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Εισαγωγή
Η χρησιμότητα της μελέτης της συνταγματικής ιστορίας είναι πολλαπλή. Η
γνώση της εξέλιξης των συνταγματικών θεσμών βοηθά ως ακολούθως :
(α)
Την ερμηνεία του ισχύοντος συνταγματικού δικαίου, καθώς πολλοί από
τους θεσμούς του έχουν δοκιμασθεί στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η
ορθότερη στάθμισή τους στα σημερινά δεδομένα, με βάση την εμπειρία της εφαρμογής
τους σε άλλες περιστάσεις 1 .
(β)
Τη συνειδητοποίηση της ιστορικής σχετικότητας των σημερινών θεσμών,
στο μέτρο που τους εντάσσει σε μία μακρά ιστορική πορεία, έτσι ώστε να καθιστά
δυνατή τη μελέτη αλλά και την ενδεχόμενη κριτική τους, όχι με τα απόλυτα μέτρα των
ουτοπικών αφαιρέσεων, αλλά με τα αυστηρά κριτήρια του συγκεκριμένου γίγνεσθαι.
Αυτό πρέπει να τονισθεί διότι στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, μετά την
αποκατάσταση της δημοκρατίας, παρατηρείται τόσο στον επιστημονικό, όσο και στον
πολιτικό λόγο η τάση, οι σημερινοί θεσμοί να κρίνονται ενόψει κάποιου (ανύπαρκτου)
ιδεατού μοντέλου δημοκρατικής οργάνωσης της πολιτείας, και όχι με αφετηρία τα
συγκεκριμένα δεδομένα της χώρας. Με αποτέλεσμα, στο όνομα της επίκλησης κάποιων
ιδεατών προτύπων, η προβληματική πάνω στους συνταγματικούς θεσμούς, να αποσπάται
συχνά από τα υπαρκτά προβλήματα και να κινείται, στην καλύτερη των περιπτώσεων,
στο χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας. Αντίθετα, η γνώση της συνταγματικής ιστορίας,
επιτρέποντας συγκρίσεις τόσο στο χώρο, όσο και στο χρόνο, καθιστά δημιουργικότερη
τη συζήτηση, καθώς μας επιτρέπει να έχουμε επίγνωση της συγκεκριμένης
πραγματικότητας με την οποία ασχολούμαστε.
(γ)
Η συνταγματική ιστορία αποτελεί, επίσης, οδηγό πολιτικής
συμπεριφοράς. Πρακτικές που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν είναι πιθανό, αν
εφαρμοστούν πάλι, να οδηγήσουν σε ανάλογα αποτελέσματα. Από την άποψη αυτή, η
συνταγματική ιστορία διδάσκει, αφού, όσο και αν οι καταστάσεις αλλάζουν, έχει
παρατηρηθεί πώς αντίστοιχες συμπεριφορές είναι δυνατόν να έχουν παραπλήσιες
συνέπειες 2 .
(δ)
Τέλος, η συνταγματική ιστορία, έχοντας ως επίκεντρο τους πολιτικούς
θεσμούς, διευκολύνει τη γενική ιστορική έρευνα, βοηθώντας μία αμεσότερη κατανόηση
των αντιτιθέμενων ιδεολογικών και πολιτικών ρευμάτων. Κι αυτό διότι, γύρω από τη
διαμόρφωση, τη σκοπιμότητα και την εφαρμογή των πολιτικών θεσμών,
αποκρυσταλλώνονται πιο ανάγλυφα παρ’ ότι σε άλλα πεδία οι συγκρουόμενες τάσεις, με

1

Ενδεικτικά, αναφέρεται ο θεσμός της κατάστασης πολιορκίας, που ρυθμίζεται από το άρθρο 48
του ισχύοντος συντάγματος. Η αρχική του υιοθέτηση είχε πραγματοποιηθεί με το σύνταγμα του
1911 για την αντιμετώπιση εξωτερικών και μόνο απειλών και η μεταγενέστερη αντισυνταγματική
εφαρμογή του για την εξυπηρέτηση εσωτερικών πολιτικών σκοπιμοτήτων των εκάστοτε
κυβερνώντων.
2
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη νεότερη συνταγματική μας ιστορία μπορεί να αναφερθεί
εδώ η υποβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου, τόσο στο νομοθετικό έργο, όσο και στον
κοινοβουλευτικό έλεγχο, μέσω της πρακτικής και των «εν λευκώ» εξουσιοδοτήσεων προς την
εκτελεστική εξουσία, υποβάθμιση που κατά τις περιόδους 1924-1925 και 1935-1936 διευκόλυνε
την επιβολή δικτατορικών καθεστώτων, με το να περιορίζει ανεπίτρεπτα το δημοκρατικό έλεγχο
πάνω στην άσκηση της κρατικής εξουσίας τις παραμονές των εκτροπών.
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αποτέλεσμα η επισήμανση των συμπτώσεων και των διαφορών στις απόψεις των
πολιτικών υποκειμένων να καθίσταται ευκολότερη. 3

1. Ιστορικό Υπόβαθρο της Δημιουργίας του Συντάγματος
του 1911
Το Σύνταγμα του 1864 , το οποίο για τα ελληνικά δεδομένα υπήρξε πράγματι
μακρόβιο, αναθεωρήθηκε το 1911. Η αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς την τήρηση
του άρθρου 107. Όπως όλες σχεδόν οι «αναθεωρήσεις» των ελληνικών Συνταγμάτων,
έτσι και η αναθεώρηση του 1911 δεν έγινε σε ομαλές συνταγματικοπολιτικές συνθήκες.
Η ιστορία της αρχίζει με την έναρξη της περιόδου του ελεγχόμενου κοινοβουλευτισμού,
που σηματοδοτείται με την άνοδο στην εξουσία της (72ης) κυβέρνησης «θερινών
διακοπών» του Δ. Ράλλη. Στις 7 Ιουλίου 1909 χωρίς να διαθέτει τη δεδηλωμένη,
καθόσον η παράταξη Θεοτόκη εξακολουθούσε να διατηρεί την πλειοψηφία, κυβέρνηση
σχηματίζει ο Δ. Ράλλης, αρχηγός μέχρι τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρόκειται
για κυβέρνηση κατά τύπους συγγνωστής μειοψηφίας. Ο Δ. Ράλλης ζήτησε από τον
Γεώργιο τη διάλυση της Βουλής και τη διεξαγωγή εκλογών, επειδή η κομματική σύνθεση
της Βουλής δεν προσέφερε δυνατότητες εξασφάλισης ψήφου εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση. Ο Γεώργιος δεν συγκατατέθηκε στη διάλυση και ο Ράλλης παρέμεινε μέχρι
τη νέα σύνοδο της Βουλής, με την ελπίδα του σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού. Η
κυβέρνηση Ράλλη, που ονομάστηκε «κυβέρνησις θερινών διακοπών» παραιτήθηκε στις
15 Αυγούστου 1909, την ημέρα εκδήλωσης του στρατιωτικού κινήματος. Η κυβέρνηση
αυτή ανήλθε χωρίς τη δεδηλωμένη, χωρίς να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης κατά τη διάρκεια
των 37 ημερών που διατηρήθηκε και που συνέπιπταν με τις θερινές διακοπές της
Βουλής. Θέλησε να αναλάβει ρόλο προεκλογικής κυβέρνησης, πλην όμως δεν το
κατόρθωσε. Αλλά και η παραίτησή της οφείλεται σε διαφωνία με τον στρατιωτικό
σύνδεσμο και όχι σε τελική καταψήφισή της.
Την κυβέρνηση Ράλλη διαδέχθηκε η 73η «ανορθωτική» κυβέρνηση Κυρ.
Μαυρομιχάλη. Στις 15 Αυγούστου 1909, την ημέρα δηλαδή εκδήλωσης του
στρατιωτικού κινήματος, πρωθυπουργός διορίστηκε ο αρχηγός του τρίτου σε
κοινοβουλευτική δύναμη «Εθνικού Κόμματος», Κυρ. Μαυρομιχάλης, ο οποίος και
δέχτηκε τους όρους του στρατιωτικού συνδέσμου. Η «ανορθωτική» κυβέρνηση
Μαυρομιχάλη διορίστηκε χωρίς τη δεδηλωμένη, είναι πάντως δύσκολο να γίνεται λόγος
για δεδηλωμένη κάτω από τις περιστάσεις αυτές. Η κυβέρνηση Μαυρομιχάλη διετηρείτο
«με την αναγκαστική εμπιστοσύνη» της βουλής, κάτω από την πίεση των στρατιωτικών,
και την απειλή ανοικτής στρατιωτικής επέμβασης, την οποία ο Μαυρομιχάλης φρόντιζε
να υπενθυμίζει στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και κατόρθωσε την επιψήφιση
πολλών νομοσχεδίων. Το μέτρο της επίδρασης αυτής φάνηκε στις 4 Νοεμβρίου με την
επιψήφιση εκλογικής μεταρρύθμισης, που έθιγε τα συμφέροντα των περισσότερων
βουλευτών, η οποία όπως δήλωσε ο Μαυρομιχάλης, ισοδυναμούσε με ψήφο
εμπιστοσύνης της βουλής προς την κυβέρνηση. Πέντε μήνες μετά τον διορισμό της, τον
Ιανουάριο του 1910, παραιτήθηκε η κυβέρνηση Κυρ. Μαυρομιχάλη. Η απομάκρυνση της
κυβέρνησης ανήκε στους όρους του στρατιωτικού συνδέσμου.

3

Βλ. Νίκου Αλιβαζάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, Τεύχος Ά 1821-1941,
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ. 16-18.
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Ακολούθησε η 74η μεταβατική κυβέρνηση Στ. Δραγούμη. Στις 15 Ιανουαρίου
1910 το συμβούλιο του συνδέσμου υπέδειξε ως νέο πρωθυπουργό, με ψήφους 8 υπέρ και
4 κατά, τον Στ. Δραγούμη. Ο Βενιζέλος ανέλαβε την πρωτοβουλία να ανακοινώσει τα
αποτελέσματα και να προβεί στις τελικές συνεννοήσεις. Στις 16 Ιανουαρίου συγκαλείται
το συμβούλιο του στέμματος, όπου επιτυγχάνεται συμφωνία των βασικών παραγόντων
της πολιτικής ζωής και η έξοδος προς την κοινοβουλευτική ομαλότητα. Στις 18
Ιανουαρίου 1910, κυβέρνηση σχημάτισε ο Στ. Δραγούμης με υπουργό στρατιωτικών τον
αρχηγό του στρατιωτικού συνδέσμου Νικ. Ζορμπά. Η κυβέρνηση Δραγούμη μπορεί να
χαρακτηριστεί μεταβατική. Η όχι ανεπηρέαστη προαπόφαση των πολιτικών δυνάμεων
στο συμβούλιο του στέμματος, προσδίδει στην κυβέρνηση Δραγούμη – τυπικά – τη
δεδηλωμένη. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν επιτρέπουν να γίνεται λόγος κατά
κυριολεξία για δεδηλωμένη. Το κοινοβουλευτικό σύστημα δε λειτουργεί ανεπηρέαστα,
αλλά κάτω από την πίεση εξωκοινοβουλευτικής δύναμης, του στρατιωτικού συνδέσμου.
Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει ότι διατηρούνται τα κοινοβουλευτικά προσχήματα. Από
αυτή την άποψη και μόνο θα μπορούσε να λεχθεί ότι η μεταβατική κυβέρνηση Δραγούμη
διέθετε τη δεδηλωμένη 4 . Στις 4 Φεβρουαρίου 1910 έγινε εκλογή προέδρου της β’
έκτακτης συνόδου της βουλής. Εκλέχθηκε σχεδόν παμψηφεί ο κυβερνητικός υποψήφιος
Ν. Τσαμαδός. Την κυβέρνηση Δραγούμη στήριξαν κοινοβουλευτικά όλα τα κόμματα.
Την επομένη ο πρωθυπουργός με τις προγραμματικές δηλώσεις, αναγνωρίζει την
«ιδιόρρυθμη» προέλευση και σχηματισμό της κυβέρνησης και τονίζει ότι βασική
αποστολή της είναι η διεξαγωγή εκλογών και η σύγκληση αναθεωρητικής βουλής.
Στη συνεδρίαση της βουλής της 18ης Φεβρουαρίου 1910 ψηφίστηκε με 150
ψήφους υπέρ και 11 κατά, πρόταση του βουλευτή Βοκοτόπουλου και 17 άλλων
βουλευτών μεταξύ των οποίων και οι Ράλλης και Θεοτόκης, για την αναθεώρηση μη
θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος. Σύμφωνα με το άρθρο 107 για το ίδιο θέμα
έπρεπε να αποφασίσει και πάλι η βουλή της επόμενης περιόδου. Μετά από συμφωνία
των κομμάτων, στην οποία δεν έφερε αντιρρήσεις ο βασιλιάς, συντμήθηκε η διαδικασία.
Στις 30 Ιουνίου 1910 κηρύχτηκε η λήξη της βουλευτικής περιόδου και προκηρύχθηκαν
εκλογές διπλής αναθεωρητικής βουλής. Η κυβέρνηση Δραγούμη, τελευταία της παλαιάς
περιόδου, διεξήγαγε τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910, αφετηρία μιας νέας περιόδου
της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, παρέμεινε δύο μήνες μετά τις εκλογές και
παραιτήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1910. Η έναρξη εργασιών της νέας βουλής έγινε την
1η Σεπτεμβρίου 1910. Στις 27 Σεπτεμβρίου εκλέγεται πρόεδρος της βουλής ο Κ. Έσλιν.
Με διάταγμα της 12ης Οκτωβρίου 1910 διαλύθηκε η αναθεωρητική βουλή. Στις εκλογές
που επακολούθησαν δεν έλαβαν μέρος τα παλαιά πολιτικά κόμματα.
Την κυβέρνηση Δραγούμη διαδέχθηκε η 75η μακρόβια κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου.
Στις 6 Οκτωβρίου 1910 ο Ελ. Βενιζέλος, που ήδη είχε εκλεγεί πρώτος βουλευτής
Αττικοβοιωτίας, σχηματίζει την πρώτη κυβέρνησή του. Ο Βενιζέλος, όταν του
ανατέθηκε η πρωθυπουργία, διέθετε μικρή κοινοβουλευτική ομάδα 15 βουλευτών. Δε
διέθετε, επομένως, τη δεδηλωμένη. Όμως από τις εκλογές του Αυγούστου 1910, κανένα
κόμμα δεν είχε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία. Η κυβέρνηση Βενιζέλου πέτυχε
τελικά ψήφο εμπιστοσύνης της βουλής. Παρά την παροχή εμπιστοσύνης, μετά από
πρωτοβουλία του Βενιζέλου διαλύεται στις 12 Οκτωβρίου η πρώτη αναθεωρητική βουλή
και προκηρύσσονται εκλογές.

4

Στις 20 Ιανουαρίου 1910 δημοσιεύθηκαν δύο βασικά διατάγματα. Το πρώτο κήρυσσε τη λήξη
των εργασιών της Δ’ τακτικής Συνόδου, της ΙΗ’ βουλευτικής περιόδου. Το δεύτερο καλούσε τη
βουλή σε Β’ έκτακτη σύνοδο την 1η Φεβρουαρίου για την ψήφιση αναθεωρητικής πρότασης των
μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος.
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Από τις εκλογές της 28ης Νοεμβρίου 1910, από τις οποίες εξήλθε – ουσιαστικά
χωρίς αντίπαλο – νικητής ο Ελ. Βενιζέλος, προήλθε η Β’ αναθεωρητική βουλή. Η Β’
Αναθεωρητική βουλή συνήλθε στις 8 Ιανουαρίου 1911 και διατηρήθηκε ένα χρόνο και
τρείς μήνες. Η Β’ Αναθεωρητική βουλή θεώρησε ότι δε δεσμευόταν από το ψήφισμα της
18ης Φεβρουαρίου 1910 και η αναθεώρησε επεκτάθηκε και σε διατάξεις άλλες πέραν
εκείνων που είχε καθορίσει το παραπάνω ψήφισμα. Το αναθεωρημένο Σύνταγμα
εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Ιουνίου 1911 και
η ισχύς του άρχισε από την επομένη.
Την αναθεώρηση του 1911 χαρακτηρίζει η τάση για οργάνωση και εμπέδωση του
«κράτους δικαίου», αλλά και γενικότερα «του στοιχείου του φιλελευθερισμού εις το
δημοκρατικόν πολίτευμα». Με την αναθεώρηση του 1911 ενισχύθηκε η προστασία των
ατομικών δικαιωμάτων. Μεταβολές επήλθαν μεταξύ άλλων, στην εξέλεγξη του κύρους
των βουλευτικών εκλογών. Επίσης, εισήχθη η μονιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων
και η ισοβιότητα των δικαστικών. Επανιδρύθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας ως
διοικητικό δικαστήριο και ως σώμα αρμόδιο για την επεξεργασία των προτάσεων νόμων
και των σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων. Μεταβολές επήλθαν, επίσης, στη
διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία και απλοποιήθηκε.
Η συνταγματική αναθεώρηση του 1911 παρέλειψε να καθιερώσει ρητά το
κοινοβουλευτικό σύστημα και διατηρήθηκε το προηγούμενο πλέγμα διατάξεων του
Συντάγματος του 1864. Η αναθεώρηση του 1911 αποτελούσε πράγματι μία ευκαιρία για
τη γραπτή expressis verbis καθιέρωση του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα,
της αρχής της διατήρησης, αλλά και της αρχής της δεδηλωμένης. Η μη ρητή καθιέρωση
δε σήμαινε ότι το κοινοβουλευτικό σύστημα δεν αναγνωριζόταν στον
συνταγματικοπολιτικό χώρο, ότι δεν περιεχόταν στο Σύνταγμα του 1864 ή ότι επηρέασε
την εφαρμογή του. Το Σύνταγμα και μετά την αναθεώρηση του 1911 εξακολούθησε,
όσον αφορά το κοινοβουλευτικό σύστημα, να εφαρμόζεται, όπως και πριν από αυτή.
Μετά την ψήφιση του Συντάγματος τέθηκε το ζήτημα, αν η αναθεωρητική βουλή
δίκαια μετατρέπεται σε τακτική ή αν επιβάλλεται η προσφυγή στις εκλογές για την
ανάδειξη νέας αναθεωρητικής βουλής. Ο Βενιζέλος υποστήριξε τη δεύτερη άποψη. Οι
εκλογές προκηρύχθηκαν για τις 11 Μαρτίου 1912. Οι εκλογές αυτές έδωσαν και πάλι τη
νίκη στον Ελ. Βενιζέλο με 146 έδρες, σε σύνολο 181. Η κυβέρνηση Βενιζέλου
διατηρήθηκε μέχρι το 1915, οπότε και παραιτήθηκε δύο φορές για την αυτή αιτία και δύο
φορές διαλύθηκε η βουλή και προκηρύχθηκαν εκλογές.

2. Τα Χαρακτηριστικά του Συντάγματος του 1911 και η
Πρώτη Εφαρμογή του 5
Η Β’ Αναθεωρητική Βουλή τροποποίησε ή συμπλήρωσε 54 συνολικά άρθρα από
τα 110 του Συντάγματος του 1864 και είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές από τις
μεταβολές που επέφερε – σε ό, τι αφορά ιδίως την οργάνωση και την άσκηση των
εξουσιών – εμπνέονταν άμεσα από τις θέσεις που είχε υποστηρίξει πάνω στα ίδια θέματα
ο Χαρίλαος Τρικούπης, 20-30 χρόνια νωρίτερα. Δε θα ήταν συνεπώς αυθαίρετο να
υποστηριχθεί ότι η συγγένεια των περί πολιτείας αντιλήψεων του Τρικούπη και του
Βενιζέλου – συγγένεια που γενικά πανθομολογείται – συνάγεται και από τις

5

Βλ. Νίκου Αλιβαζάτου, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, Τεύχος Ά 1821-1941,
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ.103-110.
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συγκεκριμένες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που οι δύο πολιτικοί εισήγαγαν ή
προσπάθησαν να εισαγάγουν.
Οι κυριότερες μεταβολές που επέφερε η Β’ Αναθεωρητική Βουλή στο σύνταγμα
του 1864 ήταν οι ακόλουθες :
(α)
Ανέθετε τον έλεγχο του κύρους των βουλευτικών εκλογών, όχι πια στη
Βουλή, αλλά σε ειδικό δικαστήριο (εκλογοδικείο), που απαρτιζόταν από αρεοπαγίτες
και εφέτες (άρθρο 73).
(β)
Επεξέτεινε τα ασυμβίβαστα προς το βουλευτικό αξίωμα έργα,
απαιτώντας και από τους στρατιωτικούς να παραιτούνται προτού ανακηρυχθούν
υποψήφιοι και καθιέρωνε ορισμένα νέα ασυμβίβαστα της ιδιότητας του βουλευτή προς
ιδιωτικές θέσεις σε προνομιούχες επιχειρήσεις (άρθρο 71).
(γ)
Μείωνε το κατώτερο όριο εκλογιμότητας των βουλευτών, από το 30ό
στο 25ο έτος (άρθρο 70).
(δ)
Απλούστευε τη νομοθετική διαδικασία, περιορίζοντας την κωλυσιεργία
και συντομεύοντας τους σχετικούς χρονικούς περιορισμούς (άρθρα 56 και 57).
(ε)
Ίδρυε Δικαστήριο Συγκρούσεως Καθηκόντων και Δικαστήριο Αγωγών
Κακοδικίας (άρθρα 101 και 103) και επανίδρυε το Συμβούλιο της Επικρατείας ως
ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (άρθρα 82-86), που όμως ούτε τότε έμελλε να
συγκροτηθεί.
(στ) Βελτίωνε την προστασία της δικαστικής ανεξαρτησίας, καθιερώνοντας
τη μονιμότητα των εισαγγελέων, αντεισαγγελέων και κατώτερων δικαστικών, και
ιδρύοντας το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα τοποθετούσε, μετέθετε και
προήγαγε τους μόνιμους και ισόβιους δικαστικούς υπαλλήλους (άρθρα 88 και 90).
(ζ)
Απλούστευε την αναθεωρητική διαδικασία (άρθρο 108).
(η)
Καθιέρωνε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων (άρθρο 102).
(θ)
Παρείχε πρόσθετες νομικές εγγυήσεις για την προστασία των ατομικών
ελευθεριών, και ειδικότερα της φορολογικής ισότητας (άρθρο 3), της προσωπικής
ασφάλειας (άρθρο 5), του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 11) και του ασύλου
της κατοικίας (άρθρο 12).
(ι)
Διεύρυνε τις περιπτώσεις για τις οποίες θα ήταν επιτρεπτή ή
αναγκαστική απαλλοτρίωση, ορίζοντας ταυτόχρονα ότι τη σχετική αποζημίωση θα
καθόριζαν πάντοτε τα δικαστήρια (άρθρο 17).
(ια)
Καθιέρωνε την υποχρεωτική και δωρεάν στοιχειώδη εκπαίδευση
(άρθρο 16).
(ιβ)
Καθιέρωνε και πάλι το θεσμό της κατάστασης πολιορκίας, σε
συνδυασμό με αναστολή των κυριοτέρων εγγυήσεων των ατομικών ελευθεριών, μόνο για
την αντιμετώπιση εξωτερικών κινδύνων (: εμπόλεμη κατάσταση ή γενική επιστράτευση),
απαιτώντας για την έκδοση του σχετικού διατάγματος άδεια της Βουλής (άρθρο 91).
(ιγ)
Θέσπιζε ως επίσημη γλώσσα του κράτους, εκείνη «εις την οποίαν
συντάσσονται το πολίτευμα και της ελληνικής νομοθεσίας τα κείμενα», απαγορεύοντας
κάθε επέμβαση «προς παραφθοράν» της.
Με εξαίρεση τις δύο τελευταίες από τις παραπάνω μεταβολές, που εξέφραζαν ένα
συντηρητικό πνεύμα και μία αδιαμφισβήτητη ανασφάλεια, και που η μεν πρώτη
υιοθετήθηκε υπό την επήρεια της οδυνηρής ήττας του 1897, ενώ η δεύτερη υπό την
πίεση των οπαδών της καθαρεύουσας, το σύνολο των τροποποιήσεων και
συμπληρώσεων που επέφερε το σύνταγμα του 1864 η ΄Β Αναθεωρητική Βουλή
χαρακτηρίζονται από ένα φιλελεύθερο και δημοκρατικό πνεύμα. Θα μπορούσε βέβαια
κανείς να υποστηρίξει ότι ο συνταγματικός νομοθέτης του 1911 απέφυγε να
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πραγματοποιήσει μεγάλες τομές και καταπιάστηκε μόνο με δευτερεύοντες ατέλειες του
πολιτεύματος, διοχετεύοντας έτσι σε κατ’ αρχήν «ανώδυνα» θέματα τον ριζοσπαστισμό
του. Η παρατήρηση αυτή, όση βάση αλήθειας και αν περιέχει, δεν ευσταθεί γιατί υποτιμά
δύο στοιχεία : πρώτον, το ότι ένα σύνταγμα, πέρα από το άθροισμα επί μέρους
διατάξεων, εκφράζει κάθε φορά μία πολιτειακή θέση. Και η θέση που εξέφραζε το
σύνταγμα 1864/1911 ήταν η αποδοχή της αρχής του κράτους δικαίου και όλων των
πολύ συγκεκριμένων και πρακτικών επιπτώσεων που η κατ’ αρχήν αυτή επιλογή
συνεπαγόταν, τόσο στο πεδίο της άσκησης της κρατικής εξουσίας, όσο και στο πεδίο των
σχέσεων κράτους και πολιτών. Από την άποψη αυτή, χωρίς να αποτελεί ποιοτικό άλμα
ως προς το σύνταγμα του 1864, το σύνταγμα του 1864/1911 ολοκλήρωνε τις
φιλελεύθερες και δημοκρατικές τάσεις που το τελευταίο εξέφραζε. Υποτιμά, όμως, και
ένα δεύτερο στοιχείο, με το να κάνει αφαίρεση του συγκεκριμένου συσχετισμού των
πολιτικών δυνάμεων της χώρας, όπως διαμορφώθηκε μετά το κίνημα στο Γουδί και
κυρίως μετά τη θριαμβευτική είσοδο του Ελ. Βενιζέλου στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Ξεκινώντας σαν κίνημα διαμαρτυρίας που απέβλεπε περισσότερο στο να διορθώσει τα
κακώς κείμενα, παρά στο να προτείνει ένα διαφορετικό πολιτειακό όραμα, το κίνημα στο
Γουδί, μετά την οριστική απόφαση του Βενιζέλου να μην προχωρήσει σε μια ανοιχτή
αντιπαράθεση με το στέμμα, αρκέστηκε σε μία σειρά επί μέρους μεταρρυθμίσεων που
κοινό παρανομαστή είχαν την επιβολή της αρχής της νομιμότητας, της ασφάλειας
δικαίου και της ασφάλειας των συναλλαγών, σε μία κοινωνία όπου ποικίλες πρακτικές,
τόσο στην πολιτική πράξη, όσο και στο πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας, νόθευαν
το πνεύμα αν όχι και το ίδιο το γράμμα των σχετικών συνταγματικών και νομοθετικών
ρυθμίσεων. Έτσι, από αόριστο αίτημα, το πνεύμα του Γουδί όπως το ενσάρκωσε ο Ελ.
Βενιζέλος, εξελίχθηκε σε μεγαλόπνοη από πολλές πλευρές αξίωση να κυριαρχήσει ο
νόμος, εκεί όπου κυριαρχούσαν προνόμια και παντοειδείς εύνοιες. Και βεβαίως, η
εξέλιξη αυτή, η «εγκοίτωση» της ακαθόριστης κίνησης του 1909 6 σε πολιτικό κίνημα για
μεγαλύτερες νομικές εγγυήσεις, δεν ήταν τυχαία. Εξέφραζε την άνοδο του αστικού
στοιχείου, που αξίωνε τη δημιουργία των θεσμικών προϋποθέσεων μίας ακώλυτης
δραστηριότητας, υπό τη σκέπη του νόμου και μόνο του νόμου. Αν λάβει κανείς υπόψη
του ότι η ελληνική αστική τάξη, την εποχή εκείνη, ούτε την οικονομική ισχύ διέθετε,
ούτε τις παραδόσεις που θα της επέτρεπαν μία νικηφόρο μετωπική αναμέτρηση με τις
δυνάμεις της «ολιγαρχίας» – όπως χαρακτηριστικά τις αποκαλούσε – καθώς και ότι
ποικίλοι δεσμοί, κοινωνικοί και οικονομικοί, δεν τη διαφοροποιούσαν όσο από τις
κυρίαρχες τάξεις του προηγούμενου αιώνα, ώστε η αντίθεσή της προς αυτές να είναι
ριζική και ασυμφιλίωτη, θα αντιληφθεί γιατί το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του
Βενιζέλου και το νέο πνεύμα που αναμφίβολα εξέφραζε δε διακρινόταν τόσο από την
επαναστατική του ορμή, αλλά από μία επίμονη τάση συμβιβασμού, που δύσκολα
κρυβόταν κάτω από την πύρηνη φρασεολογία ορισμένων πολιτικών αγορεύσεων.
«Ευεργετικόν πλαίσιον δια την ανάπυξιν της νέας νομοθεσίας» 7 , το νέο σύνταγμα
αποτέλεσε την απαρχή μίας σημαντικής προσπάθειας θεσμικού εκσυγχρονισμού. Έτσι,
προτού διαλυθεί στις 20 Δεκεμβρίου 1911, η ΄Β Αναθεωρητική Βουλή ψήφισε μία σειρά
«οργανικών» νόμων, που μαζί με το νομοθετικό έργο της Βουλής της 12ης Μαρτίου 1912
εμπέδωσαν την τάξη και την ασφάλεια στις συναλλαγές, περιόρισαν τη βία,
αναμόρφωσαν το φορολογικό σύστημα της χώρας, προώθησαν τη λύση του αγροτικού
ζητήματος με την αποκατάσταση μεγάλου αριθμού ακτημόνων στη Θεσσαλία, θέσπισαν
6

Έκφραση του Αλέξανδρου Σβώλου, Το νέον Σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος, Τύποις
«Πυρσού» Α.Ε., Αθήνα, 1928, σελ. 380 επ.
7
Κατά τον Αλ. Σβώλο, Το νέον Σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος, Τύποις «Πυρσού»
Α.Ε., Αθήνα, 1928, σελ. 380 επ.
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τα πρώτα σοβαρά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και δημιούργησαν τις
προϋποθέσεις για την εξυγίανση της διοίκησης και τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων
δυνάμεων.
Η θριαμβευτική νίκη του κόμματος των Φιλελευθέρων στις εκλογές της 12ης
Μαρτίου 1912, κατά τις οποίες απέσπασε, μαζί με τους κοινωνιολόγους με τους οποίους
συνεργάστηκε, 151 έδρες σε σύνολο 181 8 (έναντι 27 των παλαιών πολιτικών κομμάτων,
που είχαν σχηματίσει ενιαίο συνασπισμό, και 3 ανεξάρτητων) δίνει το μέτρο της
απήχησης που βρήκε στην κοινή γνώμη το ανορθωτικό έργο των πρώτων κυβερνήσεων
του Βενιζέλου. Έργο που πήρε μία νέα διάσταση μετά τη νικηφόρα έκβαση των δύο
Βαλκανικών Πολέμων του 1912-1913, στους οποίους η Ελλάδα διπλασίασε σχεδόν την
έκταση και τον πληθυσμό της. Ωστόσο, η συνεννόηση ανάμεσα στους βασικούς
παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου, που διευκόλυνε την επίτευξη τόσων πολλών
σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, δεν έμελλε να διαρκέσει πολύ. Ο διχασμός που ξέσπασε
το 1915 όχι μόνο κατέστρεψε πολλές από τις κατακτήσεις της προηγούμενης περιόδου,
αλλά υπονόμευσε τον δημοκρατικό και φιλελεύθερο χαρακτήρα του πολιτεύματος,
προκαλώντας μία χωρίς προηγούμενο κρίση του συνταγματικού φιλελευθερισμού.

8

Σύνολο εδρών 181 : Κόμμα Φιλελευθέρων 146 – Θεοτόκης 10 – Μαυρομιχάλης 8 – Ράλλης 6 –
Ανεξάρτητοι 3 – Αλ. Ζαΐμης 3 – Κοινωνιολόγοι 5.
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3. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

I. Ορισμός και Διαστάσεις του
Κοινοβουλευτικό σύστημα είναι το κυβερνητικό σύστημα κατά το οποίο η
κυβέρνηση εξαρτάται από το κοινοβούλιο, δηλαδή αναδεικνύεται και διατηρείται από
την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ελεγχόμενη κατά τη διάρκεια του βίου της από τη
μειοψηφία.
α)
Το κοινοβουλευτικό σύστημα είναι κυβερνητικό σύστημα και διακρίνεται
βασικά από το προεδρικό σύστημα, κατά το οποίο η κυβέρνηση δεν εξαρτάται από το
κοινοβούλιο, αλλά από τον πρόεδρο.
β)
Έννοια
στενότερη
του
κοινοβουλευτικού
συστήματος,
το
«κοινοβουλευτικό κυβερνητικό σύστημα» (parlamentarisches Regierungssystem) είναι
όρος με τον οποίο προσδιορίζεται συγκεκριμένη συνταγματική σχέση, ανάμεσα στο
κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση.
γ)
Το κοινοβουλευτικό σύστημα περιέχει σύνολο συνταγματικών κανόνων,
αποτελεί δέσμη μερικότερων συνταγματικών αρχών. Ο εννοιολογικός του πυρήνας, ο
κοινός παρανομαστής των μερικότερων αρχών του, είναι η εξάρτηση της κυβέρνησης
από την εμπιστοσύνη της βουλής. Όπως προκύπτει από τον παραπάνω ορισμό, η
εξάρτηση αυτή, δηλαδή το κοινοβουλευτικό σύστημα, έχει τρείς μερικότερες διαστάσεις,
την ανάδειξη, τη διατήρηση και τον έλεγχο της κυβέρνησης 9 . Στις δύο πρώτες
πρωταρχικό ρόλο κατέχει η πλειοψηφία, ενώ στην τρίτη η μειοψηφία. Κάθε μερικότερη
διάσταση του κοινοβουλευτικού συστήματος αποτελεί ένα μερικότερο σύστημα δικαίου,
μέσα σε όλο το κοινοβουλευτικό σύστημα 10 .
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα των διαστάσεων του κοινοβουλευτικού
συστήματος είναι η στενή αιτιώδης σύνδεσή τους. Πρόκειται για αλληλοεπηρεαζόμενες
και διαρκώς εξελισσόμενες διαστάσεις στην πορεία της ιστορικής εξέλιξης του
συνολικού συστήματος. Οι διαστάσεις αυτές δεν έχουν μεταξύ τους απλά και μόνο
«εννοιολογική συγγένεια». Παράλληλα συνδέονται με δεσμούς αιτιώδους συνάφειας,
κατά τέτοιο τρόπο ώστε η λειτουργία της μίας να οδηγεί αναγκαία – με τη συνδρομή των
ευρύτερων ιστορικών προϋποθέσεων – στη δημιουργία και των άλλων. Το συμπέρασμα
αυτό προκύπτει από τη μελέτη της ιστορικής εξέλιξης του κοινοβουλευτικού
συστήματος, από την εποχή της εμφάνισής του μέχρι σήμερα. Η ελεγκτική διάσταση, η
καθιέρωση του κοινοβουλευτικού συστήματος ως συστήματος ελέγχου της κυβέρνησης
από τη Βουλή, οδήγησε νομοτελειακά στη δημιουργία της ιστορικά δεύτερης διάστασής
του, δηλαδή της διατήρησης της κυβέρνησης στην εξουσία με την εμπιστοσύνη του
κοινοβουλίου και στη συνέχεια το κοινοβουλευτικό σύστημα αναπτύχθηκε και ως
σύστημα ανάδειξης της κυβέρνησης 11 .

9

Βλ. Ανδρέα Γ. Δημητρόπουλου, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Σύστημα Συνταγματικού
Δικαίου, Τόμος Α’, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 523.
10
Βλ. Ανδρέα Γ. Δημητρόπουλου, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Σύστημα Συνταγματικού
Δικαίου, Τόμος Α’, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 529.
11
Βλ. Ανδρέα Γ. Δημητρόπουλου, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Σύστημα Συνταγματικού
Δικαίου, Τόμος Α’, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 531-532.
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II. Το Κοινοβουλευτικό Σύστημα στα Συντάγματα του 1911 και του
2001
Η συνταγματική αναθεώρηση του 1911 παρέλειψε να καθιερώσει ρητά το
κοινοβουλευτικό σύστημα και διατηρήθηκε το προηγούμενο πλέγμα διατάξεων του
Συντάγματος του 1864. Η αναθεώρηση του 1911 αποτελούσε πράγματι μία ευκαιρία για
τη γραπτή expressis verbis καθιέρωση του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα,
της αρχής της διατήρησης, αλλά και της αρχής της δεδηλωμένης. Η μη ρητή καθιέρωση
δε σήμαινε ότι το κοινοβουλευτικό σύστημα δεν αναγνωριζόταν στον
συνταγματικοπολιτικό χώρο, ότι δεν περιεχόταν στο Σύνταγμα του 1864 ή ότι επηρέασε
την εφαρμογή του. Το Σύνταγμα και μετά την αναθεώρηση του 1911 εξακολούθησε,
όσον αφορά το κοινοβουλευτικό σύστημα, να εφαρμόζεται, όπως και πριν από αυτή 12 .
Ως προς τις επιμέρους διαστάσεις του κοινοβουλευτικού συστήματος, κατά
πρώτο λόγο, η ανάδειξη της κυβέρνησης ανήκει στα περιεχόμενα του κοινοβουλευτικού
συστήματος, είναι τμήμα, αναπόσπαστο στοιχείο του κοινοβουλευτικού συστήματος και
αποτελεί τη λογικά πρώτη αλλά ιστορικά τρίτη και τελευταία διάσταση της εξέλιξής του.
Το Σύνταγμα του 1911, μη καθιερώνοντας ρητά, ως προαναφέρθηκε, το κοινοβουλευτικό
σύστημα, παρουσιάζει πολλές ελλείψεις όσον αφορά στους κανόνες που το
προσδιορίζουν. Συνεπώς, η μοναδική αναφορά του Συντάγματος του 1911 στον τρόπο
ανάδειξης της κυβέρνησης γίνεται στο άρθρο 31, όπου ορίζεται ότι «ο Βασιλεύς διορίζει
και παύει τους Υπουργούς αυτού» 13 .
Εν αντιθέσει με το Σύνταγμα του 1911, το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 2001
αφιερώνει το άρθρο 37 όχι μόνο στην αναφορά των διατάξεων και κανόνων που
ρυθμίζουν την ανάδειξη της κυβέρνησης αλλά και στην επεξήγησή τους. Συγκεκριμένα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Συντάγματός μας αναφέρεται ότι «ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, με πρότασή του, διορίζει και παύει τα
λοιπά μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς». Η ποιοτική μεταβολή της
Δημοκρατίας γενικότερα και του κοινοβουλευτικού συστήματος ειδικότερα, είχε ως
αναγκαίο αποτέλεσμα την ποιοτική μεταβολή του τρόπου ανάδειξης της κυβέρνησης.
Συνοπτικά, η μεταβολή αυτή βρίσκεται στο ότι το όλο ζήτημα, ενώ στο παρελθόν ήταν
ζήτημα αναγόμενο στην εξουσία του ανώτατου άρχοντα, σήμερα έχει διαφύγει από την
εξουσία αυτή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν προσδιορίζει, απλώς διορίζει τον
πρωθυπουργό και τους υπουργούς. Η ανάδειξη της κυβέρνησης δεν είναι πλέον ζήτημα
αποκλειστικής αρμοδιότητας του ανώτατου άρχοντα, του οποίου η συμμετοχή έχει
καταστεί τυπική. Η μετάβαση αυτή συνεπάγεται αναγκαία μεταβολή του «νομικού
χαρακτήρα» του όλου ζητήματος. Η άνοδος της Κυβέρνησης από ζήτημα αρμοδιότητας
του ανώτατου άρχοντα ανάγεται σε συνταγματική διαδικασία 14
Εν συνεχεία, στο Σύνταγμα του 1911 δε γίνεται μνεία ούτε στη δεύτερη διάσταση
του κοινοβουλευτικού συστήματος, την αρχή της διατήρησης. Αποτελεί ακόμα μία από
12

Βλ. Ανδρέα Γ. Δημητρόπουλου, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Σύστημα Συνταγματικού
Δικαίου, Τόμος Α’, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 348-349.
13
Βλ. Κωνσταντίνας Θ. Ζώη, Γεωργίου Ε. Λασιθιωτάκη και Παναγιώτη Θ. Γιαννόπουλου, Η
Ιστορική Εξέλιξη των διατάξεων του Συντάγματος (1822-2001), Ινστιτούτο Συνταγματικών
Ερευνών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003, σελ. 114-116.
14
Βλ. Ανδρέα Γ. Δημητρόπουλου, Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου, Τόμος Β’, Οργάνωση
και Λειτουργία του Κράτους, Θ’ Έκδοση, Αθήνα 2001, σελ. 704-705.
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τις ελλείψεις του Συντάγματος αυτού, ενώ στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001
γίνεται ξεκάθαρη αναφορά της αρχής της διατήρησης της κυβέρνησης στο άρθρο 84
παράγραφος 1, η οποία ρυθμίζει ότι «η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της
Βουλής. Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού, η
Κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής και μπορεί να τη
ζητεί και οποτεδήποτε άλλοτε». Η υποχρέωση αυτή της κυβέρνησης δεν έχει χρονικό
περιορισμό. Η κυβέρνηση οφείλει πάντοτε να στηρίζεται στην πλειοψηφία του
κοινοβουλίου. Το ισχύον Σύνταγμα καταρχήν θέτει το βασικό κανόνα της διατήρησης
της κυβέρνησης με την εμπιστοσύνη της Βουλής, δηλαδή το κανόνα : « η κυβέρνηση
οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής». Το Σύνταγμα καθιερώνει την απόλυτη
αρχή της διατήρησης. Η κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής και όχι
μόνο της παρούσας Βουλής (σχετική αρχή της διατήρησης). Οι άλλες διατάξεις του
άρθρου 84 είναι αφιερωμένες στη ρύθμιση των προτάσεων εμπιστοσύνης και δυσπιστίας.
Τέλος, και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος από μέρους της Βουλής είναι ως ορισμός
καθώς και ως περιεχόμενο άγνωστος και ανύπαρκτος στην αναθεώρηση του
Συντάγματος του 1911. Στο Σύνταγμα του 2001 αναφέρεται ρητώς στο άρθρο 70
παράγραφος 6 ότι η Κυβέρνηση υπόκειται στον έλεγχο της Βουλής (Ο κοινοβουλευτικός
έλεγχος ασκείται από τη Βουλή σε Ολομέλεια, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής
(ΚΒ) στα άρθρα 124 επόμενα ). Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τη Βουλή σε
ολομέλεια δύο τουλάχιστον φορές την εβδομάδα. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος μπορεί να
ασκείται και από το Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής και τις διαρκείς
επιτροπές της συνόδου. Τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, εκτός από την πρόταση
δυσπιστίας, είναι : α) οι αναφορές, β) οι ερωτήσεις, γ) οι επίκαιρες ερωτήσεις, δ) οι
αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, ε) οι επερωτήσεις και στ) οι επίκαιρες επερωτήσεις. Σε
αυτές τις μορφές κοινοβουλευτικού ελέγχου πρέπει να προστεθεί και ζ) η διαδικασία
κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των ανεξάρτητων αρχών.
Τα έγγραφα με τα οποία ασκούνται τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου
υποβάλλονται στη Βουλή και πρέπει να αναφέρουν τον υπουργό στον οποίο
απευθύνονται. Η καταχώρησή τους από την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής γίνεται με τη
χρονολογική σειρά κατάθεσής τους σε ιδιαίτερο για κάθε κατηγορία βιβλίο συνεχούς
αρίθμησης. Αντίγραφο του εγγράφου που κατατέθηκε διαβιβάζεται στον υπουργό στον
οποίο απευθύνεται. Σε περίπτωση που ο υπουργός στον οποίο απευθύνεται κρίνει ότι
είναι αναρμόδιος, το διαβιβάζει 15 στον αρμόδιο υπουργό και ταυτόχρονα κοινοποιεί
αντίγραφο του διαβιβαστικού στην υπηρεσία της Βουλής και στο βουλευτή που το
κατέθεσε. Τα μέσα του κοινοβουλευτικού ελέγχου ισχύουν για τη σύνοδο στην οποία
κατατέθηκαν. Αν εκκρεμούν και δε συζητηθούν ως τη λήξη της τακτικής συνόδου,
μπορούν να επανακατατεθούν. Τα έγγραφα των μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου
τυπώνονται σε ιδιαίτερους πίνακες και διανέμονται περιοδικά στους βουλευτές.

15

Άρθρο 124 παράγραφος 6 του Κανονισμού της Βουλής. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία
για απάντηση στη Βουλή από τον αρμόδιο Υπουργό αρχίζει πέντε μέρες μετά την ημερομηνία
του διαβιβαστικού εγγράφου.
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III. Το Κοινοβουλευτικό Σύστημα στα υπόλοιπα Συντάγματα
Η τρείς διαστάσεις του κοινοβουλευτικού συστήματος, η ανάδειξη της
κυβέρνησης, η διατήρησή της και ο έλεγχός της από τη Βουλή δεν εμφανίζονται στα
ελληνικά συντάγματα πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος του 1911, με μοναδική
εξαίρεση την ανάδειξη της κυβέρνησης, όπου εμφανίζεται στα Συντάγματα του 1844
(άρθρο 24) και 1864 (άρθρο 31) με ακριβώς την ίδια διατύπωση με αυτή του 1911
(άρθρο 31), «ο Βασιλεύς διορίζει και παύει τους Υπουργούς αυτού», διατύπωση που τη
συναντάμε και αρκετά αργότερα, στο Σύνταγμα του 1952 στο άρθρο 31. Στο Σύνταγμα
του 1925 η διατύπωση διαφοροποιείται και στο άρθρο 69 ορίζει ότι «ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας διορίζει και παύει τον Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου, επί τη
προτάσει δε αυτού και τους λοιπούς Υπουργούς». Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζεται η
ανάδειξη της κυβέρνησης και στο Σύνταγμα του 1927. Στο Σύνταγμα του 1948
επανερχόμεθα στα πρότυπα των προγενέστερων συνταγμάτων, όπου «ο Βασιλεύς –
πλέον – διορίζει και παύει τον Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου, επί τη προτάσει
δε αυτού και τους λοιπούς Υπουργούς» στο άρθρο 79. Στο Σύνταγμα του 1968, η
διατύπωση πάλι διαφοροποιείται ελαφρώς αναφέροντας στο άρθρο 43 § 1 εδ. α, ότι «ο
Βασιλεύς διορίζει τον Πρωθυπουργόν και τη προτάσει αυτού διορίζει και παύει τα μέλη
της Κυβερνήσεως». Στο Σύνταγμα του 1973, στο άρθρο 43 § 1 εδ. α’ και β’, «ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργόν. Διορίζει και παύει τους
υπουργούς και υφυπουργούς Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξεως,
προτάσει δε του Πρωθυπουργού τα λοιπά μέλη της Κυβερνήσεως και τους
υφυπουργούς». Τέλος, στο Σύνταγμα του 1975, στο άρθρο 37 § 2, «Πρωθυπουργός
διορίζεται ο αρχηγός του διαθέτοντος εν τη Βουλή την απόλυτον πλειοψηφίαν των εδρών
κόμματος [...]» 16 .
Στον ελληνικό κοινοβουλευτικό χώρο, η σχετική κοινοβουλευτική αρχή της
διατήρησης τελειοποιείται σύντομα και προσλαμβάνει τη σημερινή της μορφή, κατά την
οποία η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής πάντοτε, και της
παρούσας και της απούσας, ανεξάρτητα δηλαδή από το αν βρίσκεται σε σύνοδο.
Expressis verbis η αρχή συναντάται το πρώτο στο Σύνταγμα του 1925 και αναγράφεται
έκτοτε σε όλα τα συντάγματα 17 : Σύνταγμα 1925, άρθρο 86, « Η Κυβέρνησις πρέπει να
απολαύη της εμπιστοσύνης της Βουλής [...] », Σύνταγμα 1927, άρθρο 89 § 1 εδ. α’,
ομοίως, Σύνταγμα 1948, άρθρο 102 § 1 εδ. α’, ομοίως, Σύνταγμα του 1952, άρθρο 78 § 1
εδ. α’, Σύνταγμα του 1968, άρθρο 43 § 1 εδ. β’ και άρθρο 93 § 1, Σύνταγμα του 1973,
άρθρα 43 § 1 εδ. γ’ και 93 § 1 18 .
Τέλος, η άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησης από μέρους της
Βουλής προβλέπεται για πρώτη φορά στο Σχέδιο Συντάγματος 20μελούς Επιτροπής το
1967, στο άρθρο 70, όπου «η Βουλή εν ολομελεία συνεδριάζει άπαξ της εβδομάδος προς
άσκησιν του κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβερνήσεως». Η προαναφερθείσα
διατύπωση επαναλαμβάνεται στο Σύνταγμα του 1968, στο άρθρο 73, με μόνη την
16

Βλ. Κωνσταντίνας Θ. Ζώη, Γεωργίου Ε. Λασιθιωτάκη και Παναγιώτη Θ. Γιαννόπουλου, Η
Ιστορική Εξέλιξη των διατάξεων του Συντάγματος (1822-2001), Ινστιτούτο Συνταγματικών
Ερευνών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003, σελ. 116-118.
17
Βλ. Ανδρέα Γ. Δημητρόπουλου, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Σύστημα Συνταγματικού
Δικαίου, Τόμος Α’, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 565-566.
18
Βλ. Κωνσταντίνας Θ. Ζώη, Γεωργίου Ε. Λασιθιωτάκη και Παναγιώτη Θ. Γιαννόπουλου, Η
Ιστορική Εξέλιξη των διατάξεων του Συντάγματος (1822-2001), Ινστιτούτο Συνταγματικών
Ερευνών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003, σελ. 263-268.
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προσθήκη της λέξης «τουλάχιστον» ως προς τη συχνότητα της συνεδριάσεως της Βουλής
(«...άπαξ τουλάχιστον της εβδομάδος...»). Η αυτή διάταξη επαναλαμβάνεται αυτούσια
και στο Σύνταγμα του 1973, επίσης στο άρθρο 73. Η χρονική συχνότητα κατά την οποία
συνεδριάζει η Βουλή με σκοπό την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου μεταβάλλεται
ακόμα μία φορά με το άρθρο 70, παράγραφος 6, όπου «ο κοινοβουλευτικός έλεγχος
ασκείται υπό της Βουλής εν Ολομελεία δις τουλάχιστον της εβδομάδος, ως ο
Κανονισμός της Βουλής ορίζει» 19 .

19

Βλ. Κωνσταντίνας Θ. Ζώη, Γεωργίου Ε. Λασιθιωτάκη και Παναγιώτη Θ. Γιαννόπουλου, Η
Ιστορική Εξέλιξη των διατάξεων του Συντάγματος (1822-2001), Ινστιτούτο Συνταγματικών
Ερευνών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003, σελ. 214-216.
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4. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
I. Ορισμός και εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα, την εξουσία που ανάγεται στον προσδιορισμό και την
άσκηση της γενικής πολιτικής της χώρας ασκεί η Κυβέρνηση. Όπου δε η εξουσία αυτή
επιμερίζεται στους δύο πόλους της εκτελεστικής εξουσίας, το πολίτευμα αποκτά
χαρακτήρα που εκφεύγει του αμιγούς κοινοβουλευτικού και, για το λόγο αυτό,
αποκαλείται από τη θεωρία ημιπροεδρικό.
Ο όρος «κυβέρνηση» γίνεται αντιληπτός με δύο έννοιες, την οργανική ή τυπική
και τη λειτουργική. Με την πρώτη αποδίδεται το συλλογικό κρατικό όργανο, ενώ η
δεύτερη συμπίπτει με τον όρο «διακυβέρνηση» 20 . Με την ουσιαστική ή λειτουργική
έννοια, ο όρος «κυβέρνηση» σημαίνει τη λειτουργία με την οποία πραγματοποιείται ο
καθορισμός της γενικής πολιτικής του κράτους, αυτή την ίδια τη διαχείριση των
πολιτικών πραγμάτων. Με αυτή την έννοια ο όρος κυβέρνηση συμπίπτει με τον όρο
«διακυβέρνηση». Με την τυπική ή οργανική έννοια, ο όρος «κυβέρνηση» σημαίνει το
συλλογικό κρατικό όργανο, που απαρτίζεται από τον πρωθυπουργό κα τα άλλα μέλη του
υπουργικού συμβουλίου, τους υπουργούς και ενδεχομένως τους υφυπουργούς 21 .
Επισημαίνεται, ορθά, ότι η εν λόγω εξουσία, είτε ασκείται από την Κυβέρνηση
ως μόνο φορέα της είτε κατανέμεται μεταξύ της Κυβέρνησης και του αρχηγού του
κράτους, δεν ανήκει αποκλειστικά στην εκτελεστική εξουσία, αλλά, εμμέσως, και στη
νομοθετική εξουσία, εφόσον οι τυπικοί νόμοι ορίζουν το δικαιϊκό πλαίσιο εντός του
οποίου η εκτελεστική εξουσία καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας.
Γενική πολιτική η οποία πραγματώνεται με κείμενα που παράγονται περαιτέρω και με
τον θεσμό της νομοθετικής εξουσιοδότησης (ουσιαστικοί νόμοι) και έχουν, κατά
συνέπεια, κανονιστικό χαρακτήρα 22 .
Στην πράξη, όμως, όπως επίσης επισημαίνεται στη θεωρία, είτε η εξουσία αυτή
ανήκει καθ’ ολοκληρίαν στην Κυβέρνηση, όταν το πολίτευμα είναι αμιγώς
κοινοβουλευτικό, είτε και στους δύο πόλους της εκτελεστικής εξουσίας, όταν φέρει
χαρακτηριστικά ημιπροεδρικής δημοκρατίας, εκτείνεται και σε ζητήματα που αποτελούν
διαμόρφωση της γενικής πολιτικής της χώρας – κατ’ εξοχήν της εξωτερικής πολιτικής –
χωρίς να απαιτείται η έκδοση πράξεων κανονιστικού περιεχομένου. Υπ’ αυτή δε την
έννοια, η εκτελεστική εξουσία δρά και αυτή, στα πολιτεύματα στα οποία το τεκμήριο της
αρμοδιότητας θεωρείται ότι διαθέτει η νομοθετική εξουσία, υπό καθεστώς τεκμηρίου
αρμοδιότητας.
Στο ελληνικό πολίτευμα, ο συνταγματικός χάρτης αφιερώνει στην Κυβέρνηση,
μόνη αρμόδια για τον καθορισμό και την κατεύθυνση της γενικής πολιτικής της χώρας,
δύο κεφάλαια, που φέρουν αντιστοίχως τους τίτλους «συγκρότηση και αποστολή της
Κυβέρνησης» και «σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης».
Εξ αντιδιαστολής συνάγεται, ότι ο συντακτικός νομοθέτης δεν θεώρησε αναγκαίο
να αφιερώσει ειδικό κεφάλαιο στις σχέσεις της Κυβέρνησης και του αρχηγού του
κράτους. Χωρίς αυτό να πρέπει να ερμηνευθεί ως απόδοση μικρότερης σημασίας στις
20

Βλ. Kassimatis G., Der Bereich der Regierung, 1967, σελ. 32 επ.
Βλ. Ανδρέα Γ. Δημητρόπουλου, Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου, Τόμος Β’, Οργάνωση
και Λειτουργία του Κράτους, Θ’ Έκδοση, Αθήνα 2001, σελ. 699.
22
Κατά τη γαλλική ορολογία, στην περίπτωση αυτή πρόκειται για pouvoir normatif.
21
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σχέσεις αυτές, οι οποίες αναπτύσσονται σε άλλα σημεία του Συντάγματος και ιδίως στο
κεφάλαιο περί του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου περιέχονται οι ρυθμίσεις για την
ανάδειξη του Πρωθυπουργού και τον σχηματισμό Κυβέρνησης, ενώ αρμοδιότητές της
ανευρίσκονται και σε άλλα κεφάλαια του καταστατικού χάρτη 23 .

II. Η Κυβέρνηση στα Συντάγματα του 1911 και του 2001
Το Σύνταγμα του 1911 παρουσιάζεται, για ακόμα μία φορά, ελλιπές και ως προς
το θέμα της συγκρότησης και του σχηματισμού κυβέρνησης, πέρα από το ζήτημα της
ανάδειξης της κυβέρνησης, για το οποίο μιλήσαμε ανωτέρω. Εν αντιθέσει, ο ισχύων
συνταγματικός χάρτης χρησιμοποιεί στο άρθρο 81 § 1 τους όρους Κυβέρνηση και
Υπουργικό Συμβούλιο αφενός ορίζοντας ότι την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό
Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς, αφετέρου
καταλείποντας, στη μεν κρίση του Προέδρου της Κυβέρνησης, τον καθορισμό, με
προεδρικό διάταγμα, του αν το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει ως Αντιπροέδρους του
έναν ή περισσότερους Υπουργούς, στον δε νόμο, αν θα υπάρχουν και αναπληρωτές
Υπουργοί όπως και Υπουργοί άνευ χαρτοφυλακίου (Υπουργοί Επικρατείας, όπως
αποκαλούνται τώρα) οι οποίοι – εφόσον υπάρχουν – συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτό,
όπως και το αν θα υπάρχουν και Υφυπουργοί ή και μόνιμοι υπηρεσιακοί Υφυπουργοί, οι
οποίοι – εφόσον υπάρχουν – δεν αποτελούν μέλη της Κυβέρνησης ex officio.
Παρατηρείται, επίσης, ότι οι όροι Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κυβέρνησης,
τους οποίους χρησιμοποιεί ο συντακτικός νομοθέτης, είναι συνώνυμοι, το αυτό
συμβαίνει και για τους όρους Κυβέρνηση και Υπουργικό Συμβούλιο. Πράγματι, από τη
λογική και συστηματική ερμηνεία των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 81 του
Συντάγματός μας προκύπτει ότι, εφόσον την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό
Συμβούλιο και εφόσον το Υπουργικό Συμβούλιο σύγκειται από τον Πρωθυπουργό και
τους Υπουργούς, το ότι οι Υφυπουργοί μπορούν, με νομοθετική ρύθμιση, να μετάσχουν
στην Κυβέρνηση έχε την έννοια ότι θα μετέχουν, κατ’ ανάγκη, και στο Υπουργικό
Συμβούλιο.
Εν συνεχεία, κατά το άρθρο 81 § 2, το Σύνταγμα δε θεωρεί αναγκαία τη
βουλευτική ιδιότητα για το διορισμό κάποιου ως μέλους της Κυβέρνησης ή ως
Υφυπουργού, επιβάλλει όμως να συγκεντρώνει ο διοριζόμενος στις θέσεις αυτές τα
προσόντα εκλογής στο βουλευτικό αξίωμα.
Η δυνατότητα συνύπαρξης της ιδιότητας του μέλους της Κυβέρνησης και του
μέλους της Βουλής βάλλεται από μέρους της θεωρίας ως παράγων που ευνοεί την
ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων μεταξύ εκλεκτορικού σώματος και μελών της
Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα τον περισπασμό των τελευταίων από τα κυβερνητικά
καθήκοντά τους.
Με διατύπωση που διαφέρει ως προς τη γενικότητά της από την αντίστοιχη για τα
ασυμβίβαστα προς το βουλευτικό αξίωμα έργα και ιδιότητες, ο συντακτικός νομοθέτης
κάνει λόγο για αναστολή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τη
διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους για τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς,
παραπέμπει δε στον νόμο για τη θέσπιση ασυμβιβάστου και προς άλλα έργα. Στην ίδια
23

Βλ. Κώστα Γ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, Τρίτη Έκδοση κατά το αναθεωρημένο Σύνταγμα
και τους εκτελεστικούς νόμους, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σελ. 499-500.
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παράγραφο, καθιερώνεται η εν λόγω αναστολή και για τον Πρόεδρο της Βουλής, ενώ
ευλόγως, δε γίνεται αναφορά και στους Αντιπροέδρους της Κυβερνήσεως, εφόσον οι
Αντιπρόεδροι επιλέγονται μόνο μεταξύ των Υπουργών 24 .

III. Η Κυβέρνηση στα υπόλοιπα Συντάγματα
Τον τρόπο ανάδειξης της Κυβέρνησης ρύθμισε λεπτομερειακά ο συντακτικός
νομοθέτης προκειμένου να αποφεύγονται αντισυνταγματικές παρεμβάσεις από μέρους
του ανώτατου άρχοντα κατά τον διορισμό του Πρωθυπουργού και την ανάθεση της
εντολής σχηματισμού Κυβέρνησης. Παρεμβάσεις που σημάδεψαν και την πρόσφατη και
την απώτερη συνταγματική ιστορία της χώρας, ιδίως μετά την καθιέρωση της αρχής της
«δεδηλωμένης» υπό μορφή συνθήκης του πολιτεύματος, αλλά και τη ρητή θέσπισή της
ως συνταγματικής αρχής από το Σύνταγμα του 1927 και εφεξής. Με συνέπειες ολέθριες,
όπως κατά τη διετία 1965-67, όταν η αγνόηση της «δεδηλωμένης» προετοίμασε το
έδαφος για τη δικτατορία των συνταγματαρχών και τη συνακόλουθη τραγωδία της
Κύπρου.
Έχοντας νωπές τις μνήμες των γεγονότων αυτών, ο συντακτικός νομοθέτης του
1975 και ο αναθεωρητικός του 1985/86, που ρύθμισε ακόμη λεπτομερέστερα τον τρόπο
ανάδειξης της Κυβέρνησης, στερώντας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ευχέρεια
επιλογής του προσώπου του Πρωθυπουργού στην περίπτωση κατά την οποία είχε
αποτύχει η δεύτερη διερευνητική εντολή, κατέστησαν την ανάδειξη της Κυβέρνησης μία
απόλυτα τυποποιημένη διαδικασία, στην οποία ο αρχηγός του κράτους μετέχει με δέσμια
αρμοδιότητα.
Ο περιορισμός των προεδρικών αρμοδιοτήτων σε συνδυασμό με τη μεταβολή του
εκλογικού συστήματος και τη συνακόλουθη δυνατότητα σχηματισμού «συμμαχικών»
κυβερνήσεων, μετά από 14 χρόνια, μέχρι τότε, μονοκομματικής άσκησης της εξουσίας,
έφερε στο προσκήνιο της επικαιρότητας ζητήματα ερμηνείας του Συντάγματος και, κατ’
ακολουθία, νομικής και πολιτικής αποτίμησης ορισμένων από τις νέες ρυθμίσεις, όπως
τις διαμόρφωσε η αναθεώρηση του 1985/86. Ζητήματα που εστιάσθηκαν κυρίως στην
εφαρμογή, στην πράξη, του ρυθμίζοντος την ανάδειξη της Κυβέρνησης άρθρου 37, του
οποίου δεν υπήρχε αντίστοιχο στα προγενέστερα Συντάγματα, με εξαίρεση τα
δικτατορικά ψευδοσυντάγματα του 1968 και του 1973 25 .

24

Βλ. Κώστα Γ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, Τρίτη Έκδοση κατά το αναθεωρημένο
Σύνταγμα και τους εκτελεστικούς νόμους, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σελ. 503 και 505506.
25
Βλ. Κώστα Γ. Μαυριά, Ζητήματα Λειτουργίας του Πολιτεύματος, Ο τερματισμός του βίου της
Βουλής και η Κυβέρνηση που διενεργεί τις εκλογές – Η ανάδειξη του Πρωθυπουργού και ο
σχηματισμός Κυβέρνησης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1993, σελ. 86-87.
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5. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
I. Ορισμός και διακρίσεις συνταγματικών δικαιωμάτων
Συνταγματικά δικαιώματα είναι τα παρεχόμενα στα άτομα και ως μέλη του
κοινωνικού συνόλου θεμελιώδη, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, τα
οποία αποτελούν, κατά την αντίληψη του συντακτικού νομοθέτη, βασικές εξειδικεύσεις
της ανθρώπινης αξίας και των οποίων το αμυντικό περιεχόμενο στρέφεται κατά της
κρατικής και κάθε άλλης εξουσίας, το προστατευτικό περιεχόμενο στρέφεται μόνο προς
το κράτος αξιώνοντας την παροχή βοήθειας για την απόκρουση κάθε απειλής, το δε
εξασφαλιστικό, εφόσον αναγνωρίζεται, στρέφεται επίσης προς το κράτος, αξιώνοντας
την παροχή των απαραίτητων μέσων για την άσκηση του δικαιώματος.
Όπως το κοινό, έτσι και το συνταγματικό δικαίωμα, αποτελεί εξουσία
παρεχόμενη στο άτομο από το δίκαιο, που αποσκοπεί στην ικανοποίηση συμφέροντος.
Εκ του όρου «συνταγματικό δικαίωμα» προκύπτει ότι είναι το δικαίωμα που παρέχεται
στους πολίτες απευθείας από το Σύνταγμα. Τα συνταγματικά δικαιώματα,
ενσωματούμενα στις συνταγματικές διατάξεις, δε μπορούν να καταργηθούν ή να
τροποποιηθούν με τη συνήθη διαδικασία και παρέχουν επιπλέον εγγυήσεις στους
πολίτες.
Αποστολή των συνταγματικών δικαιωμάτων είναι ο καθορισμός του
συνταγματικού προτύπου του πολίτη και γενικότερα του ανθρώπου. Οι συνταγματικοί
κανόνες, αφενός μεν προσδιορίζουν το πρότυπο ενός κράτους, αφετέρου καθορίζουν το
συνταγματικό πρότυπο του πολίτη. Τα δύο αυτά συνταγματικά πρότυπα βαίνουν
παράλληλα. Αντικείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων είναι η γενικότερη προστασία
διαφόρων βασικών εκφάνσεων της ανθρώπινης ζωής. Από την άποψη αυτή, τα
συνταγματικά δικαιώματα είναι βασικά ή θεμελιώδη δικαιώματα.
Τα συνταγματικά αμυντικά δικαιώματα, ειδικότερα, εφαρμόζονται στη συνολική
έννομη τάξη. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι προστατεύουν το άτομο από οποιαδήποτε
απειλή, ανεξάρτητα από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό της χαρακτήρα. Η καθολική ισχύς
των συνταγματικών αμυντικών δικαιωμάτων είναι απόκτημα των τελευταίων, μετά τον
Β’ παγκόσμιο πόλεμο, χρόνων και επήλθε με μεταβολή του νοήματός τους. Η καθολική
ισχύς διακρίνει τα σύγχρονα θεμελιώδη αμυντικά δικαιώματα από τις παραδοσιακές
ατομικές ελευθερίες ή ατομικά δικαιώματα. Με τον όρο «ατομικά δικαιώματα» ή
«ατομικές ελευθερίες» εκφράζονται τα αμυντικά δικαιώματα, τα οποία προστατεύουν
τον πολίτη μόνο από την κρατική εξουσία. Δύο είναι, κατά συνέπεια, τα βασικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ατομικών ελευθεριών : ο αμυντικός τους χαρακτήρας
και η κατά του κράτους κατεύθυνση.
Όσον αφορά στην εφαρμογή των συνταγματικών δικαιωμάτων, απαραίτητα είναι
η διάκριση του γενικού από το θεσμικό περιεχόμενό τους. Το γενικό περιεχόμενο είναι
το ευρύτερο περιεχόμενο κάθε δικαιώματος και εφαρμόζεται στο πλαίσιο της γενικής
σχέσης κράτους – πολίτη (γενική κυριαρχική σχέση) ή της γενικής κοινωνικής σχέσης
πολίτη προς πολίτη. Θεσμικό περιεχόμενο είναι το εφαρμοζόμενο στο πλαίσιο κάθε
μερικότερου θεσμού ή έννομης σχέσης δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 26
Στις αρχές του αιώνα, ο επιφανής Γερμανός νομικός G. Jellinek
συστηματοποίησε τη θεωρία των συνταγματικών δικαιωμάτων, τα οποία κατέταξε σε
26

Βλ. Ανδρέα Γ. Δημητρόπουλου, Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου, Τόμος Γ’, Θ’ Έκδοση,
Αθήνα, 2001, σελ. 834-837.
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τρείς κατηγορίες, τα ατομικά (status negativus), τα πολιτικά (status activus) και τα
κοινωνικά (status socialis). Ως βάση της διάκρισης και της ανάλυσης που στήριξε πάνω
σ’ αυτήν, έθεσε τη διαπίστωση των κινδύνων, που προέρχονται από την κρατική
εξουσία. Κριτήριο της διάκρισης αποτελεί το περιεχόμενο της πράξης (θετικής πράξης ή
παράλειψης) του αποδέκτη της ενέργειας του συνταγματικού δικαιώματος, δηλαδή της
κρατικής εξουσίας. Τα «ατομικά» εξαναγκάζουν το κράτος σε αρνητική πράξη, σε
παράλειψη και διαμορφώνουν την «αρνητική κατάσταση» του ατόμου. Τα κοινωνικά
δικαιώματα εξαναγκάζουν το κράτος σε θετική πράξη, πράξη που στην κυριολεξία του
όρου και διαμορφώνουν τη «θετική κατάσταση» του ατόμου. Παράλληλα, τα πολιτικά
στοιχειοθετούν την «ενεργητική» του κατάσταση. Η θεωρία του status διακρίνει τρείς
βασικές κατηγορίες δικαιωμάτων, διακρινόμενες μεταξύ τους με βάση ποιοτικά και όχι
απλά συστηματικά κριτήρια. Μεταξύ τους υπάρχει έντονη ποιοτική διαφοροποίηση
αναγόμενη στη μορφή της πράξης της κρατικής εξουσίας.
Πιο συγκεκριμένα, ατομικά δικαιώματα είναι τα δημόσια δικαιώματα, που
παρέχουν στα άτομα αρνητική αξίωση, η οποία στρέφεται κατά του κράτους και το
εξαναγκάζει σε παράλειψη. Εν συνεχεία, κατά την παραδοσιακή αντίληψη, τα κοινωνικά
δικαιώματα στρέφονται προς το κράτος και περιέχουν θετική αξίωση προς πράξη. Έχουν
κοινό σημείο με τα πολιτικά ότι δε στρέφονται κατά του κράτους, όπως τα «ατομικά»,
αλλά προς το κράτος. Τρία είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη σύγχρονη έννοια του
κοινωνικού δικαιώματος. Είναι δικαιώματα υπόστασης, έχουν ως αντικείμενο κοινωνικά
αγαθά και εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο περιεχόμενο. Τέλος, πολιτικά δικαιώματα είναι
εκείνα που στρέφονται προς το κράτος και παρέχουν στους πολίτες αξίωση ενεργητικής
συμμετοχής στην άσκηση της κρατικής εξουσίας.

II. Τα συνταγματικά δικαιώματα στα Συντάγματα του 1911 και του 2001
και στα υπόλοιπα Συντάγματα
Στο αναθεωρημένο Σύνταγμα του 2001, ο συντακτικός νομοθέτης αφιερώνει όλο
το δεύτερο κεφάλαιο με τον τίτλο «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα» και
περιλαμβάνει 21 άρθρα, ξεκινώντας από το άρθρο 4 και καταλήγοντας στο άρθρο 25.
Λόγω της πληθώρας των δικαιωμάτων αυτών και προκειμένου για την καλύτερη μελέτη
και κατανόηση του τμήματος των δικαιωμάτων και των δύο συνταγμάτων, θα
προχωρήσουμε σε κατ’ άρθρο αντιπαραβολή.
Στο άρθρο 4 του Συντάγματος του 2001 ορίζεται ότι «1. Οι Έλληνες είναι ίσοι
ενώπιον του νόμου.
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Επιτρέπεται να
αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη
ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα,
με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.
4. Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις
εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις
δυνάμεις τους.
6. Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα
της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
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7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες
πολίτες» 27 .
Το Σύνταγμα του 1911 στο άρθρο 3 περιλαμβάνει όλα τα σημεία του άρθρου 4
του τωρινού Συντάγματος, εκτός από την παράγραφο 6 του τελευταίου στην οποία
αντιστοιχεί η διάταξη του άρθρου 106 του Συντάγματος του 1911. Όπως αυτό αναφέρει
«Άρθρο 3. – Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, και συνεισφέρουσιν αδιακρίτως
εις τα δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεών των· μόνον δε πολίται έλληνες είναι δεκτοί
εις όλας τας δημοσίας λειτουργίας, πλην των δι’ ειδικών νόμων εισαγωμένων ειδικών
εξαιρέσεων. Πολίται είναι όσοι απέκτησαν ή αποκτήσωσι τα προσόντα του πολίτου κατά
τους νόμους του Κράτους. Εις πολίτας έλληνας τίτλοι ευγενείας ή διακρίσεως ούτε
απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται» και «Άρθρο 106. – Πας Έλλην, δυνάμενος φέρειν
όπλα, υποχρεούται να συντελή εις την υπέρ πατρίδος άμυναν κατά τους ορισμούς των
νόμων» 28 .
Το άρθρο αυτό είναι από τα λίγα εκείνα άρθρα, τα οποία τα συναντάμε από τα
πρώτα ελληνικά Συντάγματα μέχρι και τα πιο σύγχρονα, από της Επιδαύρου το 1822, του
Άστρους το 1823, της Τροιζήνας στα άρθρα 7, 10, 27, 8 και 29, του Ηγεμονικού
Συντάγματος το1832 στα άρθρα 27, 15, 29, 30, 31, 61 και 70, του Συντάγματος του 1844
στα άρθρα 3 και 33 § 1 εδ. Β’, του Συντάγματος του 1864 στο άρθρο 3 μέχρι και τα
μεταγενέστερα του 1911 Συντάγματα (1925, 1927, 1948, 1952,1968 και 1973).
Στη συνέχεια, το άρθρο 5 του Συντάγματος του 2001 ορίζει ότι «1. Καθένας έχει
δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα
δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη
προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας,
φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται
στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού
που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.
3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε
συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά
μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.
4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα
την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και
είσοδο σ' αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατό να επιβληθούν
μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις ανάγκης, και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος
ορίζει.
5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών
παρεμβάσεων» 29 .
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Βλ. Κασιμάτης Γ., Το Σύνταγμα της Ελλάδας και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
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Το Σύνταγμα του 1911 είναι σαφώς πιο περιεκτικό, και δεν περιλαμβάνει όλα τα
προαναφερθέντα στο άρθρο 5 σημεία, ορίζοντας στο άρθρο 13 ότι «Εν Ελλάδι ούτε
πωλείται ούτε αγοράζεται άνθρωπος αργυρώνυτος ή δούλος παντός γένους και πάσης
θρησκείας είναι ελεύθερος, άμα πατήσι επί ελληνικού εδάφους» 30 . Αποτελεί ένα ακόμη
άρθρο, το οποίο συναντάμε σε όλα τα προγενέστερα αλλά και μεταγενέστερα
Συντάγματα του 1911, από αυτό της Επιδαύρου του 1822 μέχρι και το Σύνταγμα του
1975/1986, σαφώς με τις αναγκαίες κάθε φορά μετατροπές, προσθήκες ή αφαιρέσεις,
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις συνταγματικοπολιτικές συνθήκες της χώρας στην
εκάστοτε χρονική περίοδο.
Το άρθρο 5Α του Συντάγματός μας είναι νεοεισαχθέν (εισήχθη με την
αναθεώρηση του 2001) και όπως είναι φυσικό δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη διάταξη σε
παλαιότερα συντάγματα.
Το άρθρο 6 του Συντάγματός μας ορίζει πως «1. Κανένας δε συλλαμβάνεται ούτε
φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επιδοθεί τη στιγμή
που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση. Εξαιρούνται τα αυτόφωρα εγκλήματα.
2. Όποιος συλλαμβάνεται για αυτόφωρο έγκλημα ή με ένταλμα προσάγεται στον
αρμόδιο ανακριτή το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη σύλληψη, αν όμως
η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του ανακριτή, η προσαγωγή γίνεται μέσα στον
απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μεταγωγή του. Ο ανακριτής οφείλει, μέσα σε τρεις
ημέρες από την προσαγωγή, είτε να απολύσει τον συλληφθέντα είτε να εκδώσει ένταλμα
φυλάκισης. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για δύο ημέρες, αν το ζητήσει αυτός που
έχει προσαχθεί, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας που βεβαιώνεται αμέσως με απόφαση του
αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.
3. Όταν περάσει άπρακτη καθεμία από τις δύο αυτές προθεσμίες, κάθε δεσμοφύλακας ή
άλλος, είτε πολιτικός υπάλληλος είτε στρατιωτικός, στον οποίο έχει ανατεθεί η κράτηση
εκείνου που έχει συλληφθεί, οφείλει να τον απολύσει αμέσως. Οι παραβάτες
τιμωρούνται για παράνομη κατακράτηση και υποχρεούνται να επανορθώσουν κάθε
ζημία που έγινε στον παθόντα και να τον ικανοποιήσουν για ηθική βλάβη με χρηματικό
ποσό, όπως νόμος ορίζει.
4. Νόμος ορίζει το ανώτατο όριο διάρκειας της προφυλάκισης, που δεν μπορεί να
υπερβεί το ένα έτος στα κακουργήματα και τους έξι μήνες στα πλημμελήματα. Σε
εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώτατα αυτά όρια μπορούν να παραταθούν για έξι
και τρεις μήνες, αντίστοιχα, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.
Απαγορεύεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων της προφυλάκισης με τη διαδοχική
επιβολή του μέτρου αυτού για επί μέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης» 31 .
Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Συντάγματός μας περιλαμβάνονται στα άρθρα 4 και 5 του
Συντάγματος του 1911 όπου «Άρθρο 4. – Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστος·
ουδείς καταδιώκεται, συλλαμβάνεται, φυλακίζεται ή άλλως πως περιορίζεται, ειμή
οπόταν και όπως ο νόμος ορίζει» και «Άρθρο 5. – Εξαιρουμένου του αυτοφώρου
εγκλήματος, ουδείς συλλαμβάνεται ουδέ φυλακίζεται άνευ ητιολογημένου δικαστικού
εντάλματος, το οποίον πρέπει να κοινοποιηθεί κατά την στιγμήν της συλλήψεως ή
προφυλακίσεως. Ο επ’ αυτοφώρω ή δι’ εντάλματος συλλήψεως κρατηθείς προσάγεται
εις τον αρμόδιον ανακριτήν άνευ τινός αναβολής, το βραδύτερον δε εντός είκοσι
τεσσάρων ωρών από της συλλήψεως, αν δε η σύλληψις εγένετο εκτός της έδρας του
30
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Ανθρώπου, Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών, Κείμενα Δημοσίου Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, 2001, σελ. 23 και 25.
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ανακριτού, εντός του απολύτως αναγκαίου προς μεταγωγήν χρόνου. Ο ανακριτής
οφείλει, εντός τριών το πολύ ημερών από της προσαγωγής, είτε να απολύση τον
συλληφθέντα είτε να εκδώσει κατ’ αυτού ένταλμα φυλακίσεως. Παρελθούσης απράκτου
εκατέρας των προθεσμιών τούτων, πας δεσμοφύλαξ ή άλλος επιτετραμμένος την
κράτησιν του συλληφθέντος, είτε πολιτικός υπάλληλος, είτε στρατιωτικός, οφείλει να
απολύσει αυτόν παραχρήμα. Οι παραβάται των ανωτέρω διατάξεων τιμωρούνται επί
παρανόμω κρατήσει, υποχρεούνται δε εις τε την ανόρθωσιν πάσης ζημίας
προσγενομένης εις τον παθόντα και προσέτι εις ικανοποίησιν αυτού δια χρηματικού
ποσού, οριζομένου κατά την κρίσην του δικαστού, ουδέποτε δε κατωτέρου των δραχμών
δέκα δι’ εκάστην ημέραν» 32 .
Το άρθρο 7 του Συντάγματος του 2001 αναφέρει ότι «1. Έγκλημα δεν υπάρχει
ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να
ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που
προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης.
2. Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση
ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει.
3. Η γενική δήμευση απαγορεύεται. Θανατική ποινή για πολιτικά εγκλήματα δεν
επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα
τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν.
4. Νόμος ορίζει με ποιους όρους το Κράτος παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση,
αποζημίωση σε όσους καταδικάστηκαν, προφυλακίστηκαν ή με άλλο τρόπο στερήθηκαν
άδικα ή παράνομα την προσωπική τους ελευθερία» ενώ το Σύνταγμα του 1911 περικλείει
τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις – πλην της παραγράφου 3 που εισήχθη για πρώτη φορά
με την αναθεώρηση του 2001 – σε δύο ξεχωριστές διατάξεις μεν, πολύ συνοπτικού
περιεχομένου δε: «Άρθρο 7. – Ποινή δεν επιβάλλεται άνευ νόμου ορίζοντος
προηγουμένως αυτήν» και «Άρθρο 18. – Αι βάσανοι και η γενική δήμευσις
απαγορεύονται. Ο πολιτικός θάνατος καταργείται. Η θανατική ποινή επί πολιτικών
εγκλημάτων, εκτός των συνθέτων, καταργείται».
Όπως παρατηρούμε, το άρθρο 8 του Συντάγματός μας, το οποίο προβλέπει ότι
«Κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή του το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόμος.
Δικαστικές επιτροπές και έκτακτα δικαστήρια, με οποιοδήποτε όνομα, δεν επιτρέπεται
να συσταθούν» έχει παραμείνει αμετάβλητο σε σχέση με τα άρθρα 8 και 91 § 1 του
Συντάγματος του 1911 : «Άρθρο 8. – Ουδείς αφαιρείται άκων του παρά του νόμου
ωρισμένου εις αυτόν δικαστού» και «Άρθρο 91. – Δικαστικαί επιιτροπαί και έκτακτα
δικαστήρια υφ’ οιονδήποτε όνομα δεν επιτρέπεται να συστηθώσιν [...]» 33 .
Ομοίως και το άρθρο 9 του συνταγματικού μας χάρτη βρίσκεται σχεδόν αυτούσιο
και στο Σύνταγμα του 1911 και οι μοναδικές τους διαφορές έγκεινται στη μεταφορά από
την καθαρεύουσα στη δημοτική, καθώς και στη ρύθμιση της αποζημίωσης των
παραβατών της διατάξεως αυτής. Εν προκειμένω, το άρθρο 9 του Συντάγματος του 2001
αναφέρει ότι «1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή
του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν
και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής
εξουσίας.
32
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2.Οι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του οικιακού
ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του
παθόντος, όπως νόμος ορίζει» 34 και το άρθρο 12 του Συντάγματος του 1911 ορίζει πως
«Η κατοικία εκάστου είναι άσυλον. Ουδεμία κατ’ οίκον έρευνα ενεργείται, ειμή ότε και
όπως ο νόμος διατάσσει. Οι παραβάται των διατάξεων τούτων τιμωρούνται επί
καταχρήσει της εξουσίας της αρχής, υποχρεούνται δε εις πλήρη αποζημίωσιν του
παθόντος και προσέτι εις ικανοποίησιν αυτού δια χρηματικού ποσού οριζομένου κατά
την κρίσιν του δικαστηρίου, ουδέποτε δε κατωτέρου των δραχμών εκατόν».
Ως προς το άρθρο 9Α του ισχύοντος Συντάγματος ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν
για το άρθρο 5Α.
Ακολούθως, τα άρθρα 10 του δικού μας Συντάγματος και 9 του Συντάγματος του
1911 είναι πανομοιότυπα με μόνη διαφορά ότι το σημερινό άρθρο 10 χωρίζεται σε τρείς
παραγράφους, εκ των οποίων η τρίτη εισήχθη με την τελευταία αναθεώρηση, ενώ το
άρθρο 9 του 1911 αποτελείται από μόνο μία παράγραφο, δηλαδή « Άρθρο 10 :
1.Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να
αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα
κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την
αναφορά, σύμφωνα με το νόμο.
2. Μόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται
η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για
παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σε αυτή.
3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά σε αιτήματα για παροχή
πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων , ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και
βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος
ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης,
πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική
χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει» ενώ «Άρθρο 9. – Έκαστος ή
και πολλοί ομού έχουσι το δικαίωμα, τηρούντες τους νόμους του Κράτους, ν’
αναφέρωνται εγγράφως προς τας αρχάς, υποχρεουμένας εις ταχείαν ενέργειαν και
έγγραφον απάντησιν προς τον αναφερόμενον, κατά τας διατάξεις του νόμου. Μόνον μετά
την τελικήν απόφασιν της προς ην η αναφορά αρχής και τη αδεία ταύτης επιτρέπεται η
ζήτησις ευθυνών παρά του υποβαλόντος την αναφοράν δια παραβάσεις εν αυτή
υπαρχούσας» 35 .
Εν συνεχεία, το άρθρο 11 του Συντάγματος του 2001 αποτελεί και αυτό
μεταφορά του άρθρου 10 από το Σύνταγμα του 1911 – και όχι μόνο – με μία προσθήκη
στο τέλος της παραγράφου 2 : άρθρο 11 (2001) «1.Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να
συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.
2.Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Οι
υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της
αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια
ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της
κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει» 36 και άρθρο 10 (1911) «Οι Έλληνες
έχουσι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως· μόνον εις τας δημοσίας
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συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η αστυνομία. Αι εν υπαίθρω συναθροίσεις δύνανται
ν’ απογορευθώσιν, αν ως εκ τούτων επίκειται κίνδυνος εις την δημόσιαν ασφάλειαν».
Το άρθρο 12 του ισχύοντος Συντάγματος, το οποίο ήταν ένα από τα άρθρα που
αναθεωρήθηκαν, αναλογεί τουλάχιστον ως προς τις δύο πρώτες παραγράφους του προς
το άρθρο 11 του Συντάγματος του 1911, τα οποία αναφέρουν : το μεν άρθρο 12 του 2001
ότι «1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά
σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την
άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.
2. Το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης
του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.
3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις
προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.
4. Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με
τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται
από το Κράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.
5. Επιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην
εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής
εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον
πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν», το δε άρθρο 11 του
1911 ότι «Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, τηρούντες τους νόμους
του Κράτους, οίτινες όμως ουδέποτε δύνανται να υπαγάγωσιτο δικαίωμα τούτο εις
προηγουμένην της Κυβερνήσεως άδειαν. Συναιτερισμός τις δεν δύναται να διαλυθή
ένεκα παραβάσεως των διατάξεων των νόμων, ειμή δια δικαστικής αποφάσεως» 37 .
Το άρθρο 13 του Συντάγματός μας, που κατοχυρώνει κατά κύριο λόγο το
απαραβίαστο της θρησκευτικής συνείδησης, αντιστοιχεί στο άρθρο 1 § 1 εδ. β’ του
Συντάγματος του 1911, πλην της παραγράφου 5 (2001) όπου τη βρίσκουμε στο άρθρο 15
του 1911 : άρθρο 13 του 2001 «1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι
απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.
2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται
ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να
προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.
3. Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της
Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της
επικρατούσας θρησκείας.
4. Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς
τους νόμους.
5. Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του» 38 . Άρθρο 1
§ 1 εδ. β’ : « [...] πάσα δε άλλη γνωστή θρησκεία είναι ανεκτή και τα της λατρείας αυτής
τελούνται ακωλύτως υπό την προστασίαν των νόμων, απαγορευομένου του
προσηλυτισμού και πάσης άλλης επεμβάσεως κατά της επικρατούσης θρησκείας» και
άρθρο 15 «Ουδείς όρκος επιβάλλεται άνευ νόμου ορίζοντος και τον τύπον αυτού».
Στο άρθρο 14 του Συντάγματός μας παρατηρούμε μεγαλύτερη διαφοροποίηση
μεταξύ των δύο συνταγμάτων, με την ολοκληρωτική μεταβολή δύο παραγραφών (§§ 5
και7) και την εισαγωγή μίας νέας (§ 9). Οπότε, σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο «1.
37

Βλ. Γ. Κασιμάτη και Κώστα Γ. Μαυριά, Ερμηνεία του Συντάγματος, Τόμοι I και II, Αθήνα,
1997-1999, σελ. 17-18.
38
Βλ. Βενιζέλου Ευάγγελου, Σύνταγμα της Ελλάδας 2001, Τα Νέα, 2001, σελ. 10.
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Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους
στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους.
2. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο
απαγορεύονται.
3. Η κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε
ύστερα από αυτή, απαγορεύεται.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την
κυκλοφορία: α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας, β)
για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, γ) για δημοσίευμα που
αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων
δυνάμεων ή την οχύρωση της Χώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του
πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους, δ) για άσεμνα
δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που
ορίζει ο νόμος.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι
τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλλει την υπόθεση στο δικαστικό
συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη
διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως.
Τα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας
ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα.
5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα
απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης
επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή
εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως
υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της απάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο
με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άμεση
επανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση της απάντησης.
6. Το δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία πενταετία για
διάπραξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική
ή προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, σε βαριές περιπτώσεις, την
απαγόρευση της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο που
καταδικάστηκε, όπως νόμος ορίζει.
7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη του τύπου και των άλλων
μέσων ενημέρωσης και με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.
8.Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού
επαγγέλματος.
9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης
των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει
τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της
διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του
ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται
ειδικότερα η συγκέντρωση περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της
αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού
μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του
διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού
προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την
παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε
είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή
εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν
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μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την
απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους
ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων
εδαφίων» 39 ενώ το αντίστοιχο άρθρο – 14 – προβλέπει τα ακόλουθα «Έκαστος δύναται
να δημοσιεύει προφορικώς, εγγράφως και δια του τύπου τους στοχασμούς του, τηρών
τους νόμους του Κράτους. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία ως και παν άλλο
προληπτικόν μέτρον απαγορεύονται. Απαγορεύεται ωσαύτως η κατάσχεσις εφημερίδων
και άλλων εντύπων διατριβών, είτε προ της δημοσιεύσεως είτε μετ’ αυτήν. Επιτρέπεται
δε κατ’ εξαίρεσιν η κατάσχεσις μετά την δημοσίευσιν, ένεκα προσβολής κατά της
χριστιανικής θρησκείας ή κατά του προσώπου του Βασιλέως ή, κατά τας υπό του νόμου
οριζομένας περιστάσεις, ένεκεν ασέμνων δημοσιευμάτων προσβαλλόντων καταφανώς
την δημοσίαν αιδώ· αλλ’ εν τοιαύτη περιπτώσει, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της
κατασχέσεως οφείλουσι και ο εισαγγελεύς να υποβάλη την υπόθεσιν εις το δικαστικόν
συμβούλιον και τούτο να αποφανθή περί της διατηρήσεως ή της άρσεως της
κατασχέσεως· άλλως, η κατάσχεσις αίρεται αυτοδικαίως. Ανακοπή κατά του
βουλεύματος επιτρέπεται εις μόνον τον δημοσιεύσαντα το κατασχεθέν, ουχί δε και εις
τον εισαγγελέα.
Δύναται καθ’ ον τρόπον ο νόμος ήθελεν ορίσει ν’ απαγορευθή, επί απειλή κατασχέσεως
και ποινικής καταδιώξεως, η δημοσίευσις ειδήσεων ή ανακοινώσεων αναγομένων εις
στρατιωτικάς κινήσεις ή εις έργα οχυρώσεως της χώρας. Εις την κατάσχεσιν
εφαρμόζονται αι ανωτέρω διατάξεις.
Ο τε εκδότης εφημερίδος και ο συγγραφεύς επιληψίμου δημοσιεύματος αναφερομένου
εις τον ιδιωτικόν βίον, πλην της κατά τους όρους του ποινικού νόμου επιβαλλομένης
ποινής, εισίν αστικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνοι εις πλήρη ανόρθωσιν πάσης
προσγενόμενης ζημίας και εις ικανοποίησιν του παθόντος δια χρηματικού ποσού,
οριζομένου κατά την κρίσιν του δικαστού, ουδέποτε δ’ ελάσσονος δραχμών διακοσίων.
Εις μόνον πολίτας έλληνας επιτρέπεται η έκδοσις εφημερίδων» 40 .
Το άρθρο 15 του Συντάγματος του 2001, μετά και τη διάνθηση με την τελευταία
αναθεώρηση της παραγράφου 2, είναι το πρώτο από σειρά δικαιωμάτων που δε
συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις του Συντάγματος του 1911, καθότι για πρώτη φορά
εισήχθη η εν λόγω ρύθμιση στο Σύνταγμα του 1948 και ακολούθησαν και όλα τα
υπόλοιπα, δηλαδή του 1952, του 1968, του 1973 και του 1975/86, και ορίζει τα εξής : «1.
Οι προστατευτικές για τον τύπο διατάξεις του προηγούμενου άρθρου δεν εφαρμόζονται
στον κινηματογράφο, τη φωνογραφία, τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση και κάθε άλλο
παρεμφερές μέσο μετάδοσης λόγου ή παράστασης.
2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος
και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος
ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της
προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση
πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την
εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική
αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας,
39

Βλ. Κασιμάτης Γ., Το Σύνταγμα της Ελλάδας και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών, Κείμενα Δημοσίου Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, 2001, σελ. 29-33.
40
Βλ. Κωνσταντίνας Θ. Ζώη, Γεωργίου Ε. Λασιθιωτάκη και Παναγιώτη Θ. Γιαννόπουλου, Η
Ιστορική Εξέλιξη των διατάξεων του Συντάγματος (1822-2001), Ινστιτούτο Συνταγματικών
Ερευνών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003, σελ. 48-49.
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καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας
και της νεότητας.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών της
Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από
τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα».
Ακολουθεί το άρθρο 16 του Συντάγματός μας, το οποίο εντοπίζεται όχι μόνο στο
Σύνταγμα του 1911, που πραγματευόμαστε, αλλά και σε όλα τα Συντάγματα, από τα
μετεπαναστατικά του Άστρους το 1823 (άρ. λζ’ και πζ’) και της Τροιζήνας το 1827(άρ.
20), το Ηγεμονικό Σύνταγμα του 1832 (άρ. 34), το Σύνταγμα του 1844 (άρ. 11), του
1864(άρ. 16), καθώς και στα μεταγενέστερα του 1911 Συντάγματα. Το άρθρο 16 του
1911 αναφέρει ότι «Η εκπαίδευσις, διατελούσα υπό την ανωτάτην εποπτείαν του
Κράτους, ενεργείται δαπάνη αυτού. Η Στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δι’ άπαντας
υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους. Επιτρέπεται εις ιδιώτας και εις
νομικά πρόσωπα η ίδρυσις ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά το
Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους» 41 ενώ η σημερινή διατύπωση είναι η ακόλουθη
: «1. Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Η ανάπτυξη
και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η
ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο
Σύνταγμα.
2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική,
πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής
και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους
πολίτες.
3.Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.
4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα
κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς
και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις
ικανότητές τους.
5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την
εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και
λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση
ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση
από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει. Ειδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους
φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σε αυτούς.
6. Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Το
υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις
προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Τα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των
προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων.
Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού
λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση
συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,
όπως νόμος ορίζει.
Νόμος ορίζει το όριο ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Εωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως

41

Βλ. Κώστα Γ. Μαυριά και Αντώνη Μ. Παντελή, Συνταγματικά Κείμενα, Ελληνικά και Ξένα,
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1990 σελ. 114.
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μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο
έτος της ηλικίας τους.
7. Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και με
σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως
προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων
αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.
8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και
λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία
που ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού
προσωπικού τους.
Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.
9. Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους.
Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους,
όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται
κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους» 42 .
Από το άρθρο 17 του Συντάγματος του 2001 το οποίο προστατεύει κατά κύριο
λόγο την ιδιοκτησία και ρυθμίζει τα παρακάτω, στο Σύνταγμα του 1911 βρίσκουμε στο
άρθρο 17 §1 στοιχεία των σημερινών παραγραφών 1, 2 και 4. Άρθρο 17 (2001): «1. Η
ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν
από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.
2. Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει
αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού
προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το
απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό
προσδιορισμό της αποζημίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της
αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο
δικαστήριο.
Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την
παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον
προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης
για τον οριστικό προσδιορισμό. Στην απόφαση κήρυξης πρέπει να δικαιολογείται ειδικά
η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης. Η αποζημίωση, εφόσον συναινεί ο
δικαιούχος, μπορεί να καταβάλλεται και σε είδος ιδίως με τη μορφή της παραχώρησης
της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επί άλλου ακινήτου.
3. Η ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριουμένου μετά τη δημοσίευση της
πράξης απαλλοτρίωσης, και μόνο εξαιτίας της, δεν λαμβάνεται υπόψη.
4. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια. Μπορεί να οριστεί και
προσωρινά δικαστικώς, ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του δικαιούχου, που μπορεί
να υποχρεωθεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να παράσχει για την είσπραξή της
ανάλογη εγγύηση, σύμφωνα με τον τρόπο που νόμος ορίζει. Νόμος μπορεί να προβλέπει
την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις
διαφορές και υποθέσεις που σχετίζονται με απαλλοτρίωση, καθώς και την κατά
προτεραιότητα διεξαγωγή των σχετικών δικών. Με τον ίδιο νόμο μπορεί να ρυθμίζεται ο
τρόπος με τον οποίο συνεχίζονται εκκρεμείς δίκες.
Πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα
δικαιώματα
του
ιδιοκτήτη
και
δεν
επιτρέπεται
η
κατάληψη.
Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας
είναι δυνατόν, με ειδική απόφαση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τον οριστικό η
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προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών
και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, υπό τον όρο της
καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγυήσεως
υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης, όπως νόμος ορίζει. Η δεύτερη πρόταση του
πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές.
Η αποζημίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι
έτος από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της
αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό της
αποζημίωσης, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά
η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζημίωση δεν υπόκειται, ως αποζημίωση, σε
κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος.
5. Νόμος ορίζει τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ικανοποίησης των δικαιούχων για την
πρόσοδο, την οποία έχασαν από το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε έως το χρόνο
καταβολής της αποζημίωσης.
6. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την
οικονομία της Χώρας, νόμος μπορεί να επιτρέψει την απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου
ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των
έργων. Ο ίδιος νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους μιας τέτοιας
απαλλοτρίωσης, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση ή χρησιμοποίηση, για δημόσιους ή
κοινωφελείς γενικά σκοπούς, των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται επιπλέον όσων είναι
αναγκαίες για το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί.
7.Νόμος μπορεί να ορίσει ότι για την εκτέλεση έργων με προφανή κοινή ωφέλεια υπέρ
του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφέλειας και δημόσιων επιχειρήσεων, επιτρέπεται να
διανοιχθούν υπόγειες σήραγγες στο επιβαλλόμενο βάθος, χωρίς αποζημίωση, υπό τον
όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του υπερκείμενου ακινήτου».
Άρθρο 17 § 1 (1911): «Ουδείς στερείται της ιδιοκτησίας αυτού, ειμή δια δημοσίαν
ωφέλειαν προσηκόντως αποδεδειγμένην, ότε και όπως ο νόμος διατάσσει, πάντοτε δε
προηγουμένης αποζημιώσεως. Η αποζημίωσις ορίζεται πάντοτε δια της δικαστικής οδού.
Εν περιπτώσει δ’ επειγούση δύναται και προσωρινώς να ορισθή δικαστικώς, μετ’
ακρόασιν ή πρόσκλησιν του δικαιούχου, όστις δύναται να υποχρεωθή, κατά την κρίσιν
του δικαστού, εις παροχήν αναλόγου εγγυήσεως, καθ’ ον τρόπον ορίσει ο νόμος. Προ της
καταβολής της οριστικής ή προσωρινής ορισθείσης αποζημιώσεως διατηρούνται ακέραια
πάντα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτου, μη επιτρεπομένης της καταλήψεως».
Συνεχίζοντας με το άρθρο 18 που στην πρώτη του παράγραφο ορίζει πως
«Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση των μεταλλείων,
ορυχείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών χώρων και θησαυρών, ιαματικών, ρεόντων και
υπόγειων υδάτων και γενικά του υπόγειου πλούτου», αυτό που έχουμε να
παρατηρήσουμε είναι ότι για πρώτη φορά εισάγεται τέτοιου είδους ρύθμιση στο άρθρο
17 § 2 του Συντάγματος του 1911, το οποίο και αναφέρει ότι «Ειδικοί νόμοι κανονίζουσι
τα της ιδιοκτησίας και διαθέσεως των μεταλλείων, ορυχείων, αρχαιολογικών θησαυρών
και ιαματικών και ρεόντων υδάτων». Από το 1911 κι έπειτα, η παρούσα διάταξη
περιλαμβάνεται σε όλα τα Συντάγματα που ακολουθούν.
Το άρθρο 19 του Συντάγματός μας [«1. Το απόρρητο των επιστολών και της
ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα
απαραβίαστο. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν
δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα
σοβαρών εγκλημάτων. 2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και
τις αρμοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1. 3.
Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του
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άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9Α», που ρυθμίζει το απαραβίαστο των επιστολών,
αφενός διανθίστηκε κατά την τελευταία αναθεώρηση με την προσθήκη των παραγραφών
2 και 3, αφετέρου είναι το τελευταίο από τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα που το
συναντάμε και στο Σύνταγμα του 1911 (στο άρθρο 20) με την εξής λιτή διατύπωση, την
οποία βλέπουμε και στα Συντάγματα του 1844, 1864, 1925, 1927 : «Το απόρρητον των
επιστολών είναι απολύτως απαραβίαστον». Από το Σύνταγμα του 1948 και στα επόμενα,
η αναφορά στο απόρρητο των επιστολών και στην ελεύθερη ανταπόκριση ή επικοινωνία
γίνεται εκτενέστερη και πλησιάζει όλο και περισσότερο στη σημερινή διατύπωση 43 .
Ακολουθεί το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, το οποίο ρυθμίζει ως
ακολούθως: «1. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα
δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή
συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.
2. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε
διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων
του» 44 . Η διάταξη αυτή, με την αυτή διατύπωση ή ελαφρώς παραλλαγμένη, έκανε για
πρώτη φορά την εμφάνισή της στο Σχέδιο Συντάγματος 20μελούς Επιτροπής του 1967
στο άρθρο 110, κι έκτοτε δε λείπει από τα συνταγματικά κείμενα.
Το άρθρο 21 του Συντάγματός μας που ορίζει ότι «1. Η οικογένεια ως θεμέλιο
της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η
παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου,
χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη
σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.
3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την
προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των
απόρων.
4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς
αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των
αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν
την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας» παρά το γεγονός ότι παρόμοια ως προς τη
διατύπωση διάταξη αλλά του αυτού αντικειμένου προστασίας συμπεριλαμβάνεται στα
Συντάγματα του 1822, 1823 και 1827, παραλείπεται από τα επόμενα Συντάγματα και την
ξανασυναντάμε από το Σύνταγμα του 1925 κι έπειτα.
Το άρθρο 22, που αναθεωρήθηκε το 2001, είναι ένα ακόμη άρθρο, το οποίο δεν
ενσωματώνεται στις διατάξεις του Συντάγματος του 1911 και κάνει την πρώτη του
εμφάνιση στο Σύνταγμα του 1925 σαφώς πιο συρρικνωμένο και προχωρώντας στα
επόμενα Συντάγματα σταδιακά διευρύνεται. Η σημερινή του μορφή είναι η ακόλουθη:
«1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη
δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική
εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.
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Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης
αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.
2. Με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν
αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.
3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους
δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή
άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
4. Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.
Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε
περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της
Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής
εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών
αναγκών.
5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος
ορίζει» 45 .
Τα τελευταία άρθρα του δεύτερου κεφαλαίου του συνταγματικού μας χάρτη που
αφορά στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ακολουθούν την «πεπατημένη» των
τελευταίων άρθρων που εξετάσαμε, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται στο Σύνταγμα του
1911. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 23, του οποίου η σημερινή διατύπωση είναι η εξής
«1. Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής
ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον
κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.
2.Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές
οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά
συμφερόντων των εργαζομένων.
Απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ'
αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Το δικαίωμα προσφυγής σε απεργία των
δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του προσωπικού των κάθε μορφής
επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει
ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου,
υπόκειται στους συγκεκριμένους περιορισμούς του νόμου που το ρυθμίζει. Οι
περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώματος της
απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του», παρουσιάζεται για πρώτη φορά
στα ελληνικά συνταγματικά δεδομένα στο Σύνταγμα του 1952.
Το άρθρο 24, το οποίο ήταν ένα από τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 2001, κι
αυτό δεν υπήρχε ως διάταξη μέχρι το νεότερο – σχετικά – Σύνταγμα του 1975/1986 κι
έχει την ακόλουθη μορφή : «1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα. Νόμος ορίζει τα
σχετικά με την προστασία των δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων. Απαγορεύεται
η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για
την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει
το δημόσιο συμφέρον.
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Σάκκουλα, 2001, σελ. 25.
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2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση
και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη
ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η
λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι
δυνατοί
όροι
διαβίωσης.
Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης.
Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.
3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά,
οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς
αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για
να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και
σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων
πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει.
4. Νόμος μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που
χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με
εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά
όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από κτίρια της
περιοχής αυτής.
5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην αναμόρφωση
των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Οι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν
από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται
για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής αναμόρφωσης, όπως νόμος ορίζει.
6. Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται
από το Κράτος. Νόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας
αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της
αποζημίωσης των ιδιοκτητών». Τέλος, ούτε το άρθρο 25 υπήρχε μέχρι την εμφάνιση του
στο Σχέδιο Συντάγματος 20μελούς Επιτροπής του 1967.
Παρατηρώντας τη δομή και το περιεχόμενο του άρθρου αυτού, όπως
διατυπώθηκε κατά την τελευταία αναθεώρηση του 2001, «1. Τα δικαιώματα του
ανθρώπου, ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του
κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά
όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή
τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες
προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να
επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το
Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την
αρχή της αναλογικότητας.
2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του
ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα
σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.
4. Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους
της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης» γινόμαστε μάρτυρες στη παράγραφο 1 εδάφιο
γ’ [«...Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες
προσιδιάζουν»], μίας κορυφαίας στιγμής της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας, όπου
πλέον οι συνταγματικές διατάξεις βρίσκουν εφαρμογή και στην περιοχή του ιδιωτικού
δικαίου, και όχι μονάχα στην περιοχή του δημοσίου δικαίου, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.
Η εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων, ως τυπικά ανώτερων, δεν εμποδίζεται από

- 33 -

τη διάκριση του δικαίου σε δημόσιο και ιδιωτικό και από το χαρακτηρισμό
συγκεκριμένης διάταξης ή συγκεκριμένης σχέσης ως δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 46 .

46

Βλ. Ανδρέα Γ. Δημητρόπουλο, Πρακτικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου, Γενική ΘεωρίαΟργανωτικό μέρος, Τόμος Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 12.
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6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις για το Σχέδιο Συνθήκης για τη Θέσπιση
του Συντάγματος της Ευρώπης
Όταν το Δεκέμβριο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Laeken αποφάσισε
να συγκαλέσει μία Συνέλευση απαρτιζόμενη από προσωπικότητες για να συζητηθεί το
μέλλον της Ευρώπης, θέτοντας παράλληλα υπό μορφή ερωτημάτων τα θέματα με τα
οποία θα ασχοληθεί η Συνέλευση αυτή, κανείς δε μπορούσε να φανταστεί τις πολύ
σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις της λειτουργίας ενός τέτοιου forum 47 .
Ένα από τα πλέον βασικά θέματα που έχει εξετάσει η Συνέλευση είναι εκείνο της
θέσπισης μίας Συνταγματικής Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα,
το ζητούμενο στις εργασίες της Συνέλευσης είναι να εξασφαλιστούν, στα πλαίσια της
Ένωσης, η δημοκρατική ισορροπία, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στη
λειτουργία των θεσμών, η ανάδειξη και προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη. Ένα
συνταγματικό κείμενο θα συμβάλλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς θα
λειτουργήσει ως κωδικοποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο της Ένωσης,
σε ευθεία αναφορά με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές πολιτικές. Οι ευρωπαϊκοί λαοί θα
διατηρήσουν το πολιτικό στίγμα τους και θα οικοδομήσουν μία κοινή ευρωπαϊκή
ταυτότητα, με τη βοήθεια των διακριτών πολιτισμικών τους στοιχείων.
Για να αντιληφθεί κανείς τη σπουδαιότητα της ύπαρξης ενός συνταγματικού
κειμένου, είναι απαραίτητο να κατανοήσει ποιο είναι το λειτουργικό νόημα της λέξεως
«Σύνταγμα». Ένα Σύνταγμα
 Οργανώνει τη διακυβέρνηση της πολιτειακής οντότητας για την
οποία δημιουργείται.
 Περιγράφει το πεδίο των αρμοδιοτήτων των πολιτειακών οργάνων
και τον τρόπο άσκησής τους.
 Αποτελεί τον απόλυτο κανόνα δράσης των πολιτειακών οργάνων
και κάθε πράξη αντίθετη σε αυτό είναι παράνομη και άκυρη.
Συνήθως, περιλαμβάνει ένα κατάλογο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
των οποίων εγγυάται την προστασία.
 Αντλεί την κανονιστική εξουσία του από το λαό, ο οποίος ή οι
εκπρόσωποι του οποίου το θεσπίζει.
 Είναι ο θεμελιώδης κανόνας δικαίου ενός Έθνους ή ενός Κράτους.
 Αποτελεί σύμβολο πολιτειακής υπόστασης, οργάνωσης και
λειτουργίας.
Αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν το προϊόν των εργασιών της Συνέλευσης θα
ονομάζεται «Σύνταγμα». Σημασία έχει το περιεχόμενο του κειμένου αυτού να έχει τα
ανωτέρω στοιχεία, που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα δημοκρατικά συντάγματα.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ, συνήθως, η δημιουργία ενός κράτους προηγείται
χρονικά της θέσπισης του Συντάγματος, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
θέσπιση Συντάγματος προηγείται της δημιουργίας κρατικής οντότητας και, μάλιστα,
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Οι εργασίες της Συνέλευσης είχαν αρχίσει από τις 28 Φεβρουαρίου 2002 με σκοπό να
παρουσιαστεί το αποτέλεσμά τους μέσα στο 2003 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε βάσει αυτών
να προετοιμαστεί η Διακυβερνητική Διάσκεψη.
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θεωρείται ως στοιχείο που θα συμβάλλει στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και
τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού ομοσπονδιακού κράτους».
Με δεδομένη την υπάρχουσα πολιτειακή δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εάν
θεωρηθεί δόκιμο να εξομοιωθεί η Ένωση με μία Ευρωπαϊκή Πολιτεία), ένα Σύνταγμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιέχει διατάξεις που να αναφέρονται ρητά στα
ακόλουθα : την ευδιάκριτη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και
κρατών – μελών, την οργάνωση της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρη
αρμοδιότητα της Ένωσης στην οργάνωση των διεθνών κα εξωτερικών σχέσεών της, και
την απευθείας θέσπιση του Συντάγματος από τους ευρωπαϊκούς λαούς.
Η δομή και το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος είναι σημεία που
εξετάζονται από τη Συνέλευση, στη βάση των κατά περίπτωση πολιτικών εισηγήσεων.
Μέχρι τώρα, έχει καταστεί δυνατό να αναγνωριστούν κάποια σημεία, τα οποία
τυγχάνουν αποδοχής από την πλειοψηφία και, εφόσον σε αυτή μετέχουν ως μέλη
Υπουργοί των κρατών – μελών, είναι ασφαλές να υποτεθεί ότι στα σημεία αυτά υπάρχει
πολιτικό consensus από τα κράτη – μέλη.
Ένα βασικό σημείο κοινής αποδοχής είναι ότι, με δεδομένο το δύσχρηστο και
δυσχερές ισχύον σύστημα των κειμένων των Συνθηκών που διέπουν την Ένωση και τους
πυλώνες της, πρέπει να υπάρξει ένα νέο κείμενο, πιο απλό και πιο λειτουργικό, που θα
είναι ο συνταγματικός χάρτης της Ένωσης.
Επίσης, τυγχάνει αποδοχής από την πλειοψηφία της Συνέλευσης το ότι το σχετικό
κείμενο πρέπει, σε γενικές γραμμές, να διακρίνεται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα
θα αφορά στο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο της Ένωσης και το άλλο στις κοινές
ευρωπαϊκές πολιτικές που θα αναπτύσσει και θα εφαρμόζει η Ένωση.
Για να είναι πλήρες το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, γίνεται κοινά αποδεκτό ότι πρέπει
σε αυτό να ενσωματωθεί ένα σύστημα προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων, που να
προσδίδουν τη διάσταση της κοινωνικής Ευρώπης στην Ένωση. Η Συνέλευση, μέσω του
συνταγματικού κειμένου που επεξεργάζεται, μπορεί να δώσει στους πολίτες τις βασικές
κοινωνικές εγγυήσεις, ενσωματώνοντας τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ένωσης και έτσι, να καταστήσει αξιόπιστη την κοινωνική πολιτική της Ένωσης σε όλα
τα επίπεδα, καθώς θα έχει δημιουργήσει δεσμεύσεις για σχεδιασμό και υλοποίηση
προγραμμάτων κοινωνικού περιεχομένου 48 .

II. Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και Σύνταγμα του 1911

Είναι απόλυτα σαφές πως δε θα μπορούσαμε να κάνουμε πραγματική σύγκριση
των δύο αυτών Συνταγμάτων (το ένα εξ αυτών είναι ακόμη εν δυνάμει Σύνταγμα) και οι
λόγοι είναι πολλοί. Αρχικά, το Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση του Συντάγματος της
Ευρώπης δε μπορεί να χαρακτηριστεί και ορθά δεν χαρακτηρίζεται επισήμως, Σύνταγμα,
με την κλασική έννοια του όρου 49 . Αποτελεί ακριβώς αυτό που δηλώνει, δηλαδή
προσχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης. Μόνο το προοίμιο προσομοιάζει με τα γνωστά μας
εθνικά συντάγματα. Τα άλλα δύο μέρη του προσχεδίου ουσιαστικά συγκεφαλαιώνουν, με
απλουστευμένη μορφή, τα κείμενα των τεσσάρων δυσανάγνωστων συνθηκών και των
48

Βλ. Μαριέττας Γιαννάκου, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, Μία Δημόσια Συζήτηση, Ινστιτούτο
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003, σελ.21-25.
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πολυάριθμων πρωτοκόλλων που τις συνοδεύουν. Έτσι, τίθεται μία τάξη στη δαιδαλώδη
για τους ευρωπαίους πολίτες Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική 50 . Σε αντίθεση με το Σχέδιο
Συντάγματος της Ευρώπης, το Σύνταγμα του 1911 είναι ένα ολοκληρωμένο
(ανεξαρτήτως των ατελειών ή των ελλείψεων που μπορεί να έχει) Σύνταγμα με την
κλασική έννοια του όρου, το οποίο ετέθη σε εφαρμογή την εποχή για την οποία
δημιουργήθηκε.
Επιπροσθέτως, το Σχέδιο Συντάγματος της Ευρώπης είναι ένα κείμενο (αν και
δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ακόμα) πλήρες και οι «συντακτικοί του νομοθέτες» έχουν
λάβει υπόψη τους όλες τις πλευρές και τις πτυχές, τις ανάγκες και τα προβλήματα που
δύναται να προκύψουν στον ευρωπαίο πολίτη και χρήζουν συνταγματικής κατοχύρωσης,
αντιμετώπισης και τα δικαιώματα (καθώς και οι υποχρεώσεις) του ίδιου του ευρωπαίου
πολίτη χρήζουν προστασίας (και αναφοράς και επεξήγησης ως προς τις υποχρεώσεις). Το
Σύνταγμα του 1911, ένα σύνταγμα που δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το κυριότερο και
μεγαλύτερο κομμάτι του δημιουργήθηκε το 1864 και το 1911 ο Ελ. Βενιζέλος
προχώρησε στην αναθεώρησή του, αποτελεί ένα σύνταγμα με σημαντικές ελλείψεις
(όπως η μη ρητή διατύπωση και αναφορά – συνεπώς και κατοχύρωση – του
κοινοβουλευτικού συστήματος), το οποίο ακόμα και για την εποχή του δεν
ανταποκρινόταν επαρκώς και πλήρως στις ανάγκες της περιόδου εκείνης.
Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς, μελετώντας και τα δύο συντάγματα,
είναι κάποιες ομοιότητες (εάν μπορούν να χαρακτηριστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο) σε
συγκεκριμένα άρθρα και ρυθμίσεις που περιέχουν. Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα του
Μέρους ΙΙ, του Χάρτη δηλαδή των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, βρίσκουν
ανταπόκριση στα κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα του 1911 δικαιώματα και αυτά είναι
τα ακόλουθα : Στο άρθρο 1 του Συντάγματος του 1911 ορίζεται, ανάμεσα σε άλλα, ότι
πάσα θρησκεία είναι ανεκτή και στο άρθρο 10 του Σχεδίου του Συντάγματος της
Ευρώπης προβλέπεται η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Επίσης, τη
διάταξη του άρθρου 3 του 1911 περί ισότητας όλων των ανθρώπων ενώπιον του νόμου,
τη συναντάμε στο άρθρο 20 του Σχεδίου Συντάγματος. Εν συνεχεία, η προσωπική
ελευθερία που προστατεύεται από το άρθρο 4 του Συντάγματος του 1911, προστατεύεται
και στο άρθρο 6 του Σχεδίου Συντάγματος ως δικαίωμα στην ελευθερία και στην
ασφάλεια. Το δικαίωμα αναφοράς στις αρχές που προβλέπεται στο άρθρο 9 του 1911,
ρυθμίζεται ως «δικαίωμα αναφοράς» στο άρθρο 44 του εν δυνάμει Συντάγματος της
Ευρώπης. Εν συνεχεία, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι (ησύχως στην πρώτη περίπτωση
και ειρηνικώς στη δεύτερη) και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, αν και στο Σύνταγμα
του 1911 ο νομοθέτης τα τοποθετεί σε δύο διαφορετικές διατάξεις, στο Σχέδιο
Συντάγματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα βρίσκουμε σε μία διάταξη και τα δύο, στο
άρθρο 12 («ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι»). Το δικαίωμα της
προστασίας της κατοικίας ως ασύλου το συναντάμε στο μεν Σύνταγμα του 1911 στο
άρθρο 12, στο δε Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος στο άρθρο 7, ως σεβασμός της
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και των επικοινωνιών. Η διάταξη του
άρθρου 13 του 1911 όπου αναφέρει ότι στην Ελλάδα δεν πωλείται ούτε αγοράζεται
άνθρωπος και είναι – ο τελευταίος – ελεύθερος ανεξάρτητα από το γένος του και τη
θρησκεία του, στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα προβλέπεται ότι «Κανείς δεν µπορεί να
κρατηθεί σε δουλεία ούτε σε ειλωτεία» 51 . Επιπλέον, το δικαίωμα στη δωρεάν
εκπαίδευση αλλά η υποχρέωση λήψης της στοιχειώδους εκπαίδευσης, που στο Σύνταγμα
50

Βλ. Ιωάννη Μ. Βαρβιτσιώτη, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, Μία Δημόσια Συζήτηση, Ινστιτούτο
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003, σελ.11-12.
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του 1911 τη συναντάμε στο άρθρο 16, στο Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, τη
συναντάμε στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2. Επίσης, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία
ρυθμίζεται και στα δύο συντάγματα στο άρθρο 17. Τέλος, η κατάργηση της θανατικής
ποινής και των βασανιστηρίων που προβλέπονται στο Σύνταγμα του 1911 στο άρθρο 18,
στο Σχέδιο του Συντάγματος της Ευρώπης προβλέπονται ξεχωριστά, η μεν κατάργηση
της θανατικής ποινής στο άρθρο 2 παράγραφος 2, η δε κατάργηση των βασανιστηρίων
στο άρθρο 4.
Μία τελευταία αντιπαραβολή που θα μπορούσε κανείς να πραγματοποιήσει είναι
αυτή των άρθρων που ρυθμίζουν τα περί ανάδειξης και λοιπών της αυτής φύσεως
ζητημάτων του Βασιλέως (άρθρα 29 έως 44) και της Βουλής (άρθρα 54 έως 76). Στο
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, στον Τίτλο IV, που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις όσον αφορά στα
θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, στο Κεφάλαιο Ι, συναντάμε τις ρυθμίσεις για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (που αντιστοιχεί στην τότε –αλλά και τη σημερινή – Βουλή)
από το άρθρο 19 κι επόμενα, για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (τον
Βασιλέα του 1911, τον σύγχρονο Πρωθυπουργό) από το άρθρο 21 κι επόμενα και, τέλος,
για τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (που αντιστοιχεί και πάλι στον Βασιλέα του
1911, διότι τότε δεν υπήρχε ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας, που υφίσταται
σήμερα).
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η αναθεώρηση του 1911 πρατάθηκε ως διέξοδος από την πολιτειακή κρίση της
περιόδου εκείνης ενώ δε στόχευε στη μεταβολή ούτε του πολιτεύματος ούτε της
οργανωτικής δομής της πολιτείας. Κύριος στόχος του συντάγματος ήταν η κατοχύρωση
των ατομικών δικαιωμάτων και η καθιέρωση νέων κανόνων στην άσκηση της κρατικής
εξουσίας.
Η αναθεώρηση αυτή επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της προστασίας των
ατομικών ελευθεριών, στην εισαγωγή ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση του νομοθετικού
έργου της Βουλής, στην καθιέρωση της υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης, στην
παροχή της δυνατότητας για αναγκαστική απαλλοτρίωση, στην κατοχύρωση της
μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, στη δυνατότητα πρόσκλησης ξένων
διοργανωτών για τη διοίκηση και το στράτευμα, στην επανίδρυση του Συμβουλίου της
Επικρατείας και στην απλοποίηση των διαδικασιών αναθεώρησης του Συντάγματος. Η
ίδια Βουλή παρέτεινε τις εργασίες της και μετά το τέλος του αναθεωρητικού της έργου,
ως τακτική πλέον Βουλή, συνεχίζοντας το νομοθετικό της έργο μέχρι τη λήξη της
συνόδου στα τέλη του 1911. Στόχος του μεταρρυθμιστικού προγράμματος ήταν η
εμπέδωση της δημόσιας ασφάλειας και του κράτους δικαίου, και η ανάπτυξη των
πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων της χώρας 52 .
Όπως παρατηρήσαμε και παραπάνω, παρά την πληθώρα των καινοτόμων
ρυθμίσεων που εισήγαγε το Σύνταγμα του 1911, δε φαίνεται να έχει καλύψει όλους τους
τομείς και τις ανάγκες που πήγαζαν εκ των συνταγματικοπολιτικών συνθηκών της
εποχής εκείνης, καθώς ο αριθμός των ελλείψεων δεν είναι μικρός αλλά ούτε και αρκετός
για να υποσκελίσει τη βαρύνουσα σημασία μίας σειράς μεταρρυθμίσεων που στόχο τους
είχαν την επιβολή της αρχής της νομιμότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και την
καλύτερη δυνατή ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ ατόμου και πολιτείας.

52

Διαδικτυακός τόπος : http://pegasos.fhw.gr/projects/vouli/gr/timetable/1911.html
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«ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1911»

Περίληψη:
Στις αρχές του 20ου αιώνα, παρατηρούνται στη χώρα σημαντικές κοινωνικοπολιτικές
ανακατατάξεις, που συναρτήθηκαν με τις κυοφορούμενες τότε διεθνείς εξελίξεις και
είχαν ως αποτέλεσμα το στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί. Το Σύνταγμα του 1911 υπήρξε
άμεση απόρροια της αναγεννητικής προσπάθειας, της οποίας ηγήθηκε ο Ελευθέριος
Βενιζέλος. Στην οργάνωση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Βουλής, το νέο
Σύνταγμα επέφερε σημαντικές μεταβολές. Δε μπορεί, φυσικά, να συγκριθεί με το
Σύνταγμα του 2001, αλλά ούτε και με το εν δυνάμει Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, καθώς έχουν
δημιουργηθεί σε τελείως διαφορετικές εποχές και κάθε φορά καλύπτουν διαφορετικές
ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας. Ακόμα κι έτσι, όμως, το Σύνταγμα του 1911 δεν παύει
να αποτελεί ένα σε πολλά σημεία καινοτόμο Σύνταγμα.

"THE CONSTITUTION OF 1911"
Summary:
In the beginning of 20th century, are observed in the country important sociopolitical
realignments, that were associated with the gestated then international developments and
had as result the military movement in Goudi. The Constitution of 1911 became direct
emanation of regenerative effort, which Eleftherios Venizelos led. In the organisation, the
competences and the operation of Parliament, the new Constitution involved important
changes. It cannot, naturally, be compared with the Constitution of 2001, but also not
with the potential European Constitution, as they have been created in completely
different eras and each time they cover different needs of each society. Nevertheless,
however, the Constitution of 1911 does not cease to constitute an in a lot of points
innovative Constitution.
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ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1911
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ
Η εν Αθήναις Β’ των Ελλήνων Εθνική Συνέλευσις .
Ψηφίζει
Περί θρησκείας.
Άρθρο 1. – Η επικρατούσα θρησκεία εν Ελλάδι είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του
Χριστού Εκκλησίας· πάσα δε άλλη γνωστή θρησκεία είναι ανεκτή και τα της λατρείας
αυτής τελούνται ακωλύτως υπό την προστασίαν των νόμων, απαγορευομένου του
προσηλυτισμού και πάσης άλλης επεμβάσεως κατά της επικρατούσης θρησκείας.
Άρθρο 2. – Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος, κεφαλήν γνωρίζουσα τον Κύριον
ημών Ιησούν Χριστού, υπάρχει αναποσπάστως ηνωμένη δογματικώς μετά τις εν
Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης και πάσης άλλης ομοδόξου του Χριστού Εκκλησίας,
τηρούσα απαρασαλεύτως, ως εκείναι, τους τε ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς
κανόνας και τας ιεράς παραδόσεις· είναι δε αυτοκέφαλος, ενεργούσα, ανεξαρτήτως
πάσης άλλης Εκκλησίας, τα κυριαρχικά αυτής δικαιώματα, και διοικείται υπό Ιεράς
Συνόδου αρχιερέων. Οι λειτουργοί όλων των ανεγνωρισμένων θρησκειών υπόκεινται εις
την αυτήν υπό της Πολιτείας επιτήρησιν, εις ην και οι λειτουργοί της επικρατούσης
θρησκείας.
Το κείμενον των αγίων γραφών τηρείται αναλλοίωτον· η εις άλλον γλωσσικόν τύπον
απόδοσις τούτου, άνευ της προηγούμενης εγκρίσεως και της εν Κωνσταντινουπόλει
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, απαγορεύεται απολύτως.
Περί του δημοσίου δικαίου των Ελλήνων.
Άρθρο 3. – Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, και συνεισφέρουσιν αδιακρίτως
εις τα δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεών των· μόνον δε πολίται έλληνες είναι δεκτοί
εις όλας τας δημοσίας λειτουργίας, πλην των δι’ ειδικών νόμων εισαγωμένων ειδικών
εξαιρέσεων. Πολίται είναι όσοι απέκτησαν ή αποκτήσωσι τα προσόντα του πολίτου κατά
τους νόμους του Κράτους. Εις πολίτας έλληνας τίτλοι ευγενείας ή διακρίσεως ούτε
απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται.
Άρθρο 4. – Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστος· ουδείς καταδιώκεται,
συλλαμβάνεται, φυλακίζεται ή άλλως πως περιορίζεται, ειμή οπόταν και όπως ο νόμος
ορίζει.
Άρθρο 5. – Εξαιρουμένου του αυτοφώρου εγκλήματος, ουδείς συλλαμβάνεται ουδέ
φυλακίζεται άνευ ητιολογημένου δικαστικού εντάλματος, το οποίον πρέπει να
κοινοποιηθεί κατά την στιγμήν της συλλήψεως ή προφυλακίσεως. Ο επ’ αυτοφώρω ή δι’
εντάλματος συλλήψεως κρατηθείς προσάγεται εις τον αρμόδιον ανακριτήν άνευ τινός
αναβολής, το βραδύτερον δε εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της συλλήψεως, αν δε η
σύλληψις εγένετο εκτός της έδρας του ανακριτού, εντός του απολύτως αναγκαίου προς
μεταγωγήν χρόνου. Ο ανακριτής οφείλει, εντός τριών το πολύ ημερών από της
προσαγωγής, είτε να απολύση τον συλληφθέντα είτε να εκδώσει κατ’ αυτού ένταλμα
φυλακίσεως. Παρελθούσης απράκτου εκατέρας των προθεσμιών τούτων, πας
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δεσμοφύλαξ ή άλλος επιτετραμμένος την κράτησιν του συλληφθέντος, είτε πολιτικός
υπάλληλος, είτε στρατιωτικός, οφείλει να απολύσει αυτόν παραχρήμα. Οι παραβάται των
ανωτέρω διατάξεων τιμωρούνται επί παρανόμω κρατήσει, υποχρεούνται δε εις τε την
ανόρθωσιν πάσης ζημίας προσγενομένης εις τον παθόντα και προσέτι εις ικανοποίησιν
αυτού δια χρηματικού ποσού, οριζομένου κατά την κρίσην του δικαστού, ουδέποτε δε
κατωτέρου των δραχμών δέκα δι’ εκάστην ημέραν.
Άρθρο 6. – Επί πολιτικών εγκλημάτων δύναται πάντοτε το συμβούλιον των
πλημμελειοδικών, τη αιτήσει του προφυλακισθέντος, να επιτρέψει την απόλυσιν τούτου
επί εγγυήσει οριζομένη δια δικαστικού βουλεύματος, καθ’ ου επιτρέπεται ανακοπή.
Ουδέποτε επί των εγκλημάτων τούτων η προφυλάκισις δύναται να παραταθή πέραν των
τριών μηνών.
Άρθρο 7. – Ποινή δεν επιβάλλεται άνευ νόμου ορίζοντος προηγουμένως αυτήν.
Άρθρο 8. – Ουδείς αφαιρείται άκων του παρά του νόμου ωρισμένου εις αυτόν δικαστού.
Άρθρο 9. – Έκαστος ή και πολλοί ομού έχουσι το δικαίωμα, τηρούντες τους νόμους του
Κράτους, ν’ αναφέρωνται εγγράφως προς τας αρχάς, υποχρεουμένας εις ταχείαν
ενέργειαν και έγγραφον απάντησιν προς τον αναφερόμενον, κατά τας διατάξεις του
νόμου. Μόνον μετά την τελικήν απόφασιν της προς ην η αναφορά αρχής και τη αδεία
ταύτης επιτρέπεται η ζήτησις ευθυνών παρά του υποβαλόντος την αναφοράν δια
παραβάσεις εν αυτή υπαρχούσας.
Άρθρο 10. – Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως·
μόνον εις τας δημοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η αστυνομία. Αι εν υπαίθρω
συναθροίσεις δύνανται ν’ απογορευθώσιν, αν ως εκ τούτων επίκειται κίνδυνος εις την
δημόσιαν ασφάλειαν.
Άρθρο 11. – Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, τηρούντες τους
νόμους του Κράτους, οίτινες όμως ουδέποτε δύνανται να υπαγάγωσιτο δικαίωμα τούτο
εις προηγουμένην της Κυβερνήσεως άδειαν.
Συναιτερισμός τις δεν δύναται να διαλυθή ένεκα παραβάσεως των διατάξεων των νόμων,
ειμή δια δικαστικής αποφάσεως.
Άρθρο 12. – Η κατοικία εκάστου είναι άσυλον. Ουδεμία κατ’ οίκον έρευνα ενεργείται,
ειμή ότε και όπως ο νόμος διατάσσει.
Οι παραβάται των διατάξεων τούτων τιμωρούνται επί καταχρήσει της εξουσίας της
αρχής, υποχρεούνται δε εις πλήρη αποζημίωσιν του παθόντος και προσέτι εις
ικανοποίησιν αυτού δια χρηματικού ποσού οριζομένου κατά την κρίσιν του δικαστηρίου,
ουδέποτε δε κατωτέρου των δραχμών εκατόν.
Άρθρο 13. – Εν Ελλάδι ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται άνθρωπος αργυρώνυτος ή δούλος
παντός γένους και πάσης θρησκείας είναι ελεύθερος, άμα πατήσι επί ελληνικού εδάφους.
Άρθρο 14. – Έκαστος δύναται να δημοσιεύει προφορικώς, εγγράφως και δια του τύπου
τους στοχασμούς του, τηρών τους νόμους του Κράτους. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η
λογοκρισία ως και παν άλλο προληπτικόν μέτρον απαγορεύονται. Απαγορεύεται
ωσαύτως η κατάσχεσις εφημερίδων και άλλων εντύπων διατριβών, είτε προ της
δημοσιεύσεως είτε μετ’ αυτήν. Επιτρέπεται δε κατ’ εξαίρεσιν η κατάσχεσις μετά την
δημοσίευσιν, ένεκα προσβολής κατά της χριστιανικής θρησκείας ή κατά του προσώπου
του Βασιλέως ή, κατά τας υπό του νόμου οριζομένας περιστάσεις, ένεκεν ασέμνων
δημοσιευμάτων προσβαλλόντων καταφανώς την δημοσίαν αιδώ· αλλ’ εν τοιαύτη
περιπτώσει, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της κατασχέσεως οφείλουσι και ο
εισαγγελεύς να υποβάλη την υπόθεσιν εις το δικαστικόν συμβούλιον και τούτο να
αποφανθή περί της διατηρήσεως ή της άρσεως της κατασχέσεως· άλλως, η κατάσχεσις
αίρεται αυτοδικαίως. Ανακοπή κατά του βουλεύματος επιτρέπεται εις μόνον τον
δημοσιεύσαντα το κατασχεθέν, ουχί δε και εις τον εισαγγελέα.
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Δύναται καθ’ ον τρόπον ο νόμος ήθελεν ορίσει ν’ απαγορευθή, επί απειλή κατασχέσεως
και ποινικής καταδιώξεως, η δημοσίευσις ειδήσεων ή ανακοινώσεων αναγομένων εις
στρατιωτικάς κινήσεις ή εις έργα οχυρώσεως της χώρας. Εις την κατάσχεσιν
εφαρμόζονται αι ανωτέρω διατάξεις.
Ο τε εκδότης εφημερίδος και ο συγγραφεύς επιληψίμου δημοσιεύματος αναφερομένου
εις τον ιδιωτικόν βίον, πλην της κατά τους όρους του ποινικού νόμου επιβαλλομένης
ποινής, εισίν αστικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνοι εις πλήρη ανόρθωσιν πάσης
προσγενόμενης ζημίας και εις ικανοποίησιν του παθόντος δια χρηματικού ποσού,
οριζομένου κατά την κρίσιν του δικαστού, ουδέποτε δ’ ελάσσονος δραχμών διακοσίων.
Εις μόνον πολίτας έλληνας επιτρέπεται η έκδοσις εφημερίδων.
Άρθρο 15. – Ουδείς όρκος επιβάλλεται άνευ νόμου ορίζοντος και τον τύπον αυτού.
Άρθρο 16. – Η εκπαίδευσις, διατελούσα υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους,
ενεργείται δαπάνη αυτού.
Η Στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δι’ άπαντας υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του
Κράτους.
Επιτρέπεται εις ιδιώτας και εις νομικά πρόσωπα η ίδρυσις ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων,
λειτουργούντων κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους.
Άρθρο 17. – Ουδείς στερείται της ιδιοκτησίας αυτού, ειμή δια δημοσίαν ωφέλειαν
προσηκόντως αποδεδειγμένην, ότε και όπως ο νόμος διατάσσει, πάντοτε δε
προηγουμένης αποζημιώσεως. Η αποζημίωσις ορίζεται πάντοτε δια της δικαστικής οδού.
Εν περιπτώσει δ’ επειγούση δύναται και προσωρινώς να ορισθή δικαστικώς, μετ’
ακρόασιν ή πρόσκλησιν του δικαιούχου, όστις δύναται να υποχρεωθή, κατά την κρίσιν
του δικαστού, εις παροχήν αναλόγου εγγυήσεως, καθ’ ον τρόπον ορίσει ο νόμος. Προ της
καραβολής της οριστικής ή προσωρινής ορισθείσης αποζημιώσεως διατηρούνται
ακέραια πάντα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτου, μη επιτρεπομένης της καταλήψεως.
Ειδικοί νόμοι κανονίζουσι τα της ιδιοκτησίας και διαθέσεως των μεταλλείων, ορυχείων,
αρχαιολογικών θησαυρών και ιαματικών και ρεόντων υδάτων.
Άρθρο 18. – Αι βάσανοι και η γενική δήμευσις απαγορεύονται. Ο πολιτικός θάνατος
καταργείται. Η θανατική ποινή επί πολιτικών εγκλημάτων, εκτός των συνθέτων,
καταργείται.
Άρθρο 19. – Ουδεμία προηγουμένη άδεια της διοικητικής αρχής απαιτείται προς
εισαγωγήν εις δίκην των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων δια τας περί την
υπηρεσίαν αξιοποίνους πράξεις αυτών, εκτός των περί Υπουργών ειδικώς διαταγμένων.
Άρθρο 20. – Το απόρρητον των επιστολών είναι απολύτως απαραβίαστον.
Περί συντάξεως της Πολιτείας
Άρθρο 21. – Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουν εκ του Έθνους, ενεργούνται δε καθ’ ον
τρόπον ορίζει το Σύνταγμα.
Άρθρο 22. – Η νομοθετική εξουσία ενεργείται υπό του Βασιλέως και της Βουλής.
Άρθρο 23. – Το δικαίωμα της προτάσεως των νόμων ανήκει εις την Βουλήν και τον
Βασιλέα, όστις ενασκεί τούτο δια των Υπουργών.
Άρθρο 24. – Ουδεμία πρότασις, αφορώσα αύξησιν των εξόδων του προϋπολογισμού δια
μισθοδοσίαν ή σύνταξιν, ή εν γένει δι’ όφελος προσώπου, πηγάζει εκ της Βουλής.
Άρθρο 25. – Πρότασις νόμου, αποκρουσθείσα υπό του ετέρου των παραγόντων της
νομοθετικής εξουσίας, δεν εισάγεται εκ νέου εις την αυτήν βουλευτικήν σύνοδον.
Άρθρο 26. – Η αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει εις την νομοθετικήν εξουσίαν.
Άρθρο 27. – Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των παρ’
αυτού διοριζομένων υπευθύνων Υπουργών.
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Άρθρο 28. – Η δικαστική εξουσία ενεργείται δια των δικαστηρίων, αι δε δικαστικαί
αποφάσεις εκτελούνται εν ονόματι του Βασιλέως.
Περί Βασιλέως
Άρθρο 29. – Το πρόσωπον του Βασιλέως είναι ανεύθυνον και απαραβίαστον, οι δε
Υπουργοί αυτού είναι υπεύθυνοι.
Άρθρο 30. – Ουδεμία πράξις του Βασιλεώς ισχύει, ουδ’ εκτελείται, αν δεν είναι
προσυπογεγραμμένη παρά του αρμοδίου Υπουργού, όστις δια μόνης της υπογραφής του
καθίσταται υπεύθυνος· εν περιπτώσει δε αλλαγής ολοκλήρου του Υπουργείου, αν ουδείς
των παυσάντων Υπουργών συγκατατεθή εις το να προσυπογράψει το της απολύσεως του
παλαιού και του διορισμού του νέου Υπουργείου διάταγμα, υπογράφονται τούτα παρά
του προέδρου του νέου Υποργείου, αφού ούτος, διορισθείς υπό του Βασιλέως, δώση τον
όρκον.
Άρθρο 31. – Ο Βασιλεύς διορίζει και παύει τους Υπουργούς αυτού.
Άρθρο 32. – Ο Βασιλεύς είναι ο ανώτατος άρχων του Κράτους, άρχει των κατά ξηράν
και θάλασσαν δυνάμεων, κηρύττει πόλεμον, συνομολογεί συνθήκας ειρήνης, συμμαχίας
και εμπορίας, ανακοινώνει δ’ αυτάς εις την Βουλήν μετά των αναγκαίων διασαφήσεων,
άμα το συμφέρον και η ασφάλεια του Κράτους το επιτρέψωσιν. Αι περί εμπορίας όμως
συνθήκαι και όσαι άλλαι περιέχουσι παραχωρήσεις, περί των οποίων κατ’ άλλας
διατάξεις του Συντάγματος δεν δύναται να ορισθή τι άνευ νόμου, ή επιβαρύνουσιν
ατομικώς τους Έλληνας, δεν έχουσιν ισχύν άνευ της συγκαταθέσεως της Βουλής.
Άρθρο 33. – Ουδεμία παραχώρησις η ανταλλαγή χώρας δύναται να γίνη άνευ νόμου.
Ουδέποτε τα μυστικά άρθρα συνθήκης τινός δύνανται ν’ ανατρέψωσι τα φανερά.
Άρθρο 34. – Ο Βασιλεύς απονέμει κατά νόμον τους στρατιωτικούς και ναυτικούς
βαθμούς, διορίζει και παύει ωσαύτως κατά νόμον του δημοσίους υπαλλήλους, εκτός των
υπό του νόμου ωρισμένων εξαιρέσεων, αλλά δεν δύναται να διορίση υπάλληλον
νενομοθετημένην θέσιν.
Άρθρο 35. – Ο Βασιλεύς εκδίδει τα αναγκαία διατάγματα προς εκτέλεσιν των νόμων·
ουδέποτε δε δύναται να αναστείλη την ενέργειαν, ουδέ να εξαιρέση τινά της εκτελέσεως
του νόμου.
Άρθρο 36. – Ο Βασιλεύς κυροί και δημοσιεύει τους υπό της Βουλής ψηφισθέντας
νόμους. Νόμος μη δημοσιευθείς εντός δύο μηνών από της λήξεως της συνόδου είναι
άκυρος.
Άρθρο 37. – Ο Βασιλεύς συγκαλεί τακτικώς άπαξ του έτους την Βουλήν, εκτάκτως δε,
οσάκις το κρίνει εύλογον· κηρύττει αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου την έναρξιν και
λήξιν εκάστης βουλευτικής συνόδου και έχει το δικαίωμα να διαλύη την Βουλήν· αλλά
το περί διαλύσεως διάταγμα, προσυπογεγραμμένον υπό του Υπουργείου, πρέπει να
διαλαμβάνη συγχρόνως και την σύγκλησιν των μεν εκλογέων εντός τεσσαράκοντα πέντε
ημερών, της δε Βουλής εντός τριών μηνών.
Άρθρο 38. – Ο Βασιλεύς έχει το δικαίωμα άπαξ μόνον να αναστέλλη τας εργασίας της
βουλευτικής συνόδου, είτε αναβάλλων την έναρξιν είτε διακόπτων την εξακολούθησιν
αυτών.
Η αναστολή των εργασιών δεν δύναται να διαρκέση υπέρ τας τριάκοντα ημέρας, ουδέ να
επαναληφθή κατά την βουλευτικήν σύνοδον άνευ της συναινέσεως της Βουλής.
Άρθρο 39. – Ο Βασιλεύς έχει το δικαίωμα να χαρίζη, μεταβάλλη και ελαττώνη τας παρά
των δικαστηρίων καταγινωσκομένας ποινάς, εξαιρουμένων των περί Υπουργών
διατεταγμένων, προς δε, και να χορηγή αμνηστίαν μόνον επί πολιτικών εγκλημάτων επί
τη ευθύνη του Υπουργείου.
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Άρθρο 40. – Ο Βασιλεύς έχει το δικαίωμα ν’ απονέμη τα κανονισμένα παράσημα κατά
τας διατάξεις του περίπ αυτών νόμου.
Άρθρο 41. – Ο Βασιλεύς έχει το δικαίωμα να κόπτη νομίσματα κατά τον νόμον.
Άρθρο 42. – Η βασιλική χορηγία προσδιορίζεται δια νόμου, η δε προς τον Βασιλέα
ΓΕΩΡΓΙΟΝ Α’ ετήσια χορηγία, εν η συμπεριλαμβάνεται και το παρά της πρώην Ιονίου
Βουλής ψηφισθέν ποσόν, ορίζεται εις δραχμάς εν εκατομμύριον και εκατόν είκοσι πέντε
χιλιάδας. Το ποσόν τούτο δύναται ν’ αυξηθή μετά δεκαετίαν δια νόμου.
Άρθρο 43. – Ο Βασιλεύς ΓΕΩΡΓΙΟΣ μετά την υπογραφήν του παρόντος Συντάγματος
θέλει δώσει ενώπιον της παρούσης Εθνικής Συνελεύσεως τον ακόλουθον όρκον·
«Ομνύω εις το όνομα της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος να προστατεύω
την επικρατούσαν θρησκείαν των Ελλήνων, να φυλάττω το Σύνταγμα και να διατηρώ και
υπερσπίζω την εθνικήν ανεξαρτησίαν και ακεραιότητα του Ελληνικού Κράτους.»
Άρθρο 44. – Ο Βασιλεύς δεν έχει άλλας εξουσίας, ειμή όσας τω απονέμουσι ρητώς το
Σύνταγμα και οι συνάδοντες προς αυτό ιδιαίτεροι νόμοι.
Περί διαδοχής και αντιβασιλείας.
Άρθρο 45. – Το Ελληνικόν Στέμμα και τα συνταγματικά αυτού δικαιώματα είναι
διαδοχικά και περιέρχονται εις τους κατ’ ευθείαν γραμμήν γνησίους και νομίμους
απογόνους του Βασιλέως ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Α’ κατά τάξιν πρωτοτοκίας, προτιμωμένων
των αρρένων.
Άρθρο 46. – Μη υπαρχόντος διαδόχου κατά τα ανωτέρω ωρισμένα, ο Βασιλεύς διορίζει
αυτόν με την συγκατάθεσιν της Βουλής, επί τούτω συγκαλουμένης, δια της ψήφου των
δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών και δια φανεράς ψηφοφορίας.
Άρθρο 47. – Πας διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου απαιτείται να πρεσβεύη την
θρησκείαν της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας.
Άρθρο 48. – Ουδέποτε τα Στέμματα της Ελλάδος και άλλης οιασδήποτε Επικράτειας
δύνανται να συνενωθώσιν επί της αυτής κεφαλής.
Άρθρο 49. – Ο Βασιλεύς καθίσταται ενήλιξ κατά το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας
αυτού συμπληρωμένον. Πριν η αναβή τον Θρόνον, ομνύει επί παρουσία των Υπουργών,
της Ιεράς Συνόδου, των εν τη πρωτευούση βουλευτών και των άλλων ανωτέρων αρχών,
τον εν τω άρθρο 43 διαλαμβανόμενον όρκον. Ο Βασιλεύς συγκαλεί το πολύ εντός δύο
μηνών την Βουλήν και επαναλαμβάνει τον όρκον ενώπιον των βουλευτών.
Άρθρο 50. – Εν περιπτώσει αποβιώσεως του Βασιλέως, εάν ο διάδοχος είναι ανήλικος ή
απών και δεν υπάρχη αντιβασιλεύς ήδη ωρισμένος, η Βουλή, και αν έληξεν η περίοδος
αυτής ή διελύθη, συνέρχεται άνευ συγκαλέσεως την δεκάτην το βραδύτερον ημέραν μετά
την αποβίωσιν του Βασιλέως· η δε συνταγματική βασιλική εξουσία ενεργείται παρά του
Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την ευθύνην αυτού μέχρι της ορκωμοσίας του
αντιβασιλέως, ή της αφίξεως του διαδόχου. Ιδιαίτερος νόμος θέλει κανονίσει τα περί της
αντιβασιλείας.
Άρθρο 51. – Εάν, αποβιώσαντος του Βασιλέως, ο διάδοχος αυτού είναι ανήλικος, η
Βουλή, και αν έληξεν η περίοδος αυτής ή διελύθη, συνέρχεται δια να εκλέξη επίτροπον·
επίτροπος δε τότε μόνον εκλέγεται, όταν δεν υπάρχη τοιούτος εκ διαθήκης του
αποβιώσαντος Βασιλέως, ή όταν ο ανήλικος διάδοχος δεν έχη μητέρα μένουσαν εις την
χειρείαν της, ήτις καλείται τότε εις την επιτροπείαν του τέκνου της αυτοδικαίως. Ο
επίτροπος του ανήλικου Βασιλέως, είτε διορισθή δια διαθήκης, είτε εκλεχθή υπό της
Βουλής, απαιτείται να είναι πολίτης έλλην του ανατολικού δόγματος.
Άρθρο 52. – Εν περιπτώσει χηρείας του Θρόνου, η Βουλή, και αν έληξεν η περίοδος
αυτής ή διελύθη, εκλέγει προσωρινώς δια φανεράς ψηφοφορίας αντιβασιλέα πολίτην
έλληνα του ανατολικού δόγματος, το δε Υπουργικόν Συμβούλιον ενεργεί υπό την
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ευθύνην του εν ονόματι του έθνους την συνταγματικήν βασιλικήν εξουσίαν μέχρι της
ορκωμοσίας του αντιβασιλέως· εντός δύο μηνών το βραδύτερον εκλέγονται υπό των
πολιτών ισάριθμοι των βουλευτών αντιπρόσωποι, οίτινες ει; Εν μετά της Βουλής
συνερχόμενοι, εκλέγουσι τον Βασιλέα δια της πλειονοψηφίας των δύο τρίτων του όλου
δια φανεράς ψηφοφορίας.
Άρθρο 53. – Εάν ο Βασιλεύς ένεκα νόσου κρίνη αναγκαίαν την σύστασιν αντιβασιλείας,
συγκαλεί προς τούτο την Βουλήν και προκαλεί δια του Υπουργείου περί τούτου ειδικόν
νόμον. Εάν ο Βασιλέυς δεν είναι εις κατάστσιν να βασιλεύη, το Υπουργικόν Συμβούλιον
συγκαλεί την Βουλήν, η δε Βουλή, συνερχομένη, εάν δια της πλειονοψηφίας των τριών
τετάρτων των ψηφοφορησάντων αναγνωρίση την ανάγκην, εκλέγει αντιβασιλέα και,
χρείας καλούσης, επίτροπον, δια φανεράς ψηφοφορίας.
Ιδιαίτερος νόμος θέλει κανονίσει τα περί αντιβασιλείας ένεκεν αποδημίας του Βασιλέως
εκτός του Κράτους.
Περί της Βουλής
Άρθρο 54. – Η Βουλή συνέρχεται αυτοδικαίως κατ’ έτος την πρώτην του μηνός
Οκτωβρίου εις τακτικήν σύνοδος δια τα ετήσια έργα, εκτός εάν δια τα έργα ταύτα ο
Βασιλεύς συγκαλέσει αυτήν πρότερον συμφώνως τω άρθρω 37.
Άρθρο 55. – Η Βουλή συνεδριάζει δημοσία εν τω Βουλευτηρίω, δύναται όμως να
διασκεφθή κεκλεισμένων των θυρών κατ’ αίτηση δέκα εκ των μελών αυτής, αν τούτο
αποφασισθή εν μυστική συνεδριάσει κατά πλειονοψηφίαν, μετά ταύτα δε αποφασίζεται
αν η περί του αυτού πράγματος συζήτησις πρέπει να επαναληφθή εις δημοσίαν
συνεδρίασιν.
Άρθρο 56. – Η Βουλή δεν δύναται να συζητήση άνευ της παρουσίας τουλάχιστον του
ενός του όλου αριθμού των μελών αυτής, μηδέ ν’ αποφασίση τι άνευ απολύτου
πλειονοψηφίας των παρόντων μελών, ήτις όμως ουδέποτε δύναται να είναι μικροτέρα
των τεσσάρων πέμπτων του κατωτάτου ορίου της απαρτίας.
Εν περιπτώσει ισοψηφίας η πρότασις απορρίπτεται.
Άρθρο 57. – Ουδεμία πρότασις νόμου γίνεται δεκτή, αν δεν συζητηθή και ψηφισθή υπό
της Βουλής άπαξ μεν κατ’ αρχήν, δις δε κατ’ άρθρον και σύνολον, κατά τρεις διαφόρους
ημέρας.
Μετά την κατ’ αρχήν επιψήφισιν το υπό συζήτησιν σχέδιον παραπέμπεται εις επιτροπήν
της Βουλής, αν δεν παραπέμφθη πρότερον, ή αν δεν εγένετο επεξεργασία αυτού υπό του
Συμβουλίου της Επικρατείας· μετά δε την υπό της επιτροπής εξέτασιν ή την πάροδον της
ταχθείσης προς τούτο προθεσμίας, επακολουθεί η κατ’ άρθρον συζήτησις εις διαφόρους
συνεδριάσεις, απεχούσας αλλήλων δύο τουλάχιστον ημέρας. Εις εξαιρετικάς όμως
περιστάσεις δύναται η Βουλή, κηρύσσουσα την πρότασιν κατεπείγουσαν, να μη
παραπέμψη ταύτην εις επιτροπήν και να περιορίσει εις μίαν ημέραν τον μεταξύ των δύο
κατ’ άρθρων συζητήσεων χρόνον.
Αν κατά την τελευταίαν συζήτησιν εγένοντο δεκταί τροπολογίαι, η του συνόλου ψήφισις
αναβάλλεται, μέχρις ου το ψηφισθέν τυπωθή και διανεμηθή, ως ετροπολογήθη.
Η επιψήφισις δικαστικών κωδίκων προπαρασκευασθέντων υπό ειδικών επιτροπών,
συσταθεισών δι’ ειδικού νόμου, δύνανται να γίνη δι’ ιδιαιτέρου νόμου κυρούντος τους
ειρημένους κώδικας εν όλω. Η περί τοιούτου νόμου πρότασις δεν δύναται να κηρυχθή
κατεπείγουσα.
Κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να γίνη κωδικοποίησις υφιστάμενων διατάξεων δι’
απλής ταξινομήσεως αυτών, ή εν όλω επαναφορά καταργηθέντων νόμων, πλην των
φορολογικών.
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Άρθρο 58. – Ουδείς αυτόκλητος εμφανίζεται ενώπιον της Βουλής δια να αναφέρη τι
προφορικώς ή εγγράφως, αναφοραί όμως παρουσιάζονται δια τινος βουλευτού ή
παραδίδονται εις το γραφείον. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να αποστέλλη εις τους
Υπουργούς τας διευθυνομένας προς αυτήν αναφοράς, οίτινες είναι υπόχρεοι να δίδωσι
διασαφήσεις, οσάκις ζητηθώσι, και δύναται να διορίζη εκ των μελών αυτής εξετστικάς
των πραγμάτων επιτροπάς.
Άρθρο 59. – Ουδείς φόρος επιβάλλεται, ουδ’ εισπράττεται άνευ νόμου. Εξαιρετικώς, επί
επιβολής ή αυξήσεως εισαγωγικού δασμού, η είσπραξις αυτού επιτρέπεται από της
ημέρας της εις την Βουλήν καταθέσεως της περί αυτού προτάσεως νόμου, υπό τον ρητόν
όρον της δημοσιεύσεως του νόμου το βραδ’υτερον εντός δέκα ημερών από της λήξεως
της Βουλευτικής συνόδου.
Άρθρο 60. – Εν τη ετησία τακτική συνόδω η Βουλή ψηφίζει δια το επόμενο οικονομικόν
έτος τον προσδιορισμόν της στρατιωτικής και ναυτικής δυνάμεως, την στρατολογίαν και
ναυτολογίαν και τον προϋπολογισμόν και αποφασίζει επί του απολογισμού. Όλα τα
έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να σημειώνονται εις τον προϋπολογισμόν και τον
απολογισμόν.
Ο προϋπολογισμός εισάγεται εις την Βουλήν εντός των δύο πρώτων μηνών της συνόδου,
αφ’ ου δ’ εξετασθή υπό ειδικής επιτροπής βουλευτών ψηφίζεται άπαξ κατά κεφάλαια και
άρθρα, εις τμήματα εν τω κανονισμώ της Βουλής οριστέα, και εις τέσσαρας διαφόρους
ημέρας, καθ’ Υπουργείον δε δι’ ονομαστικής κλήσεως.
Εντός έτους το βραδύτερον από της λήξεως της οικονομικής χρήσεως εισάγεται ο
απολογισμός αυτής εις την Βουλήν. Εξετάζεται δε υπό ειδικής επιτροπής βουλευτών και
ψηφίζεται υπό της Βουλής κατά τα εν τω κανονισμώ αυτής ορισθησόμενα.
Άρθρο 61. – Μισθός, σύνταξις, χορηγία ή αμοιβή ούτε εγγράφεται εν τω προϋπολογισμώ
του Κράτους ούτε παρέχεται άνευ οργανισμού ή άλλου ειδικού νόμου.
Άρθρο 62. – Βουλευτής δεν καταδιώκεται, ουδ’ οπωσδήποτε εξετάζεται ένεκα γνώμης ή
ψήφου δοθείσης παρ’ αυτού κατά την ενέργειαν των βουλευτικών του καθηκόντων.
Άρθρο 63. – Βουλευτής διαρκούσης της βουλευτικής συνόδου, δεν καταδιώκεται, ούτε
συλλαμβάνεται ή φυλακίζεται άνευ αδείας του σώματος· τοιάυτη άδεια δεν απαιτείται εις
τα επ’ αυτοφώρω κακουργήματα. Προσωπική κράτησις δεν ενεργείται κατά βουλευτού
διαρκούσης της βουλευτικής συνόδου, τέσσαρας εβδομάδας προ της ενάρξεως και τρεις
μετά την αποπεράτωσιν αυτής.
Εάν ο βουλευτής τύχη διατελών υπό προσωπικήν κράτησιν, απολύεται ανυπερθέτως
τέσσαρας εβδομάδας προ της ενάρξεως της συνόδου.
Άρθρο 64. – Οι βουλευταί ομνύουσι προ της ενάρξεως των καθηκόντων αυτών εν τω
Βουλευτηρίω και εις δημόσιαν συνεδρίασιν τον εξής όρκον·
«Ομνύω εις το όνομα της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος να φυλάξω πίστιν
εις την πατρίδα και εις τον συνταγματικόν βασιλέα, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους
νόμους του Κράτους και να εκπληρώσω ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου».
Αλλόθρησκοι βουλευταί αντί της επικλήσεως «ομνύω εις το όνομα της αγίας και
ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος» ορκίζονται κατά τον τύπον της ιδίας αυτών
θρησκείας.
Άρθρο 65. – Η Βουλή προσδιορίζει δια κανονισμού πως θέλει εκπληροί τα καθήκοντά
της.
Άρθρο 66. – Η Βουλή σύγκειται εκ βουλευτών, εκλεγομένων κατά νόμον υπό των
εχόντων δικαίωμα προς τούτο πολιτών δι’ αμέσου, καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας.
Αι βουλευτικαί εκλογαί διατάσσονται και ενεργούνται ταυτοχρόνως καθ’ όλην την
Επικράτειαν.
Άρθρο 67. – Οι βουλευταί αντιπροσωπεύουσι το Έθνος και ουχί μόνον την εκλογικήν
περιφέρειαν από της οποίας εκλέγονται.
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Άρθρο 68. – Ο αριθμός των βουλευτών εκάστης εκλογικής περιφέρειας προσδιορίζεται
δια νόμου αναλόγως του πληθυσμού αυτής. Ουδέποτε όμως ο αριθμός του όλου των
βουλευτών δύναται να η ελάσσων των εκατόν πενήκοντα.
Άρθρο 69. – Οι βουλευταί εκλέγονται δια τέσσαρα συναπτά έτη, αρχόμενα από της
ημέρας των γενικών εκλογών· άμα δε τη λήξει της τετραετούς βουλευτικής περιόδου,
διατάσσεται η ενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών. Εντός τεσσαράκοντα πέντε
ημερών από της ενέργειας των εκλογών τούτων συγκαλείται υποχρεωτικώς η νέα Βουλή
εις τακτικήν σύνοδον, μόνο αν υπό της απελθούσης Βουλής δεν εξεπληρώθησαν , δια το
έτος της ενέργειας των εκλογών, τα εν άρθρω 60 οριζόμενα.
Έδρα βουλευτική κενωθείσα κατά το τελευταίον έτος της περιόδου δεν συμπληρούται
εφ’ όσον ο αριθμός των εκλιπόντων δεν υπερβαίνει το τέταρτον του όλου αριθμού των
βουλευτών.
Άρθρο 70. – Όπως εκλεγή τις βουλευτής, απαιτείται να είναι πολίτης έλλην, έχων
συμπληρωμένον το εικοστόν πέμπτον έτος και την νόμιμον ικανότητα του εκλέγειν.
Βουλευτής στερηθείς των προσόντων τούτων εκπίπτει αυτοδικαίως του βουλευτικού
αξιώματος. Εγειρομένων περί τούτου αμφισβητήσεων, αποφασίζει η Βουλή.
Άρθρο 71. – Έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί εν ενεργεία, δήμαρχοι,
συμβολαιογράφοι, φύλακες υποθηκών και μεταγραφών και δικαστικοί κλητήρες δεν
δύνανται να εκλεχθώσι βουλευταί, εάν μη παραιτηθώσι προ της ημέρας της
ανακηρύξεως των υποψηφίων.
Τα καθήκοντα του βουλευτού είναι ασυμβίβαστα προς τα έργα του διευθυντού ή άλλου
αντιπροσώπου διοικητικού ή εμμίσθου νομικού συμβούλου και υπαλλήλου εμπορικών
εταιρειών ή επιχειρήσεων, απολαυουσών ειδικών προνομίων ή τακτικής επιχορηγήσεως
δυνάμαι ειδικού νόμου. Οι διατελούντες εις τινα των κατηγοριών τούτων οφείλουσιν,
εντός οκτώ ημερών από της επικυρώσεως της εκλογής αυτών, να δηλώσωσιν επιλογήν
μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και των ως άνω έργων. Εν παραλείψει δε της
τοιαύτης δηλώσεως εκπίπτουσιν αυτοδικαίως του αξιώματος του βουλευτού.
Νόμος δύναται να καθιερώση το ασυμβίβαστον του βουλευτικού αξιώματος και προς
έτερα έργα.
Άρθρο 72. – Βουλευταί, αποδεχόμενοι οιονδήποτε των εν τω προηγουμένω άρθρω
αναφερομένων καθηκόντων ή έργων, εκπίπτουσιν αυτοδικαίως του βουλευτικού
αξιώματος.
Άρθρο 73. – Η εξέλεγξις και εκδίκασις των βουλευτικών εκλογών, κατά του κύρους των
οποίων εγείρονται ενστάσεις αναφερόμεναι είτε εις εκλογικάς παραβάσεις περί την
ενέργειαν τούτων είτε εις έλλειψις προσόντων, ανατίθεται εις ειδικόν δικαστήριον,
συγκροτούμενον δια κληρώσεως μεταξύ πάντων των μελών του Αρείου Πάγου και των
Εφετείων του Κράτους. Η κλήρωσις ενεργείται υπό του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου
εν δημοσία συνεδριάσει, την προεδρίαν δε του ειδικού δικαστηρίου λαμβάνει ο εκ των
κληρωθέντων κατά βαθμόν ή αρχαιότηταν προηγούμενος. Κατά τα λοιπά, τα της
λειτουργία και της όλης διαδικασίας αυτού ορισθήσονται δια νόμου.
Η από του βουλευτικού αξιώματος παραίτησις είναι δικαίωμα του βουλευτού.
Άρθρο 74. – Η Βουλή εκλέγει εκ των βουλευτών κατά την έναρξιν εκάστης βουλευτικής
συνόδου τον πρόεδρον, τους αντιπροέδρους και του γραμματείς αυτής.
Άρθρο 75. – Οι βουλευταί λαμβάνουσιν εκ του δημοσίου ταμείου αποζημίωσιν, οι μεν εν
Αθήναις και Πειραιεί κατοικούντες δραχμών οκτακοσίων εν αρχή εκάστης τριμηνίας, οι
δε λοιποί χιλίων.
Εις τον τακτικόν πρόεδρον της Βουλής, παρέχεται δι’ έξοδα παραστάσεως πρόσθετος
αποζημίωσις δραχμών διακοσίων πεντήκοντα μηνιαίως.
Ουδεμία άλλη αποζημίωσις παρέχεται εις τους βουλευτάς εν ουδεμία περιπτώσει δια την
εκπλήρωσιν των καθηκόντων αυτών.
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Άρθρο 76. – Εν απουσία βουλευτού επί πλείονας των πέντε συνεδριάσεων κατά μήνα,
άνευ αδείας της Βουλής, εν τακτική ή εκτάκτω συνόδω, κρατούνται εκ της άνω
αποζημιώσεως δραχμαί είκοσι δι’ εκάστην συνεδρίασιν.
Περί των Υπουργών.
Άρθρο 77. – Ουδείς εκ της βασιλικής οικογενείας δύναται να διορισθή Υπουργός.
Άρθρο 78. – Οι Υπουργοί έχουσιν είσοδον ελευθέραν εις τας συνεδριάσεις της Βουλής
και ακούονται οσάκις ζητήσωσι τον λόγον· ψηφοφορούσι δε μόνον εάν είναι μέλη αυτής.
Η Βουλή δύναται ν’ απαιτήση την παρουσίαν των Υπουργών.
Άρθρο 79. – Ποτέ διαταγή του Βασιλέως έγγραφος ή προφορική δεν απαλλάσσει της
ευθύνης του Υπουργούς.
Άρθρο 80. – Η Βουλή έχει το δικαίωμα να κατηγορή τους Υπουργούς κατά τους περί
ευθύνης των Υπουργών νόμους ενώπιον του επί τούτω δικαστηρίου, όπερ,
προεδρευόμενον υπό του προέδρου του Αρείου Πάγου, συγκροτείται εκ δώδεκα
δικαστών, κληρουμένων υπό του προέδρου της Βουλής, εν δημοσία συνεδριάσει, εξ
απάντων των προ της κατηγορίας διωρισμένων αρεοπαγιτών, εφετών και προέδρων
αυτών, κατά τα ειδικώτερον δια νόμου οριζόμενα.
Άρθρο 81. – Ο Βασιλεύς δύναται ν’ απονείμη χάριν εις Υπουργόν καταδικασθέντα κατά
τας ανωτέρω διατάξεις μόνον επί τη συγκαταθέσει της Βουλής.
Περί Συμβουλίου της Επικρατείας.
Άρθρο 82. – Εις το Συμβούλιον της Επικρατείας ανήκουσιν ιδίως·
α’) Η επεξεργασία των προτάσεων νόμων και των κανονιστικών διαταγμάτων·
β’) Η εκδίκασις των υπό του νόμου υποβαλλομένων αυτώ διαφορών αμφισβητουμένου
διοικητικού·
γ’) Η κατ’ αίτησιν ακύρωσις δια παράβασιν νόμου των πράξεων των διοικητικών αρχών
κατά τα ειδικώτερων εν τω νόμω οριζόμενα·
δ’) Η ανωτέρα πειθαρχική δικαιοδοσία επί των απολαυόντων μονιμότητος υπαλλήλων
της διοικήσεως, κατά τους περί τούτου νόμους.
Εις τας περιπτώσεις των εδαφίων β’, γ’, και δ’ εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρων 92
και 93 του Συντάγματος.
Άρθρο 83. – Το Υπουργικόν Συμβούλιον ορίζει τας προτάσεις νόμων, ων η επεξεργασία
ανατίθεται εις το Συμβούλιον της Επικρατείας πριν η εισαχθώσιν εις την Βουλήν. Η
Βουλή δύναται να παραπέμψη εις το Συμβούλιον της Επικρατείας τας εις αυτήν
υποβαλλομένας προτάσεις.
Ο προϋπολογισμός του Κράτους ουδέποτε παραπέμπεται εις το Συμβούλιον της
Επικρατείας.
Άρθρο 84. – Τα κανονιστικά διατάγματα εκδίδονται μετά γνωμοδότησιν του Συμβουλίου
της Επικρατείας, αποφαινομένου εντός αναλόγου προθεσμίας τασσομένης υπό του
αρμοδίου Υπουργού, ης παρερχομένης απράκτου, εκδίδεται το διάταγμα και άνευ
γνωμοδοτήσεως.
Η γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι υποχρεωτική δια τον Υπουργόν.
Άρθρο 85. – Τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι τακτικά και έκτακτα. Ο
αριθμός αυτών, οριζόμενος δια νόμου, των μεν τακτικών δεν δύναται να η ελάσσων των
επτά ούτε μείζων των δεκαπέντε, των δε εκτάκτων μείζων των δέκα. Τα έκτακτα μέλη
λαμβάνονται εκ των ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων του Κράτους, πλην των
δικαστικών, επί επιμισθίω οριζομένω υπό του νόμου.
Άρθρο 86. – Τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας διορίζονται δια
βασιλικού διατάγματος προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της
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υπηρεσίας του εκάστου αυτών είναι δεκαετής, εκείνοι δε, των οποίων η υπηρεσία έληξε,
δύνανται να αναδιορισθώσιν. Αλλά κατά την πρώτην εγκατάστασιν του Συμβουλίου της
Επικρατείας του μεν ενός τρίτου των μελών, δια κλήρου οριζομένων, θα θεωρηθή
λήξασα η υπηρεσία άμα τη συμπληρώσει του δωδεκάτου έτους.
Τα καθήκοντα των τακτικών μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας εισίν ασυμβίβαστα
προς τα καθήκοντα οιουδήποτε δημοσίου, δημοτικού ή εκκλησιαστικού υπαλλήλου πλην
των του καθηγητού των νομικών και πολιτικών επιστημών εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω
και των του Υπουργού· αλλ’ ουδέποτε επιτρέπεται η σύγχρονος ενάσκησις των έργων
του Υπουργού και του συμβούλου της Επικρατείας.
Ιδιαίτερος νόμος θέλει κανονίσει τα προσόντα των τακτικών μελών του Συμβουλίου της
Επικρατείας, τα περί αποχωρήσεως τούτων διαρκούσης της θητείας, τα περί βοηθητικού
προσωπικού και πάντα τα αφορώντα εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
Περί δικαστικής εξουσίας
Άρθρο 87. – Η δικαιοσύνη απονέμεται υπό δικαστών διοριζομένων υπό του Βασιλεώς
κατά τον νόμον.
Άρθρο 88. – Οι αρεοπαγίται, εφάται και πρωτοδίκαι εισίν ισόβιοι, οι δε εισαγγελείς,
αντεισαγγελείς, ειρηνοδίκαι, ειδικοί πταισματοδίκαι, γραμματείς και υπογραμματείς των
δικαστηρίων και εισαγγελιών, συμβολαιογράφοι, φύλακες υποθηκών και μεταγραφών
εισίν μόνιμοι, εφ’ όσον υφίστανται αι σχετικαί υπηρεσίαι. Οι ισιοβιότητος ή μονιμότητος
απολεύοντες δικαστικοί υπάλληλοι δεν δύνανται να παύθωσιν άνευ δικαστικής
αποφάσεως είτε κατ’ ακολουθίαν ποινικής καταδίκης είτε ένεκα πειθαρχικών
παραπτωμάτων ή νόσου ή ανεπαρκείας, βεβαιουμένων καθ’ ον τρόπον νόμος ορίζει,
τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 92 και 93.
Αποχωρούσι δε υποχρεωτικώς της υπηρεσίας κατά την συμπλήρωσιν του υπό του νόμου
κανονιζομένου ορίου ηλικίας, όπερ δεν δύναται να είναι δια μεν τα μέλη του Αρείου
Πάγου ανώτατον του εβδομηκοστού πέμπτου έτους, μηδέ κατώτερον του εξηκοστού
πέμπτου, δια πάντας δε τους λοιπούς εμμίσθους δικαστικούς υπαλλήλους ανώτερον του
εβδομηκοστού, μηδέ κατώτερον του εξηκοστού.
Μέχρι της επιψηφίσεως νέου ειδικού νόμου περί ορίου ηλικίας πάντες οι ανωτέρω
έμμισθοι δικαστικοί υπάλληλοι αποχωρούσι κατά το εξηκοστόν πέμπτον έτος
συμπεπληρωμένον.
Άρθρο 89. – Τα προσόντα των δικαστών εν γένει υπαλλήλων ορίζονται δια νόμου.
Άρθρο 90. – Διακστικοί υπάλληλοι, απολαύοντες ισοβιότητος ή μονιμότητος, εκτος των
υπογραμματέων, τοποθετούνται, μετατίθενται και προάγονται δι’ Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου αποτελουμένου εκ μελών του Αρείου Πάγου, καθ’ ον τρόπον νόμος ορίζει.
Η εις τας θέσεις του προέδρου, αντιπροέδρου και εισαγγελέως του Αρείου Πάγου
προαγωγή δεν υπάγεται εις το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον.
Άρθρο 91. – Δικαστικαί επιιτροπαί και άκτακτα δικαστήρια υφ’ οιονδήποτε όνομα δεν
επιτρέπεται να συστηθώσιν.
Ειδικώς νόμος θέλει κανονίσει, δια την περίπτωσιν εμπολέμου καταστάσεως, ή γενικής,
ένεκεν εξωτερικών κινδύνων, επιστρατεύσεως, τα της προσωρινής, εν όλω ή εν μέρει,
αναστολής της ισχύος των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20 και 95 του
Συντάγματος, τα της κηρύξεως της καταστάσεως πολιορκίας και τα της συστάσεως και
λειτουργίας εξαιρετικών δικαστηρίων. Ο νόμος ούτους δεν δύνανται να μεταρρυθμισθή
κατά το διάστημα των εργασιών της προς εφαρμογήν τούτου συγκαλουμένης Βουλής.
Τίθεται δε κατά πάσας ή τινας μόνον αυτού διατάξεις εις εφαρμογήν καθ’ όλην την
Επικράτειαν ή μέρος αυτής δια βασιλικού διατάγματος, αδεία της Βουλής εκδιδομένου.
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Εν απουσία της Βουλής ο νόμος δύναται να τεθή εις εφαρμογήν και άνευ αδείας αυτής
δια βασιλικού διατάγματος προσυπογεγραμμένου υφ’ ολοκλήρου του Υπουργικού
Συμβουλίου. Δια του αυτού βασιλικού διατάγματος και επί ποινή ακυρότητος αυτού
συγκαλείται η Βουλή εντός πέντε ημερών, και αν έτι έληξεν η περίοδος αυτής ή διελύθη,
όπως δια πράξεως αυτής αποφασίση την διατήρησιν ή άρσιν των ορισμών του βασιλικού
διατάγματος. Η βουλευτική ασυλία του άρθρου 63 ισχύει από της δημοσιεύσεως του
βασιλικού διατάγματος.
Η ισχύς των ανωτέρω βασιλικών διαταγμάτων, προκειμένου μεν περί πολέμου, δεν
εκτείνεται πέραν της λήξεως αυτού, προκειμένου δε περί επιστρατεύσεως, αίρεται
αυτοδικαίως μετά δίμηνον, εάν εν τω μεταξύ δεν παραταθή η ισχύς αυτών αδεία πάλιν
της Βουλής.
Άρθρο 92. – Αι συνεδριάσεις των δικαστηρίων είναι δημόσιαι, εκτός όταν η δημοσιότης
ήθελεν είσθαι επιβλαβής εις τα χρηστά ήθη ή την κοινήν ευταξίαν, αλλά τότε τα
δικαστήρια οφείλουσι να εκδίδωσι περί τούτου απόφασιν.
Άρθρο 93. – Πάσα απόφασις πρέπει να είναι ειδικώς ητιολογημένη και ν’ απαγγέληται
εν δημοσία συνεδριάσει.
Άρθρο 94. – Το ορκωτικόν σύστημα διατηρείται.
Άρθρο 95. – Τα πολιτικά εγκλήματα δικάζονται υπό των ενόρκων, ωσαύτως και τα του
τύπου, οσάκις ταύτα δεν αφορώσι τον ιδιωτικόν βίον.
Άρθρο 96. – Δεν επιτρέπεται εις τον δικαστήν να δεχθή και άλλην έμμισθον υπηρεσίαν,
εκτός της του καθηγητού εν των Πανεπιστημίω.
Άρθρο 97. – Τα περί στρατοδικείων, ναυτοδικείων, πειρατείας, ναυταπάτης και
δικαστηρίων λειών κανονίζονται δι’ ειδικών νόμων.
Περί Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 98. – Οι ελεγκταί και πρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισίν ισόβιοι και δεν
παύονται, ειμή κατά τους όρους του άρθρου 88, απωχωρούσι δε υποχρεωτικώς της
υπηρεσίας κατά την συμπλήρωσιν του υπό του νόμου κανονιζομένου ορίου ηλικίας, όπερ
δεν δύναται να είναι ανώτερον του εβδομηκοστού πέμπτου, μηδέ κατώτερον του
εξηκοστού πέμπτου έτους. Τα προσόντα των ελεγκτών και παρέδρων ορίζονται δια
νόμου.
Γενικαί διατάξεις
Άρθρο 99. –Άνευ νόμου στρατός ξένος δεν είναι δεκτός εις την ελληνικήν υπηρεσίαν,
ουδέ δύναται να διανέμη εις το Κράτος ή να διέλθη δι’ αυτού.
Άρθρο 100. – Μόνον όταν και όπερ ο νόμος διατάσσει οι στρατιωτικοί και ναυτικοί
στερούνται του βαθμού των τιμών και των συντάξεών των.
Άρθρο 101. –Αι του αμφισβητούμενου διοικητικού υποθέσεις εξακολουθούσιν
υπαγόμεναι εις τα τακτικά δικαστήρια, υφ’ ων δικάζονται ως κατεπείγουσαι, πλην
εκείνων, δι’ ας ειδικοί νόμοι συνιστώσι διοικητικά δικαστήρια, παρ’ οις τηρούνται αι
διατάξεις των άρθρων 92 και 93. Μέχρι της εκδόσεως ειδικών νόμων ισχύουσιν οι
υφιστάμενοι περί διοικητικής δικαιοδοσίας.
Αι αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται
από της λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αποκλειστικώς εις την
δικαιοδοσίαν αυτού. Η άρσις των συγκρούσεων μεταξύ δικαστικών και διοικητικών
αρχών, ως και μεταξύ Συμβουλίου Επικρατείας και διοικητικών αρχών, δικάζεται υπό
του Αρείου Πάγου, μέχρις ου ιδιαίτερος νόμος συστήση προς εκδίκασιν ταύτης μικτόν
δικαστήριον, αποτελούμενον εξ ίσου αριθμού αρεοπαγιτών και τακτικών συμβούλων της
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Επικρατείας, υπό την Προεδρίαν του Υπουργού της Δικαιοσύνης ή του υπό του νόμου
οριζομένου αναπληρωτού αυτού.
Άρθρο 102. – Τα προσόντα των διοικητικών εν γένει υπαλλήλων ορίζονται δια νόμου.
Μετά την έναρξιν της λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας οι υπάλληλοι ούτοι
από του οριστικού αυτών διορισμού εισί μόνιμοι, εφ’ όσον υφίστανται αι σχετικαί
υπηρεσίαι· πλην δε των περιπτώσεων της παύσεως δυνάμει δικαστικής αποφάσεως, ούτε
μετατίθενται άνευ συμφώνου γνωμοδοτήσεως ούτε απολύονται ή υποβιβάζονται άνευ
ειδικής αποφάσεως κατά νόμον οργανωμένου και εκ μονίμων υπαλλήλων κατά τα δύο
τρίτα τουλάχιστον αποτελουμένου συμβουλίου. Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τα εν τω νόμω ειδικώτερον
οριζόμενα.
Των προσόντων και της μονιμότητος επιτρέπεται να εξαιρεθώσι δια νόμου οι πρέσβεις
και διπλωματικοί πράκτορες, οι γενικοί πρόξενοι, οι γενικοί γραμματείς των
Υπουργείων, οι ιδιαίτεροι γραμματείς των Υπουργών, οι νομάρχαι, ο βασιλικός
επίτροπος παρά τη Ιερά Συνόδω, και ο γενικός διευθυντής των Ταχυδρομείων και
Τηλεγράφων.
Άρθρων 103. – Αγωγαί κακοδικίας κατ’ αρεοπαγιτών, ισοβίων μελών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και τακτικών συμβούλων της Επικρατείας δικάζονται υπό πενταμελούς
ειδικού δικαστηρίου, συγκροτουμένου καθ’ ον ο νόμος ορίσει τρόπον δια κληρώσεως εκ
των τριών τούτων σωμάτων, των εκ δικηγόρων μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού
Συμβουλίου και των καθηγητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου, λαμβανομένου
ενός μέλους εξ εκάστου σώματος. Εις το δικαστήριον τούτο υπάγεται και πάσα
προπαρασκευαστική διαδικασία· ουδεμία δ’ άλλη άδεια απαιτείται.
Εις το αυτό δικαστήριον δύναται να υπαχθώσιν δια νόμου και αι αγωγαί κακοδικίας κατά
πρωτοδικών, εφετών και εισαγγελέων.
Άρθρο 104. – Η πειθαρχική εξουσία επί των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του
Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ασκείται και υπό συμβουλίου
συγκειμένου εκ δύο μελών εξ εκάστου των σωμάτων τούτων και δυο καθηγητών της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου, οριζομένων πάντων δια κλήρου, υπό την προεδρίαν
του Υπουργού Δικαιοσύνης. Εκ των μελών του συμβουλίου εξαιρούνται εκάστοτε τα
ανήκοντα εις το σώμα εκείνο, επί ενεργείας του οποίου, είτε ολοκλήρου είτε μελών
αυτού, καλείται ν’ αποφανθή το συμβούλιον.
Άρθρο 105. – Η εκλογή των δημοτικών αρχών γίνεται δια καθολικής ψηφοφορίας.
Άρθρο 106. – Πας Έλλην, δυνάμενος φέρειν όπλα, υποχρεούται να συντελή εις την υπέρ
πατρίδος άμυναν κατά τους ορισμούς των νόμων.
Άρθρο 107. – Επίσημος γλώσσα του Κράτους είναι εκείνη, εις την οποίαν συντάσσονται
το πολίτευμα και της ελληνικής νομοθεσίας τα κείμενα· πάσα προς παραφθοράν ταύτης
επέμβασις απαγορεύεται.
Άρθρο 108. – Δεν επιτρέπεται αναθεώρησις ολόκληρου του Συντάγματος.
Μετά δεκαετίαν από της ισχύος της διατάξεως ταύτης επιτρέπεται αναθεώρησις των μη
θεμελιωδών διατάξεων αυτού, οσάκις η Βουλή δια των δύο τρίτων του όλου αριθμού των
μελών αυτής ζητήση ταύτην δι’ ιδίας πράξεως, οριζούσης ειδικώς τα αναθεωρητέας
διατάξεις και ψηφιζομένης εις δύο ψηφοφορίας, αμφισταμένας αλλήλων κατά ένα
τουλάχιστον μήνα.
Αποφασισθείσης της αναθεωρήσεως διαλύεται αυτοδικαίως η υφεστώσα Βουλή και
συγκαλείται νέα, ήτις κατά την πρώτην σύνοδον αυτής αποφασίζει επί των
αναθεωρητέων διατάξεων δι’ απολύτου πλειονοψηφίας του όλου αριθμού των μελών
αυτής.
Άρθρο 109. – Όλοι οι νόμοι και τα διατάγματα, καθ’ όσον αντιβαίνουσιν εις το παρόν
Σύνταγμα, καταργούνται.
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Άρθρο 110. – Το παρόν Σύνταγμα εμβαίνει εις ενέργειαν, άμα υπογραφή υπό του
Βασιλέως· το δε Υπουργικόν Συμβούλιον οφείλει να δημοσιεύση αυτό δια της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εντός είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την υπογραφήν.
Πάσα ψηφιζόμενη αναθεώρησις μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος εκδίδεται
και δημοσιεύεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εντός δέκα ημερών από της
επιψηφίσεως αυτής υπό της Βουλής τίθεται δ’ εις ενέργειαν δι’ ειδικού ταύτης
ψηφίσματος.
Άρθρο 111. – Η τήρησις του παρόντος Συντάγματος αφιερούται εις τον πατριωτισμόν
των Ελλήνων.
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ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ
Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος
*Β' Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων
**Ψήφισμα της 6ης Aπριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Βασικές Διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α' Μορφή του πολιτεύματος
Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος
Άρθρο 2. Βασικές υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΤΜΗΜΑ Β' Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
Άρθρο 3. Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
Άρθρο 4. Ισότητα των Ελλήνων
Άρθρο 5. Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας
Άρθρο 6. Παράνομη σύλληψη
Άρθρο 7. Κανένα έγκλημα χωρίς νόμο. Απαγόρευση βασανιστηρίων και άλλης
προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
Άρθρο 8. Η αρχή της φυσικής δίκης
Άρθρο 9. Το απαραβίαστο της κατοικίας και της ιδιωτικής ζωής
Άρθρο 10. Το δικαίωμα της αίτησης
Άρθρο 11. Το δικαίωμα της συνάθροισης
Άρθρο 12. Το δικαίωμα της σύστασης ενώσεων και μη κερδοσκοπικών σωματείων
Άρθρο 13. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης
Άρθρο 14. Η ελευθερία της έκφρασης και του τύπου
Άρθρο 15. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Άρθρο 16. Εκπαίδευση, Τέχνες, Επιστήμη
Άρθρο 17. Προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Απαλλοτρίωση
Άρθρο 18. Προστασία της περιουσίας,ειδικές περιπτώσεις. Επίταξη
Άρθρο 19. Απόρρητο της αλληλογραφίας
Άρθρο 20. Το δικαίωμα της έννομης προστασίας
Άρθρο 21. Προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας και της παιδικής
ηλικίας
Άρθρο 22. Το δικαίωμα στην εργασία. Κοινωνική ασφάλιση
Άρθρο 23. Το δικαίωμα του συνδικαλισμού. Το δικαίωμα της απεργίας
Άρθρο 24. Προστασία του περιβάλλοντος
Άρθρο 25. Διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
ΤΜΗΜΑ Α' Σύνταξη της Πολιτείας
Άρθρο 26. Διαχωρισμός των λειτουργιών
Άρθρο 27. Αλλαγές στα όρια της επικράτειας. Ξένες στρατιωτικές δυνάμεις
Άρθρο 28. Κανόνες του διεθνούς δικαίου. Διεθνείς οργανισμοί
Άρθρο 29. Πολιτικά κόμματα
ΤΜΗΜΑ Β' Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Ανάδειξη του Προέδρου
Άρθρο 30. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος. Κατοχή
αξιώματος
Άρθρο 31. Όροι εκλογής
Άρθρο 32. Εκλογή του Προέδρου
Άρθρο 33. Ανάληψη καθηκόντων
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Άρθρο 34. Αναπλήρωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου
Άρθρο 35. Ισχύς των ενεργειών του Προέδρου. Προσυπογραφή
Άρθρο 36. Διεθνής εκπροσώπηση του Κράτους. Διεθνείς συνθήκες
Άρθρο 37. Διορισμός του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης
Άρθρο 38. Απάλλαξη Κυβέρνησης
Άρθρο 39. [Καταργήθηκε]
Άρθρο 40. Σύγκληση της Βουλής. Αναστολή των συνόδων
Άρθρο 41. Διάλυση της Βουλής
Άρθρο 42. Έκδοση και δημοσίευση των νόμων
Άρθρο 43. Έκδοση των διαταγμάτων
Άρθρο 44. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Δημοψήφισμα. Διαγγέλματα προς το λαό
Άρθρο 45. Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας
Άρθρο 46. Διορισμός και παύση των δημοσίων υπαλλήλων. Απονομή παρασήμων
Άρθρο 47. Μετατροπή ποινών και αμνηστία
Άρθρο 48. Κατάσταση πολιορκίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας
Άρθρο 49. Ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας
Άρθρο 50. Αρμοδιότητες
ΤΜΗΜΑ Γ' Βουλή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής
Άρθρο 51. Εκλογή των βουλευτών. Δικαίωμα ψήφου
Άρθρο 52. Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης
Άρθρο 53. Βουλευτική περίοδος
Άρθρο 54. Εκλογικό σύστημα.Εκλογικές
Περιφέρειες.Βουλευτές Επικρατείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ- Κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών
Άρθρο 55. Προσόντα
Άρθρο 56.Εκλογιμότητα
Άρθρο 57. Εργασίες ασυμβίβαστες με το βουλευτικό αξίωμα
Άρθρο 58. Δικαστικός έλεγχος των βουλευτικών εκλογών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ- Καθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών
Άρθρο 59. Όρκος
Άρθρο 60. Ελευθερία γνώμης και δικαίωμα ψήφου. Παραίτηση από το βουλευτικό
αξίωμα
Άρθρο 61. Μη δίωξη για γνώμη ή ψήφο
Άρθρο 62. Βουλευτική ασυλία
Άρθρο 63. Αμοιβή, εξαίρεση, απουσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ- Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής
Άρθρο 64. Τακτική σύνοδος
Άρθρο 65. Κανονισμός της Βουλής
Άρθρο 66.Συνεδρίαση της Βουλής
Άρθρο 67. Απαρτία και πλειοψηφία
Άρθρο 68. Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές
Άρθρο 69. Αναφορές προς τη Βουλή
Άρθρο 70. Ολομέλεια και Τμήματα: νομοθετικό έργο, Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Άρθρο 71. Διακοπή των εργασιών
Άρθρο 72. Αρμοδιότητες της Ολομέλειας και των Τμημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ- Νομοθετική λειτουργία της Βουλής
Άρθρο 73. Το δικαίωμα πρότασης νομοσχεδίων
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Άρθρο 74. Διαδικασία υποβολής νομοσχεδίων προς ψηφοφορία
Άρθρο 75.Νομοσχέδια που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού
Άρθρο 76. Συζήτηση και ψήφιση των νομοσχεδίων
Άρθρο 77. Αυθεντική ερμηνεία των νόμων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ-Φορολογία και δημοσιονομική μεταχείριση
Άρθρο 78. Φορολογία
Άρθρο 79. Προϋπολογισμός, οικονομικός απολογισμός
Γενικός Ισολογισμός του Κράτους
Άρθρο 80. Μισθοί, συντάξεις. Νόμισμα
ΤΜΗΜΑ Δ' Κυβέρνηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ- Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης
Άρθρο 81. Υπουργικό Συμβούλιο
Άρθρο 82. Κυβέρνηση και Πρωθυπουργός
Άρθρο 83. Υπουργοί και Υφυπουργοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ-Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης
Άρθρο 84. Ψήφος εμπιστοσύνης
Άρθρο 85. Ευθύνη Υπουργών
Άρθρο 86. Ειδικό Δικαστήριο
ΤΜΗΜΑ Ε' Δικαστική Εξουσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ- Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι
Άρθρο 87. Ανεξαρτησία δικαστών
Άρθρο 88. Εγγυήσεις για την ανεξαρτησία των δικαστών
Άρθρο 89. Ασυμβίβαστο των δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 90. Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο
Άρθρο 91. Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 92. Υπάλληλοι δικαστηρίων, συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες, διευθυντές
κτηματολογικών γραφείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ- Οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων
Άρθρο 93. Δικαστήρια
Άρθρο 94. Αρμοδιότητες των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων
Άρθρο 95. Συμβούλιο της Επικρατείας
Άρθρο 96. Ποινικά δικαστήρια
Άρθρο 97. Μικτά ορκωτά δικαστήρια
Άρθρο 98. Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 99. Αγωγές κακοδικίας
Άρθρο 100. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
ΤΜΗΜΑ ΣΤ' Διοίκηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ- Οργάνωση της Διοίκησης
Άρθρο 101. Αποκεντρωτικό σύστημα
Άρθρο 102. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ-Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης
Άρθρο 103. Δημόσιοι υπάλληλοι
Άρθρο 104. Περιορισμοί των δημοσίων υπαλλήλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ-Καθεστώς του Αγίου Όρους
Άρθρο 105. Καθεστώς του Αγίου Όρους
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Ειδικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α' Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 106. Κρατική και Εθνική Οικονομία
Άρθρο 107. Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία
Άρθρο 108. Απόδημος Ελληνισμός
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Άρθρο 109. Διαθήκη, κωδικέλλο, δωρεά υπέρ του Δημοσίου
ΤΜΗΜΑ Β' Αναθεώρηση του Συντάγματος
Άρθρο 110. Αναθεώρηση του Συντάγματος
ΤΜΗΜΑ Γ' Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 111. Προγενέστερες διατάξεις αντίθετες με το Σύνταγμα
Άρθρο 112. Δημοσιεύσεις νόμων που παρέχονται από το Σύνταγμα
Άρθρο 113. Κανονισμός της Βουλής
Άρθρο 114.Εκλογή του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας; Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Άρθρο 115. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 116. Ισχύουσες διατάξεις αντίθετες στην αρχή της ισότητας
Άρθρο 117.Διατάξεις και ειδικοί νόμοι που αφορούν ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτρίωση
και κατοικημένες περιοχές
Άρθρο 118. Μεταβατικές διατάξεις που αφορούν δικαστικούς λειτουργούς
Άρθρο 119. Κατάργηση συγκεκριμένων νόμων
ΤΜΗΜΑ Δ' Ακροτελεύτια διάταξη
Άρθρο 120.Έγκριση του Συντάγματος.Το δικαίωμα της αντίστασης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Βασικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α'
Μορφή του πολιτεύματος
Άρθρο 1
1. Το πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και
ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
Άρθρο 2
1.Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική
υποχρέωση της Πολιτείας.
2. Η Ελλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς
δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη
των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών.
ΤΜΗΜΑ Β'
Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
Άρθρο 3
1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της
τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη
Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού.
Τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες
και τις ιερές παραδόσεις. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν
ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και
συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των
διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ' (29) Ιουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης
της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.
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2. Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Κράτους δεν
αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. Η επίσημη μετάφρασή του σε
άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της
Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
Άρθρο 4
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Επιτρέπεται να
αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη
ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα,
με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.
4. Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις
εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις
δυνάμεις τους.
6. Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα
της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες
πολίτες.
** Ερμηνευτική δήλωση:
Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται με νόμο η υποχρεωτική
προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων (εναλλακτική θητεία)
από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά
στρατιωτικής υπηρεσίας.
Άρθρο 5
1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να
συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν
προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη
προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας,
φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται
στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.
3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε
συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά
μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.
** 4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε
Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο
και είσοδο σ' αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατό να
επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης, και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως
νόμος ορίζει.
** 5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του
ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των
βιοϊατρικών παρεμβάσεων.
Ερμηνευτική δήλωση:
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Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με
πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για
την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.
** Άρθρο 5Α
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει.Περιορισμοί στο
δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως
αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφαλείας, καταπολέμησης του
εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.
2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση
της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της
παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους,
τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.
Άρθρο 6
1. Κανένας δε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα,
που πρέπει να επιδοθεί τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση. Εξαιρούνται
τα αυτόφωρα εγκλήματα.
2. Όποιος συλλαμβάνεται για αυτόφωρο έγκλημα ή με ένταλμα προσάγεται στον
αρμόδιο ανακριτή το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη σύλληψη, αν όμως
η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του ανακριτή, η προσαγωγή γίνεται μέσα στον
απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μεταγωγή του. Ο ανακριτής οφείλει, μέσα σε τρεις
ημέρες από την προσαγωγή, είτε να απολύσει τον συλληφθέντα είτε να εκδώσει ένταλμα
φυλάκισης. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για δύο ημέρες, αν το ζητήσει αυτός που
έχει προσαχθεί, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας που βεβαιώνεται αμέσως με απόφαση του
αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.
3. Όταν περάσει άπρακτη καθεμία από τις δύο αυτές προθεσμίες, κάθε δεσμοφύλακας ή
άλλος, είτε πολιτικός υπάλληλος είτε στρατιωτικός, στον οποίο έχει ανατεθεί η κράτηση
εκείνου που έχει συλληφθεί, οφείλει να τον απολύσει αμέσως. Οι παραβάτες
τιμωρούνται για παράνομη κατακράτηση και υποχρεούνται να επανορθώσουν κάθε
ζημία που έγινε στον παθόντα και να τον ικανοποιήσουν για ηθική βλάβη με χρηματικό
ποσό, όπως νόμος ορίζει.
** 4. Νόμος ορίζει το ανώτατο όριο διάρκειας της προφυλάκισης, που δεν μπορεί να
υπερβεί το ένα έτος στα κακουργήματα και τους έξι μήνες στα πλημμελήματα. Σε
εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώτατα αυτά όρια μπορούν να παραταθούν για έξι
και τρεις μήνες, αντίστοιχα, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.
Απαγορεύεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων της προφυλάκισης με τη διαδοχική
επιβολή του μέτρου αυτού για επί μέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης.
Άρθρο 7
1. Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την
τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη
από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης.
2. Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση
ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει.
** 3. Η γενική δήμευση απαγορεύεται. Θανατική ποινή για πολιτικά εγκλήματα δεν
επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα
τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν.
4. Νόμος ορίζει με ποιους όρους το Κράτος παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση,
αποζημίωση σε όσους καταδικάστηκαν, προφυλακίστηκαν ή με άλλο τρόπο στερήθηκαν
άδικα ή παράνομα την προσωπική τους ελευθερία.
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Άρθρο 8
Κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή του το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόμος.
Δικαστικές επιτροπές και έκτακτα δικαστήρια, με οποιοδήποτε όνομα, δεν επιτρέπεται
να συσταθούν.
Άρθρο 9
1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου
είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως
ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.
2.Οι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του οικιακού
ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του
παθόντος, όπως νόμος ορίζει.
** Άρθρο 9Α
Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με
ηλεκτρονικά μέσα των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία
των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και
λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.
Άρθρο 10
1.Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να
αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα
κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την
αναφορά, σύμφωνα με το νόμο.
2. Μόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται
η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για
παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σε αυτή.
**3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά σε αιτήματα για παροχή
πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων , ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και
βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος
ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης,
πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική
χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.
Άρθρο 11
1.Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.
2.Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Οι
υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της
αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια
ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της
κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει.
** Άρθρο 12
1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία,
τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του
δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.
2. Το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης
του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.
3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις
προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.
4. Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με
τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται
από το Κράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.
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5. Επιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην
εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής
εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον
πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.
Άρθρο 13
1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των
ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις
καθενός.
2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται
ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να
προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.
3. Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της
Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της
επικρατούσας θρησκείας.
4. Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς
τους νόμους.
5. Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του.
Άρθρο 14
1. Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου
τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους.
2. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο
απαγορεύονται.
3. Η κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε
ύστερα από αυτή, απαγορεύεται.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την
κυκλοφορία:
α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας,
β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας,
γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη
διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Χώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη
ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους,
δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις
περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι
τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλλει την υπόθεση στο δικαστικό
συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη
διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως.
Τα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας
ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα.
** 5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα
απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης
επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή
εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως
υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της απάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο
με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άμεση
επανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση της απάντησης.
6. Το δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία πενταετία για
διάπραξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική
ή προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, σε βαριές περιπτώσεις, την
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απαγόρευση της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο που
καταδικάστηκε, όπως νόμος ορίζει.
** 7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη του τύπου και των
άλλων μέσων ενημέρωσης και με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.
8.Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού
επαγγέλματος.
** 9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης
των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει
τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της
διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του
ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται
ειδικότερα η συγκέντρωση περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της
αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού
μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του
διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού
προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την
παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε
είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα
λή εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να
φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και
μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους
τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των
προηγούμενων εδαφίων.
Άρθρο 15
1. Οι προστατευτικές για τον τύπο διατάξεις του προηγούμενου άρθρου δεν
εφαρμόζονται στον κινηματογράφο, τη φωνογραφία, τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση και
κάθε άλλο παρεμφερές μέσο μετάδοσης λόγου ή παράστασης.
** 2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους.Ο
έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή,
όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του
καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους
όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της
τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η
κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη
της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της
παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών της
Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από
τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Άρθρο 16
1. Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Η ανάπτυξη και η
προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η
ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο
Σύνταγμα.
2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική,
πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής
και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους
πολίτες.
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3.Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.
4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα
κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνοται, καθώς
και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις
ικανότητές τους.
5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την
εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και
λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση
ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση
από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει. Ειδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους
φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σε αυτούς.
6. Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Το
υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις
προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Τα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των
προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων.
Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού
λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση
συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,
όπως νόμος ορίζει.
Νόμος ορίζει το όριο ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Εωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως
μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο
έτος της ηλικίας τους.
7. Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και με
σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως
προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων
αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.
8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και
λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία
που ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού
προσωπικού τους.
Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.
9. Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους.
Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους,
όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται
κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.
Άρθρο 17
1. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που
απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.
** 2. Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που
έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε
αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το
απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό
προσδιορισμό της αποζημίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της
αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο
δικαστήριο.
Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την
απρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον
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προσδιορισμό της αποζημίωσηςλαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης
για τον οριστικό προσδιορισμό. Στην απόφαση κήρυξης πρέπει να δικαιολογείται ειδικά
η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης. Η αποζημίωση, εφόσον συναινεί ο
δικαιούχος, μπορεί να καταβάλλεται και σε είδος ιδίως με τη μορφή της παραχώρησης
της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επί άλλου ακινήτου.
3. Η ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριουμένου μετά τη δημοσίευση της
πράξης απαλλοτρίωσης, και μόνο εξαιτίας της, δεν λαμβάνεται υπόψη.
** 4. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια. Μπορεί να οριστεί και
προσωρινά δικαστικώς, ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του δικαιούχου, που μπορεί
να υποχρεωθεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να παράσχει για την είσπραξή της
ανάλογη εγγύηση, σύμφωνα με τον τρόπο που νόμος ορίζει. Νόμος μπορεί να προβλέπει
την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις
διαφορές και υποθέσεις που σχετίζονατι με απαλλοτρίωση, καθώς και την κατά
προτεραιότητα διεξαγωγή των σχετικών δικών. Με τον ίδιο νόμο μπορεί να ρυθμίζεται ο
τρόπος με τον οποίο συνεχίζονται εκκρεμείς δίκες.
Πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα
δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.
Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας
είναι δυνατόν, με ειδική απόφαση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τον οριστικό η
προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών
και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, υπό τον όρο της
καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγυήσεως
υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης, όπως νόμος ορίζει. Η δεύτερη πρόταση του
πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές.
Η αποζημίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι
έτος από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της
αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό της
αποζημίωσης, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά
η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζημίωση δεν υπόκειται, ως αποζημίωση, σε
κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος.
5. Νόμος ορίζει τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ικανοποίησης των δικαιούχων για την
πρόσοδο, την οποία έχασαν από το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε έως το χρόνο
καταβολής της αποζημίωσης.
6. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την
οικονομία της Χώρας, νόμος μπορεί να επιτρέψει την απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου
ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των
έργων. Ο ίδιος νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους μιας τέτοιας
απαλλοτρίωσης, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση ή χρησιμοποίηση, για δημόσιους ή
κοινωφελείς γενικά σκοπούς, των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται επιπλέον όσων είναι
αναγκαίες για το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί.
7.Νόμος μπορεί να ορίσει ότι για την εκτέλεση έργων με προφανή κοινή ωφέλεια υπέρ
του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφέλειας και δημόσιων επιχειρήσεων, επιτρέπεται να
διανοιχθούν υπόγειες σήραγγες στο επιβαλλόμενο βάθος, χωρίς αποζημίωση, υπό τον
όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του υπερκείμενου ακινήτου.
Άρθρο 18
1.Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση των μεταλλείων,
ορυχείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών χώρων και θησαυρών, ιαματικών, ρεόντων και
υπόγειων υδάτων και γενικά του υπόγειου πλούτου.
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2. Με νόμο ρυθμίζονται τα σχετικά με την ιδιοκτησία, την εκμετάλλευση και διαχείριση
των λιμνοθαλασσών και των μεγάλων λιμνών, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση
γενικά των εκτάσεων που προκύπτουν από αποξήρανσή τους.
3. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με τις επιτάξεις για τις ανάγκες των ενόπλων
δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης, ή για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής
ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία.
4. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει ειδικός νόμος, ο αναδασμός
αγροτικών εκτάσεων για την επωφελέστερη εκμετάλλευση του εδάφους, καθώς και η
λήψη μέτρων για την αποφυγή της υπέρμετρης κατάτμησης ή για διευκόλυνση της
ανασυγκρότησης της κατατμημένης μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας.
5.Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί
να προβλεφθεί με νόμο και κάθε άλλη στέρηση της ελεύθερης χρήσης και κάρπωσης της
ιδιοκτησίας που απαιτείται από ιδιαίτερες περιστάσεις. Νόμος ορίζει τον υπόχρεο και τη
διαδικασία καταβολής στο δικαιούχο του ανταλλάγματος της χρήσης ή κάρπωσης, το
οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες κάθε φορά συνθήκες.
Μέτρα που επιβλήθηκαν με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής αίρονται αμέσως μόλις
εκλείψουν οι ιδιαίτεροι λόγοι που τα προκάλεσαν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης
παράτασης των μέτρων αποφασίζει για την άρση τους, κατά κατηγορίες περιπτώσεων, το
Συμβούλιο της Επικρατείας, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.
6. Με νόμο μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση εγκαταλλειμένων εκτάσεων
για την αξιοποίησή τους υπέρ της εθνικής οικονομίας και αποκατάσταση ακτημόνων. Με
τον ίδιο νόμο ορίζονται και τα σχετικά με τη μερική ή ολική αποζημίωση των ιδιοκτητών
σε περίπτωση επανεμφάνισής τους μέσα σε εύλογη προθεσμία.
7.Με νόμο μπορεί να καθιερωθεί η αναγκαστική συνιδιοκτησία συνεχόμενων
ιδιοκτησιών αστικών περιοχών, εφόσον η αυτοτελής ανοικοδόμηση αυτών ή μερικών απ'
αυτές δεν ανταποκρίνεται στους όρους δόμησης που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν
στην περιοχή αυτή.
8. Δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η αγροτική ιδιοκτησία των Σταυροπηγιακών Ιερών
Μονών της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας στη Χαλκιδική, των Βλατάδων στη
Θεσσαλονίκη και του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο, με εξαίρεση τα
μετόχια. Επίσης δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η περιουσία που βρίσκεται στην
Ελλάδα των Πατριαρχείων Αλεξάνδρειας, Αντιόχειας και Ιεροσολύμων, καθώς και της
Ιερής Μονής του Σινά.
Άρθρο 19
1. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό
τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής
ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.
** 2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες
ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1.
** 3. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση
του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9Α.
Άρθρο 20
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και
μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως
νόμος ορίζει.
2. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε
διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων
του.
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Άρθρο 21
1. Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο
γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου,
χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη
σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.
3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την
προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των
απόρων.
4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς
αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.
** 5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων
των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
** 6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που
εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.
** Άρθρο 22
1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη
δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική
εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.
Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης
αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.
2. Με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν
αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.
3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους
δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή
άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
4. Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.
Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε
περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της
Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής
εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών
αναγκών.
5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος
ορίζει.
Ερμηνευτική δήλωση:
Στους γενικούς όρους εργασίας περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός του τρόπου και του
υποχρέου είσπραξης και απόδοσης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της συνδρομής των
μελών τους που προβλέπεται από τα καταστατικά τους.
Άρθρο 23
1. Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής
ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον
κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.
2.Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές
οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά
συμφερόντων των εργαζομένων.
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Απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ'
αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Το δικαίωμα προσφυγής σε απεργία των
δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του προσωπικού των κάθε μορφής
επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει
ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου,
υπόκειται στους συγκεκριμένους περιορισμούς του νόμου που το ρυθμίζει. Οι
περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώματος της
απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του.
Άρθρο 24
** 1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση
του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα
προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των
δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού
των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η
αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.
** 2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η
πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται
στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η
λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι
δυνατοί όροι διαβίωσης.
Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης.
Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.
3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά,
οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς
αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για
να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και
σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων
πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει.
4. Νόμος μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που
χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με
εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά
όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από κτίρια της
περιοχής αυτής.
5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην αναμόρφωση
των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Οι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν
από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται
για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής αναμόρφωσης, όπως νόμος ορίζει.
6. Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται
από το Κράτος. Νόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας
αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της
αποζημίωσης των ιδιοκτητών.
** Ερμηνευτική δήλωση:
Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη
κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί
συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και
αλληλεπίδρασης τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίιτερο φυσικό
περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια
ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης είναι αραιά.
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Άρθρο 25
** 1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου, ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου
και η αρχλη του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα
τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική
άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στιςοποίες
προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να
επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το
Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την
αρχή της αναλογικότητας.
2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του
ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα
σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.
4. Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους
της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
ΤΜΗΜΑ Α'
Σύνταξη της Πολιτείας
Άρθρο 26
1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2.Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την
Κυβέρνηση.
3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. Οι αποφάσεις τους εκτελούνται
στο όνομα του Ελληνικού Λαού.
Άρθρο 27
1. Καμία μεταβολή στα όρια της Επικράτειας δεν μπορεί να γίνει χωρίς νόμο, που
ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
2. Χωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των
βουλευτών, δεν είναι δεκτή στην Ελληνική Επικράτεια ξένη στρατιωτική δύναμη ούτε
μπορεί να διαμένει σ' αυτή ή να περάσει μέσα από αυτή.
Άρθρο 28
1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς
συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους
όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και
υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του
διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον
όρο της αμοιβαιότητας.
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με
άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών
οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου
που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων
του όλου αριθμού των βουλευτών.
3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία
του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής
κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα
δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με
βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.
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**Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας
στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Άρθρο 29
1.Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να
συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να
εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Πολίτες που δεν απέκτησαν ακόμη δικαίωμα να εκλέγουν μπορούν να συμμετέχουν στα
τμήματα νέων των κομμάτων.
** 2. Τα κόμματα έχουν δικαίωμα στην οικονομική τους ενίσχυση από το Κράτος για τις
εκλογικές και τις λειτουργικές τους δαπάνες, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τις
εγγυήσεις διαφάνειας ως προς τις εκλογικές δαπάνες και γενικά την οικονομική
διαχείριση των κομμάτων, των βουλευτών, των υποψήφιων βουλευτών και των
υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών. Με νόμο επιβάλλεται ανώτατο
όριο εκλογικών δαπανών, μπορεί να απαγορεύονται ορισμένες μορφές προεκλογικής
προβολής και καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η παράβαση των σχετικών
διατάξεων συνιστά λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα με πρωτοβουλία του
ειδικού οργάνου του επόμενου εδαφίου. Ο έλεγχος των εκλογικών δαπανών των
κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών διενεργείται από ειδικό όργανο που
συγκροτείται και με τη συμμετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών, όπως νόμος ορίζει.
Με νόμο μπορούν να επεκταθούν οι ρυθμίσεις αυτές και στους υποψήφιους για άλλες
αιρετές θέσεις.
** 3. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά
πολιτικού κόμματοςστους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες
δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής
εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
στους υπαλλήλους του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων η διοίκηση των οποίων ορίζεται άμεσα ή έμμεσα
από το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχο.
ΤΜΗΜΑ Β'
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ανάδειξη Προέδρου
Άρθρο 30
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος. Εκλέγεται από τη
Βουλή για περίοδο πέντε ετών, όπως ορίζεται στα άρθρα 32 και 33.
2. Το αξίωμα του Προέδρου είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή
έργο.
3. Η προεδρική περίοδος αρχίζει από την ορκωμοσία του Προέδρου.
4. Σε περίπτωση πολέμου, η προεδρική θητεία παρατείνεται έως τη λήξη του.
5. Επανεκλογή του ιδίου προσώπου επιτρέπεται μία φορά μόνο.
** Άρθρο 31
Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί όποιος είναι Έλληνας πολίτης πριν από
πέντε τουλάχιστον έτη, έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή, έχει συμπληρώσει
το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του και έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.
Άρθρο 32
* 1. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή γίνεται με ονομαστική
ψηφοφορία και σε ειδική συνεδρίαση, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Βουλής
έναν τουλάχιστον μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας,
κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό της Βουλής.
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Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να εκπληρώσει τα
καθήκοντά του, κατά τους ορισμούς του άρθρου 34 παράγραφος 2, καθώς επίσης και σε
περίπτωση που ο Πρόεδρος παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις διατάξεις
του Συντάγματος, η συνεδρίαση της Βουλής για την εκλογή νέου Προέδρου της
Δημοκρατίας συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες το αργότερο αφότου έληξε πρόωρα η
θητεία του προηγούμενου Προέδρου.
2. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται σε κάθε περίπτωση για πλήρη
θητεία.
3. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των
δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.
Αν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από
πέντε ημέρες.
Αν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά ύστερα από πέντε ημέρες, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος
της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου
αριθμού των βουλευτών.
* 4. Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η
Βουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ψηφοφορία, και προκηρύσσεται εκλογή
για ανάδειξη νέας Βουλής.
Η Βουλή που αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα,
εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πλειοψηφία των
τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
Αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε
ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά, ύστερα από πέντε ημέρες,
μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρος
της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.
5.Αν η Βουλή είναι απούσα, συγκαλείται εκτάκτως για να εκλέξει τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, κατά τους ορισμούς της παραγράφου 4.
Αν η Βουλή έχει διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της
Δημοκρατίας αναβάλλεται ώσπου να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Βουλή και μέσα σε
είκοσι ημέρες, το αργότερο, από τη συγκρότησή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
παραγράφους 3 και 4, αφού τηρηθούν και οι ορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 34.
6. Αν η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, που ορίζεται στις προηγούμενες
παραγράφους, δεν περατωθεί εγκαίρως, ο ήδη Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί
να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του ώσπου να αναδειχθεί νέος
Πρόεδρος.
Ερμηνευτική δήλωση:
Πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραιτείται πριν από τη λήξη της θητείας του δεν μπορεί
να λάβει μέρος στην εκλογή που ακολουθεί εξαιτίας της παραίτησής του.
Άρθρο 33
1. Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων
του από την επομένη της ημέρας που έληξε η θητεία του απερχόμενου Προέδρου. Σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις από την επομένη της εκλογής του.
2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει
ενώπιον της Βουλής τον ακόλουθο όρκο:
"Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το
Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την
εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και
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τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του
Ελληνικού Λαού".
3. Νόμος ορίζει τη χορηγία που καταβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη
λειτουργία των υπηρεσιών που οργανώνονται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Άρθρο 34
1. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό περισσότερο από δέκα
ημέρες, αν πεθάνει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτος ή αν κωλύεται για οποιονδήποτε
λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει προσωρινά ο Πρόεδρος της
Βουλής. Αν δεν υπάρχει Βουλή, ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής και, αν αυτός
αρνείται ή δεν υπάρχει, η Κυβέρνηση συλλογικά.
Κατά την περίοδο της αναπλήρωσης του Προέδρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη
διάλυση της Βουλής, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 32 παρ. 4, καθώς και οι
διατάξεις για την παύση της Κυβέρνησης και την προσφυγή σε δημοψήφισμα, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 2 και του άρθρου 44 παράγραφος 2.
2. Αν η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκήσει τα καθήκοντά του
παρατείνεται πέρα από τριάντα ημέρες, συγκαλείται υποχρεωτικά η Βουλή, ακόμη κι αν
αυτή έχει διαλυθεί, για να αποφασίσει με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του
συνόλου των μελών της, αν συντρέχει περίπτωση εκλογής νέου Προέδρου. Σε καμία
πάντως περίπτωση η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να
καθυστερήσει περισσότερο από έξι συνολικά μήνες, αφότου άρχισε η αναπλήρωσή του
που προκλήθηκε από αδυναμία του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου
Άρθρο 35
* 1. Καμία πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν ισχύει ούτε εκτελείται χωρίς την
προσυπογραφή του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του γίνεται
υπεύθυνος, και χωρίς τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην περίπτωση που η Κυβέρνηση απαλλαγεί από τα καθήκοντά της σύμφωνα με το
άρθρο 38 παράγραφος 1, αν ο Πρωθυπουργός δεν προσυπογράφει το οικείο διάταγμα,
αυτό υπογράφεται μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
* 2. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται προσυπογραφή για τις ακόλουθες πράξεις:
α) το διορισμό Πρωθυπουργού,
β) την ανάθεση διερευνητικής εντολής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφοι 2, 3 και 4,
γ)τη διάλυση της Βουλής κατά το άρθρο 32 παράγραφος 4 και κατά το άρθρο 41
παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει ο Πρωθυπουργός, και κατά το άρθρο 53
παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει το Υπουργικό Συμβούλιο,
δ) την αναπομπή κατά το άρθρο 42 παράγραφος 1 νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου που
έχει ψηφιστεί από τη Βουλή,
ε) το διορισμό του προσωπικού των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
* 3. Το διάταγμα με το οποίο προκυρήσσεται δημοψήφισμα για νομοσχέδιο, σύμφωνα με
το άρθρο 44 παράγραφος 2, προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.
Άρθρο 36
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τήρηση οπωσδήποτε των ορισμών του άρθρου 35
παράγραφος 1, εκπροσωπεί διεθνώς το Κράτος, κηρύσσει πόλεμο, συνομολογεί
συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας οικονομικής συνεργασίας και συμμετοχής σε διεθνείς
οργανισμούς ή ενώσεις και τις ανακοινώνει στη Βουλή, με τις αναγκαίες διασαφήσεις,
όταν το συμφέρον και η ασφάλεια του Κράτους το επιτρέπουν.
2. Οι συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οικονομική συνεργασία και συμμετοχή σε
διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις, και όσες άλλες περιέχουν παραχωρήσεις για τις οποίες,
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σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, τίποτε δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο,
ή οι οποίες επιβαρύνουν ατομικά τους Έλληνες, δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που τις
κυρώνει.
3. Μυστικά άρθρα συνθήκης δεν μπορούν ποτέ να ανατρέψουν τα φανερά.
4. Η κύρωση διεθνών συνθηκών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής
εξουσιοδότησης κατά το άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 4.
Άρθρο 37
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, με πρότασή του,
διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς.
* 2. Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη Βουλή την
απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη
πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που
διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα
σχηματισμού Κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής.
* 3.Αν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει
διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος
και εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική
εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. Κάθε
διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες. Αν οι διερευνητικές εντολές δεν
τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και,
αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της
Βουλής, επιδιώκει το σχηματισμό Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη
διενέργεια εκλογών και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου το
σχηματισμό Κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει
εκλογές, και διαλύει τη Βουλή.
* 4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανατίθεται, σύμφωνα με τις προηγούμενες
παραγράφους, εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης ή διερευνητική εντολή σε αρχηγό
κόμματος, αν το κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπο, ή αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπός
του δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει την εντολή σ' αυτόν
που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η πρόταση για την ανάθεση
εντολής γίνεται μέσα σε τρεις ημέρες από την ημέρα που ο Πρόεδρος της Βουλής ή ο
αναπληρωτής του ανακοινώνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη δύναμη των
κομμάτων στη Βουλή. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται πριν από κάθε ανάθεση εντολής.
*Ερμηνευτική δήλωση:
Στις διερευνητικές εντολές, αν κόμματα είναι ισοδύναμα σε βουλευτικές έδρες,
προηγείται εκείνο που έλαβε περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Νεοσχηματισμένο
κόμμα με κοινοβουλευτική ομάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της
Βουλής, έπεται του παλαιότερου με ίσο αριθμό εδρών. Στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν
παρέχονται διερευνητικές εντολές σε περισσότερα από τέσσερα κόμματα.
Άρθρο 38
* 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την Κυβέρνηση,
αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της κατά το
άρθρο 84. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων
2, 3 και 4 του άρθρου 37.
Αν ο Πρωθυπουργός της παραιτούμενης Κυβέρνησης είναι αρχηγός ή εκπρόσωπος
κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών,
εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 3 εδάφιο γ'.
** 2. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί για λόγους υγείας να
ασκήσει τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Πρωθυπουργό αυτόν
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που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος
Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών.
Η πρόταση γίνεται το αργότερο σε τρεις ημέρες από την παραίτηση ή την έκλειψη του
Πρωθυπουργού ή από τη διαπίστωση της αδυναμίας να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αν
κανένα κόμμα δεν διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, εφαρμόζεται
αναλογικά η παράγραφος 4 και στη συνέχεια το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η
παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου.
Η αδυναμία του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους υγείας
διαπιστώνεται από τη Βουλή με ειδική απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ύστερα από πρόταση της
κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στο οποίο ανήκει ο Πρωθυποπυργός, εφόσον
αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Σε κάθε άλλη περίπτωση
η πρόταση υποβάλλεται από τα δύο πέμπτα τουλάχιστον του όλου αριθμού των
βουλευτών. Εωσότου διοριστεί ο νέος Πρωθυπουργός τα καθήκοντα Πρωθυπουργού
ασκεί ο πρώτος κατά σειρά Αντιπρόεδρος και εφόσον δεν έχουν διοριστεί Αντιπρόεδροι
ο πρώτος κατά σειρά Υπουργός.
*Ερμηνευτική δήλωση:
Η διάταξη της παραγράφου 2 εφαρμόζεται και σε περίπτωση αναπλήρωσης του
Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το άρθρο 34.
Άρθρο 39
(Το άρθρο 39 καταργείται).
Άρθρο 40
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί τη Βουλή τακτικά μία φορά κάθε χρόνο, όπως
ορίζει το άρθρο 64 παράγραφος 1, και εκτάκτως κάθε φορά που το κρίνει εύλογο.
Κηρύσσει αυτοπροσώπως ή δια του Πρωθυπουργού την έναρξη και τη λήξη κάθε
βουλευτικής περιόδου.
2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μία φορά μόνο μπορεί να αναστείλει τις εργασίες της
βουλευτικής συνόδου, είτε αναβάλλοντας την έναρξη είτε διακόπτοντας της
εξακολούθησή τους.
3. Η αναστολή των εργασιών δεν επιτρέπεται να διαρκέσει περισσότερο από τριάντα
ημέρες ούτε να επαναληφθεί κατά την ίδια βουλευτική σύνοδο χωρίς τη συγκατάθεση
της Βουλής.
Άρθρο 41
* 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διαλύσει τη Βουλή, αν έχουν παραιτηθεί ή
και καταψηφιστεί από αυτή δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει
κυβερνητική σταθερότητα. Οι εκλογές ενεργούνται από την Κυβέρνηση που έχει την
εμπιστοσύνη της διαλυόμενης Βουλής. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται αναλόγως
το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 37.
* 2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει τη Βουλή με πρόταση της Κυβέρνησης που
έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, για ανανέωση της λαϊκής εντολής προκειμένου να
αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Αποκλείεται η διάλυση της νέας
Βουλής για το ίδιο θέμα.
3. Το διάταγμα διάλυσης της Βουλής, προσυπογραμμένο στην περίπτωση της
προηγούμενης παραγράφου από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρέπει να περιλαμβάνει
συγχρόνως την προκήρυξη εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και τη σύγκληση της νέας
Βουλής μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από τις εκλογές.
* 4. Η Βουλή που εκλέχθηκε μετά τη διάλυση της προηγούμενης δεν μπορεί να διαλυθεί
πριν περάσει ένα έτος αφότου άρχισε τις εργασίες της, εκτός από τις περιπτώσεις του
άρθρου 37 παράγραφος 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
5. Η Βουλή διαλύεται υποχρεωτικά στην περίπτωση του άρθρου 32 παράγραφος 4.
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*Ερμηνευτική δήλωση:
Σε κάθε περίπτωση χωρίς εξαίρεση το διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής πρέπει να
διαλαμβάνει την προκήρυξη εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και τη σύγκληση της νέας
Βουλής μέσα σε τριάντα ημέρες από αυτές.
Άρθρο 42
* 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει και δημοσιεύει τους νόμους που έχουν
ψηφιστεί από τη Βουλή μέσα σε ένα μήνα από την ψήφισή τους. Μέσα στην προθεσμία
που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να
αναπέμψει στη Βουλή νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από αυτή, εκθέτοντας και τους
λόγους της αναπομπής.
* 2. Πρόταση νόμου ή νομοσχέδιο που έχει αναπεμφθεί από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας στη Βουλή εισάγεται στην Ολομέλειά της και, αν επιψηφιστεί και πάλι με
την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών κατά τη διαδικασία του
άρθρου 76 παράγραφος 2, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το εκδίδει και το δημοσιεύει
υποχρεωτικά μέσα σε δέκα ημέρες από την επιψήφισή του.
Άρθρο 43
1.Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει τα διατάγματα που είναι αναγκαία για την
εκτέλεση των νόμων και δεν μπορεί ποτέ να αναστείλει την εφαρμογή τους ούτε να
εξαιρέσει κανέναν από την εκτέλεσή τους.
2. Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών
διαταγμάτων, με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για
έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου
να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα
τεχνικό ή λεπτομερειακό.
3. [Η παράγραφος 3 καταργείται].
4. Με νόμους που ψηφίζονται από την Ολομέλεια της Βουλής μπορεί να παρέχεται
εξουσιοδότηση έκδοσης κανονιστικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση των θεμάτων που
καθορίζονται σ' αυτούς σε γενικό πλαίσιο. Με τους νόμους αυτούς χαράζονται οι γενικές
αρχές και οι κατευθύνσεις της ρύθμισης που πρέπει να ακολουθηθεί και τίθενται χρονικά
όρια για τη χρήση της εξουσιοδότησης.
5. Τα κατά το άρθρο 72 παράγραφος 1 θέματα της αρμοδιότητας της Ολομέλειας της
Βουλής δεν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο εξουσιοδότησης κατά την ρποηγούμενη
παράγραφο.
Άρθρο 44
1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για
κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα
ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε
σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν
δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν
στο εξής.
* 2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα
εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των
βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δημοψήφισμα
προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα
νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά,
εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από
πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου και όπως ορίζουν ο Κανονισμός της Βουλής και
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νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο
της Βουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.
Αν νομοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσμία του άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.
* 3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να
απυθύνει προς το Λαό διαγγέλματα, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της
Κυβέρνησης. Τα διαγγέλματα προσυπογράφονται από τον Πρωθυπουργό και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 45
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, που τη
διοίκησή τους ασκεί η Κυβέρνηση, όπως νόμος ορίζει. Απονέμει επίσης τους βαθμούς σε
όσους υπηρετούν σ' αυτές, όπως νόμος ορίζει.
Άρθρο 46
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει και παύει, σύμφωνα με το νόμο, τους
δημόσιους υπαλλήλους, εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απονέμει τα προβλεπόμενα παράσημα σύμφωνα με τις
διατάξεις του σχετικού νόμου.
Άρθρο 47
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης και γνώμη συμβουλίου που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από δικαστές,
να χαρίζει, μετατρέπει ή μετριάζει τις ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, καθώς και
να αίρει τις κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινών που έχουν επιβληθεί και εκτιθεί.
2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο με τη συγκατάθεση της Βουλής έχει το δικαίωμα
να απονέμει χάρη σε Υπουργό που καταδικάστηκε κατά το άρθρο 86.
* 3. Αμνηστία παρέχεται μόνο για πολιτικά εγκλήματα, με νόμο που ψηφίζεται από την
Ολομέλεια της Βουλής με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των
βουλευτών.
4. Αμνηστία για κοινά εγκλήματα δεν παρέχεται ούτε με νόμο.
Άρθρο 48
* 1.Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης
απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την
ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Βουλή, με απόφασή της, που λαμάνεται
ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Επικράτεια
ή σε τμήμα της, το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια
και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5
παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96
παράγραφος 4 και 97. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημοσιεύει την απόφαση της
Βουλής.
Με την απόφαση της Βουλής ορίζεται η διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων, η
οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες.
* 2.Σε περίπτωση απουσίας της Βουλής ή αν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία να
συγκληθεί εγκαίρως, τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το διάταγμα υποβάλλεται από την Κυβέρνηση στη Βουλή για έγκριση μόλις καταστεί
δυνατή η σύγκλησή της, ακόμη και αν έληξε η βουλευτική περίοδος ή η Βουλή έχει
διαλυθεί, και πάντως μέσα σε δεκαπέντε ημέρες το αργότερο.
* 3. Η διάρκεια των κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρων μπορεί να
παρατείνεται ανά δεκαπενθήμερο μόνο με προηγούμενη απόφαση της Βουλής, η οποία
συγκαλείται ακόμη και αν έχει λήξει η βουλευτική περίοδος ή η Βουλή έχει διαλυθεί.
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* 4. Τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρα αίρονται αυτοδικαίως με τη λήξη
των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, εφόσον δεν
παρατείνονται με απόφαση της Βουλής, και σε κάθε περίπτωση με τη λήξη του πολέμου,
εφόσον είχαν επιβληθεί εξαιτίας πολέμου.
* 5. Αφότου αρχίσουν να ισχύουν τα μέτρα των προηγούμενων παραγράφων ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, μπορεί να εκδίδει πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου, για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες ή για να
αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών. Οι πράξεις αυτές
υποβάλλονται για κύρωση στη Βουλή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σύγκλησή της
σε σύνοδο και παύουν να ισχύουν στο εξής, αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις
παραπάνω προθεσμίες ή δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου
υποβλήθηκαν.
* 6. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφάσεις της Βουλής λαμβάνονται με την
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών και η κατά την παράγραφο 1
απόφαση με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.
Η Βουλή αποφασίζει σε μία μόνο συνεδρίαση.
* 7. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων κατάστασης ανάγκης, τα οποία
λαμβάνονται κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν αυτοδικαίως οι διατάξεις των άρθρων 61 και
62 του Συντάγματος, ακόμη και αν διαλύθηκε η Βουλή ή έληξε η βουλευτική περίοδος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας
Άρθρο 49
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει
ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρά μόνο για έσχατη προδοσία ή
παραβίαση, με πρόθεση, του Συντάγματος. Για πράξεις που δεν σχετίζονται με την
άσκηση των καθηκόντων του η δίωξη αναστέλλεται εωσότου λήξει η προεδρική θητεία.
2. Η πρόταση για κατηγορία και παραπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε δίκη
υποβάλλεται στη Βουλή υπογεγραμμένη από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών της
και γίνεται αποδεκτή με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του
συνόλου των μελών της.
3. Αν η πρόταση γίνει αποδεκτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραπέμπεται στο
δικαστήριο του άρθρου 86, οι σχετικές με αυτό διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και
στην περίπτωση αυτή.
4. Αφότου παραπεμφθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέχει από την άσκηση των
καθηκόντων του και αναπληρώνεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34.
Αναλαμβάνει πάλι τα καθήκοντά του, αφότου το δικαστήριο του άρθρου 86 εκδώσει
απαλλακτική απόφαση, εφόσον δεν εξαντλήθηκε η θητεία του.
5. Νόμος που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής ρυθμίζει τα σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 50
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει άλλες αρμοδιότητες παρά μόνο όσες του
απονέμουν ρητά το Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι μ' αυτό.
ΤΜΗΜΑ Γ'
Βουλή
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής
Άρθρο 51
1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από
διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.
2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος.
3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους
πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο νόμος δεν μπορεί να
περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο
ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης
για ορισμένα εγκλήματα.
** 4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια.
Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των
βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από
τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η
αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση
και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη
την επικράτεια.
** 5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 52
Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής
κυριαρχίας,τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχεουν
υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Νόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις
κατά των παραβατών της διάταξης αυτής.
Άρθρο 53
1. Οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των
γενικών εκλογών. Μόλις λήξει η βουλευτική περίοδος, με προεδρικό διάταγμα, που
προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, διατάσσεται η διενέργεια γενικών
βουλευτικών εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και η σύγκληση της νέας Βουλής σε
τακτική σύνοδο μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από αυτές.
2. Βουλευτική έδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου δεν
συμπληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή, όταν απαιτείται κατά το νόμο, εφόσον οι
κενές έδρες δεν είναι περισσότερες από το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών.
3.Σε περίπτωση πολέμου η βουλευτική περίοδος παρατείνεται σε όλη τη διάρκειά του.
Αν η Βουλή έχει διαλυθεί, η διενέργεια των εκλογών αναστέλλεται εωσότου τελειώσει ο
πόλεμος, ανακαλείται δε αυτοδικαίως η Βουλή που έχει διαλυθεί έως το τέλος του.
Άρθρο 54
** 1. Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει
από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις
πεόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του
όλου αριθμού των βουλευτών.
** 2. Ο αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό
διάταγμα, με βάση το νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει με την τελευταία
απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει. Τα
αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευτεί με βάση τα στοιχεία της
αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής
της.
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3. Μέρος της Βουλής, όχι μεγαλύτερο από το ένα εικοστό του όλου αριθμού των
βουλευτών, μπορεί να εκλέγεται ενιαίως σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνάρτηση με
τη συνολική εκλογή δύναμη του κάθε κόμματος στην Επικράτεια, όπως νόμος ορίζει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών
Άρθρο 55
1. Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη
νόμιμη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της
ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής.
2. Βουλευτής που στερήθηκε κάποιο από τα παραπάνω προσόντα εκπίπτει αυτοδικαίως
από το βουλευτικό αξίωμα.
Άρθρο 56
** 1. Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του Δημοσίου,
υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αιρετά
μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητές, υποδιοικητές
ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου ή κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή
δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα
το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές,
αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Η παραίτηση
συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό
υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται. Τα ανώτερα αιρετά μονοπρόσωπα
όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού δεν μπορούν να
ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας για
την οποία εξελέγησαν, ακόμη και αν παραιτηθούν.
2. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι καθηγητές
τωνανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Νόμος ορίζει τον τρόπο της αναπλήρωσής
τους. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου αναστέλλεται η άσκηση των
αρμοδιοτήτων των σχετικών με την ιδιότητα του καθηγητή που εκλέχθηκε.
** 3. Δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές σε όποια
εκλογική περιφέρεια υπηρέτησαν ή σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική
αρμοδιότητα τους μέσα στους τελευταίους δεκαοχτώ μήνες της τετραετούς βουλευτικής
περιόδου:
α) Οι διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και
εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των
σωματειακών, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων
επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το
Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
β) Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά το άρθρο
101Α, καθώς και των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή
ρυθμιστικές.
γ) Οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων
ασφαλείας.
δ) Οι έμμισθοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και
των επιχειρήσεών τους, καθώς και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της
περίπτωσης α' που κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης
ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει. Υπάλλληλοι που αναφέρονται στο
προηγούμενο εδάφιο και είχαν ευρύτερη τοπική αρμοδιότητα υπάγονται στους
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περιορισμούς της παραγράφου αυτής ως προς εκλογικές περιφέρειες άλλες από αυτήν
της έδρας τους, μόνο εφόσον κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου
γενικής διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει.
ε) Οι γενικοί ή ειδικοί γραμματείς υπουργείων ή αυτοτελών γενικών γραμματειών ή
περιφερειών και όσοι ο νόμος εξομοιώνει με αυτούς.
Δεν υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής οι υποψήφιοι βουλευτές
Επικρατείας.
4. Πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί γενικά, που έχουν κατά το νόμο αναλάβει
υποχρέωση να παραμείνουν στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, δεν μπορούν να
ανκηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές όσο χρόνο διαρκεί η υποχρέωσή
τους.
Άρθρο 57
1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του
ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητλη ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού
συμβουλίου ή γενικού διευθυντή, ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία: α)
Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το
Δημόσιο ή συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού
χαρακτήρα. β) Απολαύνει ειδικών προνομίων. γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή
τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. δ) Ασκεί κατά
παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφελείας. ε)
Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου.
Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής με το Δημόσιο εξομοιώνονται οι οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης, τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατικά νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες εοπιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησηςκαι οι άλλες επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή
έμμεσα το Δημόσιο με Διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Μέτοχος επιχείρησης που
εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής είναι όποιος κατέχει ποσοστό του
μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό.
Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι επίσης ασυμβίβαστα με την άσκηση οποιουδήποτε
επαγγέλματος. Νόμος ορίζει τις δραστηριότητες που είναι συμβατές με το βουλευτικό
αξίωμα, καθώς και τα σχετικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα και τον
τρόπο επανόδου των βουλευτών στο επάγγελμα τους μετά την απώλεια της βουλευτικής
ιδιότητας. Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να περιλαμβάνουν την ιδιότητα του υπαλλήλου ή του νομικού ή άλλου
συμβούλου σε επιχειρήσεις των περιπτώσεων α' εως δ' της παραγράφου αυτής.
Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το
βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως νόμος
ορίζει.
2. Βουλευτές που υπάγονται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης
παραγράφου οφείλουν, μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου η εκλογή τους γίνει οριστική, να
επιλέξουν με δήλωσή τους μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και των παραπάνω έργων
ή ιδιοτήτων. Αν παραλειφθεί αυτή η εμπρόθεσμη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το
αξίωμα του βουλευτή.
3. Βουλευτές που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που
αναφέρονται σε αυτό ή στο προηγούμενο άρθρο και που χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν
κώλυμα για την υποψηφιότητα βουλευτή ή ότι είναι ασυμβίβαστα με το βουλευτικό
αξίωμα, εκπίπτουν από το αξίωμα αυτό, όπως νόμος ορίζει.
4. Ειδικός νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζονται ή εκχωρούνται ή διαλύονται
συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Ι και έχουν αναληφθεί από βουλευτή ή από
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επιχείρηση στην οποία αυτός μετείχε πριν από την απόκτηση της βουλευτικής ιδιότητας
ή με ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του ιδιότητα.
Άρθρο 58
Ο έλεγχος και η εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών, κατά του κύρους των οποίων
ασκούνται ενστάσεις που αναφέρονται είτε σε εκλογικές παραβάσεις, σχετικές με την
ενέργεια των εκλογών είτε σε έλλειψη των νόμιμων προσόντων, ανατίθεται στο Ανώτατο
Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Καθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών
Άρθρο 59
1. Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο Βουλευτήριο και σε
δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο:
"Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να είμαι πιστός
στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους
νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου".
2. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύμφωνα με τον τύπο της
δικής τους θρησκείας ή του δικού τους δόγματος.
3. Βουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Βουλή απουσιάζει δίνουν τον όρκο στο Τμήμα
της που λειτουργεί.
Άρθρο 60
1. Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση.
2. Η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είναι δικαίωμα του βουλευτή, συντελείται
μόλις ο βουλευτής υποβάλλει γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο της Βουλής και δεν
ανακαλείται.
Άρθρο 61
1.Ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται με οποιονδήποτε τρόπο για γνώμη ή
ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων.
2. Ο βουλευτής διώκεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, κατά το νόμο, ύστερα από
άδεια της Βουλής. Αρμόδιο για την εκδίκαση είναι το Εφετείο. Η άδεια θεωρείται ότι
οριστικά δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες αφότου
η έγκλιση περιήλθε στον Πρόεδρο της Βουλής. Αν η Βουλή αρνηθεί να δώσει την άδεια
ή αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, η πράξη θεωρείται ανέγκλητη.
Η παράγραφος αυτή έχει εφαρμογή από την προσεχή βουλευτική περίοδο.
3. Ο βουλευτής δεν έχει υποχρέωση μαρτυρίας για πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτόν
ή δόθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ούτε για πρόσωπα που του
εμπιστεύθηκαν τις πληροφορίες ή στα οποία αυτός τις έδωσε.
Άρθρο 62
1.Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται
ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Επίσης δεν
διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή
της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής.
Η άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες
αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής.
Η τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής.
Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα.
Άρθρο 63
1. Οι βουλευτές, για την άσκηση του λειτουργήματός τους, δικαιούνται από το Δημόσιο
αποζημίωση και δαπάνες. Το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της
Βουλής.
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2. Οι βουλευτές απολαμβάνουν συγκοινωνιακή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια,
που η έκτασή της καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής.
3.Αν βουλευτής απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεδριάσεις το
μήνα, κρατείται υποχρεωτικά, για κάθε απουσία, το ένα τριακοστό της μηνιαίας
αποζημίωσής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής
Άρθρο 64
1. Η Βουλή συνέρχεται αυτοδικαίως κάθε έτος την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου σε
τακτική σύνοδο για τα ετήσια έργα της, εκτός αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη
συγκαλέσει ενωρίτερα σύμφωνα με το άρθρο 40. 2. Η διάρκεια της τακτικής συνόδου
δεν μπορεί να είναι συντομότερη από πέντε μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος
της αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 40.
Η τακτική σύνοδος παρατείνεται υποχρεωτικά ώσπου να εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο
79, ο προϋπολογισμός ή να ψηφιστεί σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ειδικός νόμος.
Άρθρο 65
1. Η Βουλή ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της με
Κανονισμό, που ψηφίζεται από την Ολομέλεια κατά το άρθρο 76 και δημοσιεύεται με
παραγγελία του Προέδρου της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Η Βουλή εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Προεδρείου,
σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού.
3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους που
εκλέχθηκαν στην τρέχουσα πρώτη σύνοδο της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής.
Η Βουλή μπορεί, ύστερα από πρόταση πενήντα βουλευτών, να εκφράσει μομφή κατά του
Προέδρου της Βουλής ή μέλους του Προεδρείου, η οποία συνεπάγεται τη λήξη της
θητείας του.
4. Ο Πρόεδρος της Βουλής διευθύνει τις εργασίες του Σώματος, μεριμνά για τη
διασφάλιση της ανεμπόδιστης διεξαγωγής των εργασιών του, την κατοχύρωση της
ελεύθερης γνώμης και έκφρασης των βουλευτών, και την τήρηση της τάξης. Ο Πρόεδρος
μπορεί να λάβει και πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής
εναντίον κάθε βουλευτή που παρεκτρέπεται.
5. Με τον Κανονισμό μπορεί να συσταθεί στη Βουλή επιστημονική υπηρεσία για την
υποβοήθηση του νομοθετικού της έργου.
6.Ο Κανονισμός καθορίζει την οργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής υπό την εποπτεία
του Προέδρου, καθώς και όλα όσα αφορούν το προσωπικό της. Οι πράξεις του Προέδρου
που αφορούν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της
Βουλής υπόκεινται σε προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Άρθρο 66
1. Η Βουλή συνεδριάζει δημόσια στο Βουλευτήριο, μπορεί όμως να διασκεφθεί σε
μυστική συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της Κυβέρνησης ή δεκαπέντε βουλευτών, αν το
αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση. Η Βουλή αποφασίζει κατόπιν αν
πρέπει να επαναληφθεί η συζήτηση για το ίδιο θέμα σε δημόσια συνεδρίαση.
2.Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί έχουν ελεύθερη είσοδο στις συνεδριάσεις της Βουλής
και ακούονται όποτε ζητήσουν το λόγο.
** 3. Η Βουλή και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να ζητήσουν την παρουσία
του Υπουργού ή του Υφυπουργού που είναι αρμόδιος για τα θέματα που συζητούν.
Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να καλούν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν
χρήσιμο για το έργο τους, ενημερώνοντας και τον αρμόδιο Υπουργό. Οι
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κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια, όπως ορίζεται στον κανονισμό της
Βουλής, μπορούν όμως να διασκεφθούν σε μυστική συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της
Κυβέρνησης ή πέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική
συνεδρίαση. Η κοινοβουλευτική επιτροπή αποφασίζει κατόπιν, αν πρέπει να
επαναδιεξαχθεί η συζήτηση για το ίδιο θέμα σε δημόσια συνεδρίαση.
Άρθρο 67
Η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών, που όμως ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου
αριθμού των βουλευτών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, ύστερα από νέα ισοψηφία,
η πρόταση απορρίπτεται.
Άρθρο 68
** 1.Η Βουλή στις αρχές κάθε τακτικής συνόδου συνιστά από τα μέλη της διαρκείς
κοινοβουλευτικής επιτροπές για να εξετάζουν και να επεξεργάζονται τα νομοσχέδια και
τις προτάσεις νόμων που υποβάλλονται, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής.
2. Η Βουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με απόφασή της που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από
πρόταση του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών.
Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην
εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορίζονται από
τον Κανονισμό της Βουλής.
3. Οι κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές, καθώς και τα κατά τα άρθρα 70 και
71 Τμήματα της Βουλής, συνιστώνται ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων, των
ομάδων και των ανεξαρτήτων, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
Άρθρο 69
Κανένας δεν εμφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος για να αναφέρει οτιδήποτε προφορικά
ή εγγράφως. Οι αναφορές παρουσιάζονται από βουλευτή ή παραδίδονται στον Πρόεδρο.
Η Βουλή έχει δικαίωμα να αποστέλλει τις αναφορές που της απευθύνονται στους
Υπουργούς και τους Υφυπουργούς, οι οποίοι υποχρεούνται να δίνουν διευκρινήσεις
όποτε τους ζητηθούν.
Άρθρο 70
1. H Βουλή ασκεί το νομοθετικό της έργο σε Ολομέλεια.
** 2. Ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι το νομοθετικό έργο που καθορίζεται από
αυτόν μπορεί να ασκείται και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που
συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της συνόδου, όπως ορίζει ο
Κανονισμός και με τους περιορισμούς του άρθρου 72.
** 3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ορίζεται επίσης η κατανομή της αρμοδιότητας
μεταξύ των διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών κατά Υπουργεία.
** 4. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του Συντάγματος που αφορούν τη Βουλή
ισχύουν για τη λειτουργία της σε Ολομέλεια και σε Τμήμα κατά το άρθρο 71, καθώς και
για τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών.
** 5. Για να λάβουν απόφαση κατά το άρθρο 71 Τμήμα και οι διαρκείς κοινοβουλευτικές
επιτροπές, όταν ασκούν νομοθετικό έργο κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
απαιτείται πλειοψηφία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα δύο πέμπτα του
αριθμού των μελών τους.
** 6. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τη Βουλή σε Ολομέλεια, όπως ορίζει ο
Κανονισμός.Ο Κανονισμός μπορεί να προβλέπει την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου
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και από το κατά το άρθρο 71 Τμήμα, καθώς και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές
επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της συνόδου.
**7. Ο Κανονισμός ορίζει τον τρόπο με τον οποίο μετέχουν στις ψηφοφορίες βουλευτές
που βρίσκονατι σε αποστολές της Βουλής ή της Κυβέρνησης στο εξωτερικό.
**8. Ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο η Βουλή
ενημερώνεται από την Κυβέρνηση για τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο
κανονιστικής ρύθμισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζητεί γι' αυτά.
Άρθρο 71
Κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, το νομοθετικό της έργο, εκτός
από τα νομοθετήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας κατά το άρθρο 72,
ασκείται από Τμήμα της που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τους ορισμούς
των άρθρων 68 παράγραφος 3 και 70.
Με τον Κανονισμό μπορεί να προβλεφθεί η επεξεργασία των νομοσχεδίων ή των
προτάσεων νόμων από κοινοβουλευτική επιτροπή που την αποτελούν μέλη του ίδιου
Τμήματος.
** Άρθρο 72
1. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται και ψηφίζονται ο Κανονισμός της,
νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για τα θέματα των άρθρων 3, 13, 27, 28 παράγραφοι 2
και 3, 29 παράγραφος 2, 33, παράγραφος 3, 48, 51, 54, 86, νομοσχέδια και προτάσεις
εκτελεστικών του Συντάγματος νόμων για την άσκηση και προστασία των ατομικών
δικαιωμάτων, νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για την αυθεντική ερμηνεία νόμων,
καθώς και για κάθε άλλο θέμα που σύμφωνα με ειδική πρόβλεψη του Συντάγματος
ανατίθεται στην Ολομέλεια της ΒΟυλής ή για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται ειδική
πλειοψηφία.
Στην ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται επίσης ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του
Κράτους και της Βουλής.
2. Η συζήτηση και ψήφιση όλων των άλλων νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων μπορεί να
γίνεται, κατά τη διάρκεια της συνόδου, από την αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική
επιτροπή, κατά τους ορισμούς του άρθρου 70. Γίνεται επίσης από το Τμήμα που
συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 71 κατά τη διάρκεια της διακοπής
των εργασιών της Βουλής, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
3. Η διαρκής κοινοβουλευτική επιτροπή που επιλαμβάνεται της ψήφισης νομοσχεδίου ή
πρότασης νόμου μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών της να παραπέμπει στην Ολομέλεια οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την
αρμοδιότητα της. Η απόφαση της Ολομέλειας δεσμεύει τις επιτροπές.
Μεταξύ της κατάθεσης νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου και της συζήτησης του στη
διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον μία εβδομάδα.
4. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην αρμόδια διαρκή
κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται στην Ολομέλεια σε μία συνεδρίαση, όπως ορίζει ο
Κανονισμός της Βουλής, και συζητείται και ψηφίζεται ενιαία επί της αρχής, επί των
άρθρων και στο σύνολο. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που έγινε δεκτή στην επιτροπή
με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων συζητείται και ψηφίζεται στην
Ολομέλεια, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Νομοθετική λειτουργία της Βουλής
Άρθρο 73
1. Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στην Βουλή και στην Κυβέρνηση.
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2. Νομοσχέδια που αναφέρονται οπωσδήποτε στην απονομή σύνταξης και στις
προϋποθέσεις της υποβάλλονται μόνο από τον Υπουργό Οικονομικών ύστερα από
γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν πρόκειται για συντάξεις που επιβαρύνουν
τον προϋπολογισμό οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, υποβάλλονται από τον αρμόδιο Υπουργό και τον Υπουργό
Οικονομικών. Τα νομοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά. Δεν επιτρέπεται, με
ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόμους που
αποσκοπούν στη ρύθμιση άλλων θεμάτων.
3. Καμία πρόταση νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη δεν εισάγεται για συζήτηση, αν
προέρχεται από τη Βουλή, εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του Δημοσίου, των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους, για να δοθεί μισθός ή σύνταξη ή
γενικά όφελος σε κάποιο πρόσωπο.
4. Είναι όμως παραδεκτή τροπολογία ή προσθήκη που την υποβάλλει αρχηγός κόμματος
ή εκπρόσωπος ομάδας κατά τους ορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 74, όταν
πρόκειται για νομοσχέδια που αφορούν την οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και των
οργανισμών δημόσιου ενδιαφέροντος, την υπηρεσιακή γενικά κατάσταση των δημόσιων
υπαλλήλων, των στρατιωτικών και των οργάνων των σωμάτων ασφαλείας, των
υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, καθώς και δημόσιων γενικά επιχειρήσεων.
5. Νομοσχέδιο με το οποίο επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε
φύσης υπέρ οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρέπει να
προσυπογράφεται και από τους Υπουργούς Συντονισμού και Οικονομικών.
Άρθρο 74
1. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολογική
έκθεση. Πριν εισαχθεί στη Βουλή, στην Ολομέλεια ή σε Τμήματα, μπορεί να
παραπεμφθεί για νομοτεχνική επεξεργασία στην επιστημονική υπηρεσία της
παραγράφου 5 του άρθρου 65, όταν συσταθεί, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
2. Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων που κατατίθενται στη Βουλή παραπέμπονται
στην οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή. Αφού υποβληθεί η έκθεση ή περάσει άπρακτη η
προθεσμία που είχε ταχθεί για την υποβολή της, εισάγονται στη Βουλή για συζήτηση,
μετά παρέλευση τριών ημερών από τότε, εκτός να ο αρμόδιος Υπουργός τα έχει
χαρακτηρίσει ως επείγοντα. Η συζήτηση αρχίζει ύστερα από προφορική εισήγηση του
αρμόδιου Υπουργού και των εισηγητών της Επιτροπής.
3. Τροπολογίες βουλευτών σε νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για τα οποία αρμόδια
είναι η Ολομέλεια ή τα Τμήματα της Βουλής δεν εισάγονται για συζήτηση, αν δεν
υποβληθούν έως και την παραμονή της ημέρας που θα αρχίσει η συζήτηση, εκτός αν
συγκατατίθεται και η Κυβέρνηση να συζητηθούν.
4. Δεν εισάγεται για συζήτηση νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αποσκοπεί στην
τροποποίηση διάταξης νόμου, αν δεν έχει καταχωριστεί στην αιτιολογική έκθεση
ολόκληρο το κείμενο της διάταξης που τροποποιείται, και στο κείμενο του νομοσχεδίου
ή της πρότασης ολόκληρη η νέα διάταξη, όπως διαμορφώνεται με την τροποποίηση.
** 5. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Ι ισχύουν και για τα νομοσχέδια ή τις
προτάσεις νόμων που εισάγονται για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια διαρκή
κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.
Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενό
τους δεν εισάγεται για συζήτηση.
Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της
πρότασης νόμου δεν εισάγεται για συζήτηση.
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Προσθήκες ή τροπολογίες Υπουργών συζητούνται μόνο αν έχουν υποβληθεί τρεις
τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, στο κατά το
άρθρο 71 Τμήμα ή στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο
Κανονισμός.
Τα οριζόμενα στα προηγούμενα δύο εδάφια ισχύουν και για τις προσθήκες ή τροπολογίες
βουλευτών.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης αποφαίνεται η Βουλή.
Βουλευτές που δεν μετέχουν στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή ή στο κατά
το άρθρο 71 Τμήμα έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο επί της αρχής και για να
υποστηρίξουν προτάσεις νόμων και προσθήκες ή τροπολογίες που έχουν υποβάλει, όπως
ορίζει ο Κανονισμός.
6. Μία φορά το μήνα, σε ημέρα που θα προσδιοριστεί από τον Κανονισμό, εγγράφονται
στην ημερήσια διάταξη κατά σειρά προτεραιότητας και συζητούνται εκκρεμείς
προτάσεις νόμων.
Άρθρο 75
1. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου που συνεπάγονται επιβάρυνση του
προϋπολογισμού, εφόσον υποβάλλεται από Υπουργούς, δεν εισάγεται για συζήτηση, αν
δεν συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που καθορίζει τη
δαπάνη εφόσον υποβάλλεται από βουλευτές, διαβιβάζεται πριν από κάθε συζήτηση στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που υποχρεούται να υποβάλει στη Βουλή σχετική
έκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η πρόταση
νόμου εισάγεται για συζήτηση και χωρίς έκθεση.
2. Το ίδιο ισχύει και για τις τροπολογίες, αν το ζητήσουν οι αρμόδιοι Υπουργοί. Σ’ αυτή
την περίπτωση το Γενικό Λογιστήριο υποχρεούται να υποβάλει στη Βουλή την έκθεσή
του μέσα σε τρεις ημέρες. Μόνο αν αυτή η προθεσμία περάσει άπρακτη, η συζήτηση
προχωρεί και χωρίς έκθεση.
3. Νομοσχέδιο που συνεπάγεται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων δεν εισάγεται για
συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται από ειδική έκθεση για τον τρόπο που θα καλυφθούν, η
οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών.
Άρθρο 76
** 1. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συζητείται και ψηφίζεται μία μόνο
φορά, καταρχήν, κατ' άρθρο και στο σύνολο με την εξαίρεση των περιπτώσεων που
προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72.
** 2. Ψηφισμένο νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αναπέμπεται κατά το άρθρο 42
συζητείται και ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλήςδύο φορές και σε δύο
διαφορετικές συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους δύο τουλάχιστον ημέρες, στην
πρώτη συζήτηση καταρχήν και κατ΄ άρθρο και στη δεύτερη κατ' άρθρο και στο σύνολο.
** 3. Αν κατά τη συζήτηση έγιναν δεκτές προσθήκες ή τροπολογίες, η ψήφιση στο
σύνολο αναβάλλεται για ένα εικοσιτετράωρο από τη διανομή του τροποποιημένου
νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 72.
** 4. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που χαρακτηρίζεται από την Κυβέρνηση κατεπείγον
εισάγεται για ψήφιση ύστερα από περιορισμένη συζήτηση σε μια συνεδρίαση, από την
Ολομέλεια ή κατά το άρθρο 71 Τμήμα, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.
** 5. Η Κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει να συζητηθεί σε ορισμένο αριθμό συνεδριάσεων
νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που έχει επείγοντα χαρακτήρα, όπως ορίζει ο Κανονισμός
της Βουλής.
6. Η επιψήφιση δικαστικών ή διοικητικών κωδίκων, που συντάχθηκαν από ειδικές
επιτροπές, οι οποίες έχουν συσταθεί με ειδικούς νόμους, μπορεί να γίνει από την
Ολομέλεια της Βουλής με ιδιαίτερο νόμο που τους κυρώνει στο σύνολό τους.
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7. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει κωδικοποίηση διατάξεων που υπάρχουν με απλή
ταξινόμησή τους ή επαναφορά στο σύνολό τους φορολογικούς.
8. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αποκρούστηκε από την Ολομέλεια ή Τμήμα της
Βουλής δεν εισάγεται εκ νέου στην ίδια σύνοδο ούτε στο Τμήμα που λειτουργεί μετά τη
λήξη της συνόδου.
Άρθρο 77
1. Η αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει στη νομοθετική λειτουργία.
2. Νόμος που δεν είναι πράγματι ερμηνευτικός ισχύει μόνο από τη δημοσίευσή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Φορολογία και δημοσιονομική μεταχείριση
Άρθρο 78
1. Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει
το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και
τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος.
2. Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο
αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο
εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε.
3. Κατ’ εξαίρεση, όταν επιβάλλεται ή αυξάνεται εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασμός ή
φόρος κατανάλωσης, επιτρέπεται η είσπραξή τους από την ημέρα που κατατέθηκε στη
Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, υπό τον όρο ότι ο νόμος θα δημοσιευθεί μέσα στην
προθεσμία που ορίζει το άρθρο 42 παράγραφος 1 και πάντως το αργότερο μέσα σε δέκα
ημέρες από τη λήξη της συνόδου.
4. Το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή
εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονομή των συντάξεων δεν μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Δεν είναι αντίθετος προς την απαγόρευση αυτή ο καθορισμός με νόμο του τρόπου που
βεβαιώνεται η συμμετοχή του Κράτους και των δημόσιων γενικά οργανισμών στην
αυτόματη υπερτίμηση, που προκαλείται αποκλειστικά από την εκτέλεση δημόσιων έργων
στην παρακείμενη ιδιωτική ακίνητη περιουσία. 5. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να
επιβληθούν με εξουσιοδότηση νόμων πλαισίων εξισωτικές ή αντισταθμιστικές εισφορές
ή δασμοί, καθώς και να ληφθούν οικονομικά μέτρα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων
της Χώρας με οικονομικούς οργανισμούς ή μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της
συναλλαγματικής θέσης της Χώρας.
Άρθρο 79
1. Η Βουλή κατά την τακτική ετήσια σύνοδό της ψηφίζει τον προϋπολογισμό των
εσόδων και εξόδων του Κράτους για το επόμενο έτος.
2. Όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο
προϋπολογισμό και τον απολογισμό.
** 3. Προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στην
αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και
συζητείται, όπως ορίζει ο Κανονισμός. Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη
και τις παρατηρήσεις της επιτροπής, εισάγει τον προϋπολογισμό στη Βουλή σαράντα
τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει το οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός συζητείται και
ψηφίζεται από την Ολομέλεια σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός, ο οποίος και
εξασφαλίζει το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους όλες οι πολιτικές μερίδες της
Βουλής.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι ανέφικτη η διοίκηση των εσόδων και των εξόδων
βάσει του προϋπολογισμού, αυτή ενεργείται με βάση ειδικό κάθε φορά νόμο.
5. Αν δεν είναι δυνατή, επειδή έληξε η περίοδος της Βουλής, η ψήφιση του
προϋπολογισμού ή του ειδικού νόμου που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο,

- 91 -

παρατείνεται για τέσσερις μήνες η ισχύς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που
έληξε ή που λήγει, με διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού
Συμβουλίου.
6. Με νόμο μπορεί να καθιερωθεί η σύνταξη προϋπολογισμού για διετή χρήση.
** 7. Το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη λήξη του οικονομικού έτους κατατίθεται στη
Βουλή ο απολογισμός, καθώς και ο γενικός ισολογισμός του Κράτους, που συνοδεύονται
υποχρεωτικά από την κατά το άρθρο 98 παράγραφος Ι περίπτωση ε' έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζονται από ειδική επιτροπή βουλευτών και κυρώνονται από
την Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός.
8. Τα προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης εγκρίνονται από την
Ολομέλεια της Βουλής, όπως νόμος ορίζει.
Άρθρο 80
1. Μισθός, σύνταξη, χορηγία ή αμοιβή ούτε εγγράφεται στον προϋπολογισμό του
Κράτους ούτε παρέχεται χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόμο.
2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την κοπή ή την έκδοση νομίσματος.
** Ερμηνευτική δήλωση: Η παράγραφος 2 δεν κωλύει τη συμμετοχή της Ελλάδας στις
διαδικασίες της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28.
ΤΜΗΜΑ Δ'
Κυβέρνηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης
Άρθρο81
1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον
Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη
λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Με διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της
Κυβέρνησης μπορεί να διοριστούν ένας ή περισσότεοι από τους Υπουργούς
Αντιπρόεδροι του Υπουργικού Συμβουλίου.
Νόμος ρυθμίζει τη θέση των αναπληρωτών Υπουργών και των Υπουργών χωρίς
χαρτοφυλάκιο, των Υφυπουργών, που μπορεί να αποτελούν μέλη της Κυβέρνησης,
καθώς και τνω μόνιμων υπηρεσιακών Υφυπουργών.
2.Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, αν δεν
συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 55 για το βουλευτή.
3. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Κυβέρνησης, των
Υφυπουργών και του Προέδρου της Βουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης
των καθηκόντων τους.
4.Νόμος μπορεί να καθιερώνει το ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού και του
Υφυπουργού και προς άλλα έργα.
5.Αν δεν υπαρχει Αντιπρόεδρος, ο Πρωθυπουργός ορίζει έναν από τους Υπουργούς
προσωρινό αναπληρωτή του, όταν παρουσιάζεται ανάγκη.
Άρθρο 82
1. Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γονική πολιτική της Χώρας, σύμφωνα με
τους Συντάγματος και των νόμων.
2. Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις
ενέργειες της, καθώς και των δημόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της
κυβερνητικής πολιτικής μέσα στο πλαίσιο των νόμων.
** 3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι η διεξαγωγή του
κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της Χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις
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της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των
νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν.
**4.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του
Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των
κομμάτων της Βουλής και προσώπων με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία.
Άρθρο 83
1. Κάθε Υπουργός ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος. Οι Υπουργοί χωρίς
χαρτοφυλάκιο ασκούν όσες αρμοδιότητες τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός με απόφασή
του.
2.Οι Υφυπουργοί ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν με κοινή απόφαση ο
Πρωθυπουργός και ο οικείος Υπουργός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης
Άρθρο 84
1. Η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες από την ορκωμοσία του πρωθυπουργού, η Κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει
ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής και μπορεί να τη ζητεί και οποτεδήποτε άλλοτε. Η
Βουλή, αν έχουν διακοπεί οι εργασίες της κατά το σχηματισμό της Κυβέρνησης, καλείται
μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να αποφανθεί για την πρόταση εμπιστοσύνης.
2. Η Βουλή μπορεί με απόφασή της να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την
Κυβέρνηση ή από μέλος της. Πρόταση δυσπιστίας μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την
πάροδο εξαμήνου αφότου η Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας.
Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογραμμένη από το ένα έκτο τουλάχιστον των
βουλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
3. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας και πριν από την πάροδο
εξαμήνου, αν είναι υπογραμμένη από την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
4. Η συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας αρχίζει μετά δύο ημέρες από
την υποβολή της σχετικής πρότασης, εκτός αν η Κυβέρνηση, σε περίπτωση πρότασης
δυσπιστίας, ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί
πέρα από τρεις ημέρες από την έναρξή της.
5. Η ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας διεξάγεται αμέσως μόλις
τελειώσει η συζήτηση, μπορεί όμως να αναβληθεί για σαράντα οκτώ ώρες, αν το ζητήσει
η Κυβέρνηση.
6. Πρόταση εμπιστοσύνης δεν μπορεί να γίνει δεκτή, αν δεν εγκριθεί από την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη
από τα δύο πέμπτα του όλου αριθμού των βουλευτών.
Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή, μόνο αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του
όλου αριθμού των βουλευτών.
7. Κατά την ψηφοφορία για τις πιο πάνω προτάσεις ψηφίζουν οι Υπουργοί και
Υφυπουργοί που είναι μέλη της Βουλής.
Άρθρο 85
Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι Υφυπουργοί είναι συλλογικός
υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της Κυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις
πράξεις ή παραλείψεις της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων για
την ευθύνη των Υπουργών. Σε καμία περίπτωση η έγγραφη ή προφορική εντολή του
Προέδρου της Δημοκρατίας δεν απαλλάσσει τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς από
της ευθύνη τους.
** Άρθρο 86
1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή
διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν
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κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση
ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.
2. Δίωξη,
ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη
απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.
Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή
διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα
αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από
αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
3. Πρόταση άσκησης
δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφαση της που
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί
ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής
του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει
για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο Ι αρμοδιότητα της μέχρι το πέρας
της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση
του αδικήματος. Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφαση της ή να
αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.
4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό
είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση
από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την
άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής,
μεταξύ των ,μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διοριστεί ή
προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης.
Του ειδικού δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου
Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.
Στο πλαίσιο
του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που
συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία
μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μέλη
του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα
μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση
βουλεύματος.
Καθήκοντα
εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής
ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπηρωτή
του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη
του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα.
Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή
Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν
συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.
5. Αν για οποιοδήποτε άλλο
λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που
αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή
Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να
συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί
λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.
ΤΜΗΜΑ Ε' Δικαστική εξουσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
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Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι
Άρθρο 87
1. Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές,
που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία.
2. Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα
και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με
διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.
3. Η επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται από δικαστές ανώτερου βαθμού
καθώς και από τον Εισαγγελέα και τους Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, των δε
εισαγγελέων από αρεοπαγίτες και εισαγγελείς ανώτερου βαθμού, σύμφωνα με τους
ορισμούς του νόμου.
Άρθρο 88
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με νόμο που
ορίζει τα προσόντα και τη διαδικασία της επιλογής τους, και είναι ισόβιοι.
** 2. Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους.
Τα σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη και με την κατάσταση τους
γενικά καθορίζονται με ειδικούς νόμους. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 94, 95 και 98,
διαφορές σχετικά με τις κάθε είδους αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών
λειτουργών και εφόσον η επίλυση των σχετικών νομικών ζητημάτων μπορεί να
επηρεάσει τη μισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου
προσώπων, εκδικάζονται από το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 99. Το δικαστήριο στις
περιπτώσεις αυτές συγκροτείται με τη συμμετοχή ενός επιπλέον τακτικού καθηγητή και
ενός επιπλέον δικηγόρου, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συνέχιση
τυχόν εκκρεμών δικών.
3. Με νόμο μπορεί να προβλεφθεί εκπαιδευτική και δοκιμαστική περίοδος των
δικαστικών λειτουργών, διάρκειας έως τριών ετών, πριν διοριστούν ως τακτικοί. Κατά
την περίοδο αυτή μπορούν να ασκούν και καθήκοντα τακτικού δικαστή, όπως νόμος
ορίζει.
4. Οι δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να παυθούν μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση,
εξαιτίας ποινικής καταδίκης ή για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα ή ασθένεια ή αναπηρία ή
υπηρεσιακή ανεπάρκεια, που βεβαιώνονται όπως νόμος ορίζει και αφού τηρηθούν οι
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 93.
5. Οι δικαστικοί λειτουργοί, έως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και
τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις
συμπληρώσουν το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και όλοι όσοι έχουν βαθμούς
ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την
υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους. Για την
εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως ημέρα που
συμπληρώνεται το όριο αυτό η 30ή Ιουνίου του έτους της αποχώρησης του δικαστικού
λειτουργού.
** 6. Μετάταξη δικαστικών λειτουργών απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η
μετάταξη μεταξύ παρέδρων σε πρωτοδικεία και παρέδρων σε εισαγγελίες, ύστερα από
αίτηση των μετατασσομένων, όπως νόμος ορίζει. Οι δικαστές των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων προάγονται στο βαθμό του Συμβούλου της Επικρατείας και στο ένα πέμπτο
των θέσεων, όπως νόμος ορίζει.
7. Στα
προβλεπόμενα ειδικώς από το Σύνταγμα δικαστήρια ή συμβούλια, στα οποία μετέχουν
μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, προεδρεύει όποιος από τα
μέλη τους είναι ο αρχαιότερος στο βαθμό.
** Ερμηνευτική δήλωση:
Κατά την αληθινή έννοια του άρθρου 88 επιτρέπεται η ενοποίηση του πρώτου βαθμού
δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης και η ρύθμιση της υπηρεσιακής κατάστασης των
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δικαστικών λειτουργών του βαθμού αυτού, εφόσον προβλέπεται διαδικασία κρίσης και
αξιολόγησης, όπως νόμος ορίζει.
Άρθρο 89
1. Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν κάθε άλλη μισθωτή
υπηρεσία καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα.
** 2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται μέλη της
Ακαδημίας Αθηνών ή του διδακτικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
καθώς και να μετέχουν σε συμβούλια ή επιτροπές που ασκούν αρμοδιότητες
πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα και σε νομοπαρασκευαστικές
επιτροπές, εφόσον η συμμετοχή τους αυτή προβλέπεται ειδικά από το νόμο. Νόμος
προβλέπει την αντικατάσταση δικαστικών λειτουργών από άλλα πρόσωπα σε συμβούλια
ή επιτροπές που συγκροτούνται ή σε έργα που ανατίθενται με δήλωση βούλησης ιδιώτη,
εν ζω'η ή αιτία θανάτου, εκτός από τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου.
3. Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται.
Καθήκοντα σχετικά με την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών θεωρούνται
δικαστικά. Επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικούς λειτουργούς των καθηκόντων
εκπροσώπησης της Χώρας σε διεθνείς οργανισμούς.
Η
διενέργεια διαιτησιών από δικαστικούς λειτουργούς επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των
υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως νόμος ορίζει.
4. Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς η συμμετοχή στην Κυβέρνηση.
5. Επιτρέπεται η συγκρότηση ένωσης δικαστικών λειτουργών, όπως νόμος ορίζει.
Άρθρο 90
** 1. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των
δικαστικών λειτουργών ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
απόφαση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Αυτό συγκροτείται από τον πρόεδρο του
οικείου ανώτατου δικαστηρίου και από μέλη του ίδιου δικαστηρίου που ορίζονται με
κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσία στο δικαστήριο
αυτό, όπως νόμος ορίζει. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης μετέχει και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καθώς και δύο
Αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που
έχουν τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως νόμος
ορίζει. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετέχει και ο
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτό.
Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο μετέχουν χωρίς ψήφο και δύο δικαστικοί λειτουργοί
του κλάδου στον οποίο αφορούν οι υπηρεσιακές μεταβολές, βαθμού τουλάχιστον εφέτη
ή αντίστοιχου, που επιλέγονται με κλήρωση, όπως νόμος ορίζει.
** 2. Το συμβούλιο της παραγράφου 1 συγκροτείται με αυξημένη σύνθεση, όπως νόμος
ορίζει, όταν κρίνει για προαγωγή στις θέσεις των συμβούλων της Επικρατείας,
αρεοπαγιτών, αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, συμβούλων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, Προέδρων Εφετών και Εισαγγελέων Εφετών καθώς και για την επιλογή των
μελών των Γενικών Επιτροπειών των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν και στην επρίπτωση αυτή οι διατάξεις της
παραγράφου Ι.
** 3. Αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαφωνεί
με την κρίση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, μπορεί να παραπέμπει το ζήτημα στην
ολομέλεια του οικείου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. Δικαίωμα προσφυγής
έχει και ο δικαστικός λειτουργός στον οποίον αφορά η κρίση, υπό τις προϋποθέσεις που
ορίζει ο νόμος. Κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας του οικείου ανώτατου δικαστηρίου
ως δευτεροβάθμιου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις των εδαφίων
τρία εως έξι της παραγράφου Ι. Στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου στις περιπτώσεις του
προηγούμενου εδαφίου μετέχουν μετά ψήφου και τα μέλη της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου.
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** 4. Οι αποφάσεις της ολομέλειας ως δευτεροβάθμιου ανώτατου δικαστικού
συμβουλίου για το ζήτημα που έχει παραπεμφθεί σ’ αυτήν, καθώς και οι αποφάσεις του
ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, με τις οποίες δεν διαφώνησε ο Υπουργός, είναι γι’
αυτόν υποχρεωτικές.
** 5. Οι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της
Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, με
επιλογή μεταξύ των μελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. Η
προαγωγή στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ενεργείται με όμοιο διάταγμα, με
επιλογή μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και των αντεισαγγελέων του, όπως νόμος
ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του γενικού επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ενεργείται με όμοιο διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στις θέσεις
του γενικού επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων ενεργείται με όμοιο επίσης
διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας και των
προέδρων εφετών των διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει.
Η θητεία του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών
Επιτρόπων των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών ακόμη και αν ο δικαστικός λειτουργός που κατέχει
τη θέση δεν καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας. Ο τυχόν υπολειπόμενος μέχρι τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας χρόνος λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία,
όπως νόμος ορίζει.
6. Οι αποφάσεις ή πράξεις κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου δεν προσβάλλονται στο
Συμβούλιο της Επικρατείας.
Άρθρο 91
1. Η πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς λειτουργούς, από το βαθμό του αρεοπαγίτη ή
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και πάνω, ή στους αντίστοιχους με αυτούς, ασκείται
από ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο, όπως νόμος ορίζει.
Την πειθαρχική αγωγή εγείρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
2. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ως Πρόεδρό του, από δύο αντιπροέδρους ή συμβούλους της
Επικρατείας, δύο αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου ή αρεοπαγίτες, δύο αντιπροέδρους ή
συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο τακτικούς καθηγητές νομικών
μαθημάτων των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Χώρας, ως μέλη. Τα μέλη του
Συμβουλίου ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν υπηρεσία τριών
τουλάχιστον ετών στο οικείο ανώτατο δικαστήριο ή σε νομική σχολή και κάθε φορά που
το Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για ενέργεια μέλους ανώτατου δικαστηρίου,
εισαγγελέα ή επιτρόπου, αποκλείονται από τη σύνθεσή του τα μέλη που ανήκουν στο
οικείο δικαστήριο. Εφόσον πρόκειται για πειθαρχική δίωξη κατά μελών του Συμβουλίου
της Επικρατείας, στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου.
3. Η πειθαρχική εξουσία στους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς ασκείται σε πρώτο και
δεύτερο βαθμό από συμβούλια που συγκροτούνται με κλήρωση από τακτικούς δικαστές,
κατά τους ορισμούς του νόμου. Την πειθαρχική αγωγή εγείρει και ο Υπουργός της
Δικαιοσύνης.
4.Οι κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου πειθαρχικές αποφάσεις δεν προσβάλλονται
στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Άρθρο 92
1.Οι υπάλληλοι της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι
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μόνιμοι. Μπορεί να παυθούν μόνο με δικαστική απόφαση εξαιτίας ποινικής καταδίκης, ή
με απόφαση δικαστικού συμβουλίου για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια ή
αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια που βεβαιώνονται, όπως νόμος ορίζει.
2. Νόμος ορίζει τα προσόντα των υπαλλήλων της γραμματείας όλων των δικαστηρίων
και των εισαγγελιών, καθώς και τα σχετικά με την κατάστασή τους γενικά.
** 3. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των
δικαστικών υπαλλήλων ενεργούντι ύστερα από σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών
συμβουλίων που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς και
δικαστικοκύς υπαλλήλους, όπως νόμος ορίζει. Η πειθαρχική εξουσία στούς δικαστικούς
υπαλλήλους ασκείται από τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους δικαστές ή εισαγγελείς ή
επιτρόπους ή υπαλλήλους, καθώς και από υπηρεσιακό συμβούλιο, όπως νόμος ορίζει.
Κατά των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των
δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των δικαστικών
συμβουλίων, επιτρέπεται προσφυγή, όπως νόμος ορίζει.
** 4. Οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες υποθηκών και μεταγραφών και οι διευθυντές των
κτηματολογικών γραφείων είναι μόνιμοι, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες και
θέσεις. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν ανάλογη εφαρμογή και σ'
αυτούς.
5. Οι συμβολαιογράφοι και οι άμισθοι φύλακες υποθηκών και μεταγραφών αποχωρούν
υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας
τους και οι λοιποί μόλις συμπληρώσουν το όριο που προβλέπει ο νόμος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων
Άρθρο 93
1. Τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται με
ειδικούς νόμους.
2. Οι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι δημόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει με
απόφασή του ότι η δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι
συντρέχουν είδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων.
** 3.Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα
αιτιολογημένη και απαγγέλεται σε δημόσια συνεδρίαση.
Νόμος
ορίζει τις έννομες συνέπειες που επέρχονται από τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε
περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου. Η γνώμη της μειοψηφίας
δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την καταχώρηση στα πρακτικά
ενδεχόμενης μειοψηφίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της δημοσιότητάς
της.
4. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι
αντίθετο προς το Σύνταγμα.
** Άρθρο 94
1. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι
διοικητικές διαφορές, όπως νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Στα πολιτικά δικαστήρια
υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως
νόμος ορίζει.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή της αυτής
νομοθεσίας μπορεί να ανατεθεί με νόμο η εκδίκαση κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα
διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών διοικητικών διαφορών ουσίας στα πολιτικά
δικαστήρια.
4. Στα πολιτικά
ή διοικητικά δικαστήρια μπορεί να ανατεθεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα διοικητικής
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φύσης, όπως νόμος ορίζει. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων
για τη συμμπόρφωση της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές
αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως νόμος ορίζει.
Άρθρο 95
1. Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκουν ιδίως:
**α) Η μετά από αίτηση ακύρωσης των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για
υπέρβαση εξουσίας ή για παράβαση νόμου.
**β) Η μετά από αίτηση αναίρεση τελεσίδικων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει.
γ) Η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας που υποβάλλονται σ' αυτό σύμφωνα με
το Σύνταγμα και τους νόμους.
δ) Η επεξεργασία όλων των διαταγμάτων που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα.
2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στοιχείου δ' της προηγούμενης παραγράφου
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφοι 2 και 3.
** 3. Κατηγορίες υποθέσεων της ακυρωτικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου της
Επικρατείας μπορεί να υπαγονται με νόμο, ανάλογα με τη φύση ή τη σπουδαιότητα τους,
στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δικάζει σε δεύτερο
βαθμό, όπως νόμος ορίζει.
4. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας ρυθμίζονται και ασκούνται όπως
νόμος ειδικότερα ορίζει.
**5. Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η
παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος
ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της
διοίκησης.
Άρθρο 96
1. Στα τακτικά ποινικά δικαστήρια ανήκει η τιμωρία των εγκλημάτων και η λήψη όλων
των μέτρων που προβλέπουν οι ποινικοί νόμοι.
2. Μπορεί με νόμο:
α). να ανατεθεί και σε αρχές που ασκούν αστυνομικά καθήκοντα η εκδίκαση
αστυνομικών παραβάσεων που τιμωρούνται με πρόστιμο,
β). να ανατεθεί σε αρχές αγροτικής ασφάλειας η εκδίκαση των σχετικών με τους αγρούς
πταισμάτων και των ιδιωτικών διαφορών που απορρέουν από αυτά.
Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις οι αποφάσεις που εκδίδονται υπόκεινται σε έφεση στο
αρμόδιο τακτικό δικαστήριο, η οποία έχει ανασταλτική δύναμη.
3. Ειδικοί νόμοι ορίζουν τα σχετικά με δικαστήρια ανηλίκων, στα οποία επιτρέπεται να
μην εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 93 παράγραφος 2 και 97. Οι αποφάσεις των
δικαστηρίων αυτών μπορεί να μην απαγγέλονται δημόσια.
4.Ειδικοί νόμοι ορίζουν:
α) Τα σχετικά με τα στρατοδικεία, ναυτοδικεία και αεροδικεία, στην αρμοδιότητα των
οποίων δεν μπορεί να υπαχθούν ιδιώτες.
β) Τα σχετικά με το δικαστήριο λειών.
5. Τα δικαστήρια του στοιχείου α' της προηγούμενης παραγράφου συγκροτούνται κατά
πλειοψηφία από μέλη του δικαστικού σώματος τωνενόπλων δυνάμεων, που
περιβάλλονται με τις εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας του άρθρου
87 παρ. 1 του Συντάγματος. Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 93. Τα σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο χρόνος που θα αρχίσει η
ισχύς τους, ορίζονται με νόμο.
Άρθρο 97
1. Τα κακουργήματα και τα πολιτικά εγκλήματα δικάζονται από μικτά ορκωτά
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δικαστήρια που συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές και ενόρκους, όπως νόμος ορίζει.
Οι αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών υπόκεινται στα ένδικα μέσα που ορίζει ο νόμος.
2.Κακουργήματα και πολιτικά εγκλήματα , που με συντακτικές πράξεις, ψηφίσματα και
ειδικούς νόμους έχουν υπαχθεί έως την ισχύ του Συντάγματος στη δικαιοδοσία των
εφετείων, εξακολουθούν να δικάζονται από αυτά, εφόσον δεν υπαχθούν με νόμο στην
αρμοδιότητα των μικτών ορκωτών δικαστηρίων.
Με νόμο μπορεί να υπαχθούν στη δικαιοδοσία των ίδιων εφετείων και άλλα
κακουργήματα.
3. Τα εγκλήματα κάθε βαθμού που διαπράττονται δια του τύπου υπάγονται στα τακτικά
ποινικά δικαστήρια, όπως νόμος ορίζει.
Άρθρο 98
** Ι. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως:
α) Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο
καθεστώς αυτό.
β) Η έκθεση προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους.
γ) Η γνωμοδότηση για τους νόμους που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για
την παροχή δικαιώματος σύνταξης κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2, καθώς και για κάθε
άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος.
δ) Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που αναφέρονται στο εδάφιο
α'.
ε) Η εκδίκαση ένδικων μέσων για διαφορές σχετικές με απονομή συντάξεων, καθώς και
με τον έλεγχο των λογαριασμών γενικά.
στ) Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρτιωτικών
δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προξενήθηκε στο Κράτος ή
στους οργανισμούς αυτούς και νομικά πρόσωπα.
2. Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθμίζονται και ασκούνται, όπως νόμος
ορίζει.
Στις περιπτώσεις των στοιχείων α' έως δ' της προηγούμενης παραγράφου δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφοι 2 και 3.
3. Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για υποθέσεις της παραγράφου 1 δεν
υπόκεινται στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Άρθρο 99
1. Αγωγές κακοδικίας κατά δικαστικών λειτουργών δικάζονται, όπως νόμος ορίζει, από
ειδικό δικαστήριο που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας,
ως Πρόεδρό του, και από ένα σύμβουλο της Επικρατείας, έναν αρεοπαγίτη, ένα
σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύο τακτικούς καθηγητές νομικών μαθημάτων των
νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Χώρας και δύο δικηγόρους, μέλη του
Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου των δικηγόρων, ως μέλη, που ορίζονται με
κλήρωση.
2. Από τα μέλη του ειδικού δικαστηρίου εξαιρείται κάθε φορά εκείνο που ανήκει στο
σώμα ή τον κλάδο της δικαιοσύνης που για ενέργεια ή παράλειψη λειτουργών του
καλείται να αποφανθεί το δικαστήριο. Εφόσον πρόκειται για αγωγή κακοδικίας κατά
μέλους του Συμβουλίου της Επικρατείας ή λειτουργών των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων, στο ειδικό αυτό δικαστήριο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
3. Δεν απαιτείται άδεια για να εγερθεί αγωγή κακοδικίας.
Άρθρο 100
1. Συνιστάται Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στο οποίο υπάγονται:
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α) Η εκδίκαση ενστάσεων κατά το άρθρο 58.
β) Ο έλεγχος του κύρους και των αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος που ενεργείται κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 2.
γ) Η κρίση για τα ασυμβίβαστα ή την έκπτωση βουλευτή, κατά τα άρθρα 55 παράγραφος
2 και 57.
δ) Η άρση των συγκρούσεων μεταξύ των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών ή
μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
αφενός και των αστικών και ποινικών δικαστηρίων αφετέρου ή, τέλος, μεταξύ του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λοιπών δικαστηρίων.
ε) Η άρση της αμφισβήτησης για την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα ή την έννοια
διατάξεων τυπικού νόμου, αν εκδόθηκαν γι' αυτές αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
στ) Η άρση της αμφισβήτησης για το χαρακτηρισμό κανόνων του διεθνούς δικαίου ως
γενικά παραδεγμένων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 28.
2. Το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τους Προέδρους του
Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από
τέσσερις συμβούλους της Επικρατείας και από τέσσερις αρεοπαγίτες, που ορίζονται ως
μέλη με κλήρωση κάθε δύο χρόνια. Στο δικαστήριο αυτό προδρεύει ο αρχαιότερος από
τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου.
Στις περιπτώσεις δ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου μετέουν στη σύνθεση του
δικαστηρίου και δύο τακτικοί καθηγητές νομικών μαθημάτων των νομικών σχολών των
πανεπιστημίων της Χώρας, οι οποίοι ορίζονται με κλήρωση.
3. Η οργάνωση και λειτουργία του δικαστηρίου, τα σχετικά με τον ορισμό, την
αναπλήρωση και την επικουρία των μελών του, καθώς και τα σχετικά με τη διαδικασία σ'
αυτό ορίζονται με ειδικό νόμο.
4. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι αμετάκλητες.
Διάταξη νόμου, που κηρύσσεται αντισυνταγματική, είναι ανίσχυρη από τη δημοσίευση
της σχετικής απόφασης ή από το χρόνο που ορίζεται με την απόφαση.
**Άρθρο 100Α
Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, καθώς και τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και
υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό. Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους ανήκουν ιδίως η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου και η
αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό. Στο
κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχουν ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις των άρθρων 88 παράγραφοι 2 και 5 και 90 παράγραφος 5.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ'
Διοίκηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Οργάνωση της διοίκησης
Άρθρο 101
1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα.
2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές,
κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.
**3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για
τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Οι κεντρικές υπηρεσίες, εκτός από ειδικές
αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο των
περιφερειακών οργάνων, όπως νόμος ορίζει.
**
Ερμηνευτική δήλωση:
Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση όταν δρα κανονιστικά έχουν υποχ΄ρεωση να
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λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών.
** Άρθρο 101 Α
1. Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης
αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική και
λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος ορίζει. 2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή
και την υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της
υπηρεσίας που οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης
αρχής. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα
προσόντα, όπως νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη
πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Τα σχετικά με τη διαδικασία
επιλογής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.
3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων
αρχών με τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
** Άρθρο 102
1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών
υποθέσων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς
και την κατανομή τους στους επι μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή
του Κράτους.
2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι
αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει.
3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή
την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή
εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που διοικούνται από αιρετά
όργανα.
4. Το κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται
αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία
και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει.
Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις
περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα
από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς
δικαστές, όπως νόμος ορίζει.
5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που
απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι
αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη
διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή,
μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται
υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από
κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση
συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον
καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της Διοίκησης
Άρθρο 103
1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το
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Λαό. Οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο
τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.
2.Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι
νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο για να καλυφθούν
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση
ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες
εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται.
3. Οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού
προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση
ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες
εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται.
4. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι
θέσεις υπάρχουν. Αυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους του νόμου
και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται με
δικαστική απόφαση, δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση ούτε να
υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται
τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους.
Κατά των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, όπως νόμος ορίζει.
5. Με νόμο μπορεί να εξαιρούνται από τη μονιμότητα ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι
που κατέχουν θέσεις εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας, οι διοριζόμενοι απευθείας με
βαθμό πρεσβευτικό, οι υπάλληλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας και των γραφείων του
Πρωθυπουργού, των Υπουργών και Υφυπουργών.
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους
της Βουλής, οι οποίοι κατά τα λοιπά διέπονται εξ ολοκλήρου από τον Κανονισμό της,
καθώς και στους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
**7. Η
πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός
καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με
διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και
υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει. Νόμος μπορεί να
προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις
διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το
αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή
προσιδιάζει σε σχέση εντολής.
**8. Νόμος ορίζει τους
όρους και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε
οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπόμενων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3
είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό
του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού
που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεων του σε αορίστου χρόνου.
Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολούμενους με
σύμβαση έργου.
**9. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τις
αρμοδιότητες του Συνήγορου του Πολίτη που λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή.
Άρθρο 104
1. Κανένας από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο δεν μπορεί
να διοριστεί σε άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή
άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού
κοινής ωφέλειας. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με ειδικό νόμο ο διορισμός και σε
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δεύτερη θέση, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου.
2. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων του προηγούμενου
άρθρου δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της
οργανικής τους θέσης.
3. Δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια για να εισαχθούν σε δίκη δημόσιοι υπάλληλοι,
καθώς και υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Καθεστώς του Αγίου Όρους
Άρθρο 105
1. Η χερσόνησος του Άθω, από τη Μεγάλη Βίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την
περιοχή του Αγίου Όρους, είναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του,
αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σ' αυτό
παραμένει άθικτη. Από πνευματική άποψη το Άγιο Όρος διατελεί υπό την άμεση
δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όλοι όσοι μονάζουν σ' αυτό αποκτούν την
ελληνική ιθαγένεια μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί, χωρίς άλλη διατύπωση.
2. Το Άγιο Όρος διοικείται, σύμφωνα με το καθεστώς του, από τις είκοσι Ιερές Μονές
του, μεταξύ των οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρη η χερσόνησος του Άθω, το
έδαφος της οποίας είναι αναπαλλοτρίωτο.
Η διοίκησή του ασκείται από αντιπροσώπους των Ιερών Μονών, οι οποίοι αποτελούν την
Ιερή Κοινότητα. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μεταβολή στο διοικητικό σύστημα ή
στον αριθμό των Μονών του Αγίου Όρους, ούτε στην ιεραρχική τάξη και τη θέση τους
προς τα υποτελή τους εξαρτήματα. Απαγορεύεται να εγκαταβιώνουν στο Άγιο Όρος
ετερόδοξοι ή σχισματικοί.
3. Ο λεπτομερή καθορισμός των αγιορειτικών καθεστώτων και του τρόπου της
λειτουργίας τους γίνεται από τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, τον οποίο, με
σύμπραξη του αντιπροσώπου του Κράτους, συντάσσουν και ψηφίζουν οι είκοσι Ιερές
Μονές και τον επικυρώνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Βουλή των Ελλήνων.
4. Η ακριβής τήρηση τωναγιορειτικών καθεστώτων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος
υπό την ανώτατη εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό
μέρος υπό την εποπτεία του Κράτους, στο οποίο ανήκει αποκλειστικά και η διαφύλαξη
της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
5. Οι πιο πάνω εξουσίες του Κράτους ασκούνται από διοικητή, του οποίου τα
δικαιώματα και καθήκοντα καθορίζονται με νόμο.
Με νόμο επίσης καθορίζονται η δικαστική εξουσία που ασκούν οι μοναστηριακές αρχές
και η Ιερή Κοινότητα, καθώς και τα τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του
Αγίου Όρους.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α'
Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 106
1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενιού συμφέροντος
το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα,
επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής
οικονομίας, Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του
εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για
την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των
ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.
2. Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της
ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.
3. Με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την
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επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού, μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την
εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική συμμετοχή σ’ αυτές του Κράτους ή άλλων
δημόσιων φορέων, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική
σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό
την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.
4. Το τίμημα της εξαγοράς ή το αντάλλαγμα της αναγκαστικής συμμετοχής του Κράσους
ή άλλων δημόσιων φορέων καθορίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι
πλήρες, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξία της επιχείρησης που εξαγοράζεται ή της
συμμετοχής σ’ αυτή.
5. Μέτοχος, εταίρος ή κύριος επιχείρησης, γης οποίας ο έλεγχος περιέρχεται στο Κράτος
ή σε φορέα που ελέγχεται απ’ αυτό εξαιτίας αναγκαστικής συμμετοχής, κατά την
παράγραφο 3, δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά της συμμετοχής του στην επιχείρηση,
όπως νόμος ορίζει.
6. Νόμος μπορεί να ορίσει τα σχετικά με τη συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου αυτών
που ωφελούνται από την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για
την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας. Ερμηνευτική δήλωση:
Δεν περιλαμβάνεται στην κατά την παράγραφο 4 αξία αυτή που οφείλεται στον τυχόν
μονοπωλιακό χαρακτήρα της επιχείρησης.
Άρθρο 107
1. Η πριν από την 21 Απριλίου 1967 νομοθεσία με αυξημένη τυπική ισχύ για την
προστασία κεφαλαίων εξωτερικού διατηρεί την αυξημένη τυπική ισχύ που είχε και
εφαρμόζεται και στα κεφάλαια που θα εισάγονται στο εξής.
Την ίδια ισχύ έχουν και οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄έως και Δ΄του τμήματος Α΄του
νόμου 27/75 "περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της εμπορικής
ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως
συναφών θεμάτων".
2. Νόμος που εκδίδεται μία φορά μόνο μέσα σε τρεις μήνες από την ισχύ του
Συντάγματος, ορίζει τους όρους και τη διαδικασία για την αναθεώρηση ή λύση των
εγκριτικών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν με οποιονδήποτε τύπο κατ’ εφαρμογήν
του νομοθετικού διατάγματος 2687/1953 ή των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από 21
Απριλίου 1967 έως 23 Ιουλίου 1974 για επενδύσεις κεφαλαίων εξωτερικού, με εξαίρεση
εκείνες που αφορούν τη νηολόγηση πλοίων με ελληνική σημαία.
Άρθρο 108
1. Το Κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των
δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική
και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια.
**2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των
δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.
Άρθρο 109
1. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων διαθήκης, κωδικέλλου ή
δωρεάς, ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού.
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση, για τον ίδιο ή άλλο
κοινωφελή σκοπό, εκείνου που καταλήφθηκε ή δωρήθηκε, στην περιοχή που καθόρισε ο
δωρητής ή ο διαθέτης ή στην ευρύτερή της περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί με δικαστική
απόφαση ότι η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, για
οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της, καθώς
και αν μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με τη μεταβολή της εκμετάλλευσης, όπως
νόμος ορίζει.
**3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνταξη μητρώου
κληροδοτημάτων γενικά και ανά περιφέρεια, την καταγραφή και ταξινόμηση των
περιουσιακών τους στοιχείων, τη διοίκηση και διαχείριση του κάθε κληροδοτήματος
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σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη ή δωρητή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
ΤΜΗΜΑ Β'
Αναθεώρηση του Συντάγματος
Άρθρο 110
1. Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που
καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος
1,4 παράγραφοι 1,4 και 7,5 παράγραφοι 1 και 3,13 παράγραφος 1 και 26.
2. Η ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής
που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία
των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν
μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι
διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.
3. Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή, κατά την πρώτη
σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της
σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.
4. Αν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου
αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με
την παράγραφο 2, η επόμενη Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει
σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου
αριθμού των μελών της.
5. Κάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου αποψηφιστεί από τη Βουλή
και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της.
6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την
περάτωση της προηγούμενης.
ΤΜΗΜΑ Γ'
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 111
1. Κάθε διάταξη νόμου ή διοικητικής πράξης με κανονιστικό χαρακτήρα, που είναι
αντίθετη προς το Σύνταγμα, καταργείται από την έναρξη της ισχύος του.
2. Συντακτικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις 24 Ιουλίου 1974 έως τη σύγκληση της Ε΄
Αναθεωρητικής Βουλής, καθώς και Ψηφίσματά της, εξακολουθούν να ισχύουν και κατά
τις διατάξεις τους τις αντίθετες προς το Σύνταγμα και επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να
καταργηθούν με νόμο. Από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος καταργείται η
διάταξη του άρθρου 8 της Συντακτικής Πράξης της 3/3-9-1974, ως προς το όριο ηλικίας
για την αποχώρηση των καθηγητών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
3. Εξακολουθούν να ισχύουν:
(α) το άρθρο 2 του π.δ. 700 της 9/9 Οκτωβρίου 1974 "περί μεταφορικής επαναφοράς εν
ισχύι των άρθρων 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95 και 97 του Συντάγματος και άρσεως του νόμου
περί καταστάσεως πολιορκίας" και
(β) το ν.δ. αριθ. 167 της 16/16 Νοεμβρίου 1974 "περί χορηγήσεως του ενδίκου μέσου της
εφέσεως κατά των αποφάσεων του στρατιωτικού δικαστηρίου", τα οποία επιτρέπεται να
τροποποιηθούν ή να καταργηθούν με νόμο.
4. Το ψήφισμα της 16/29 Απριλίου 1952 εξακολουθεί να ισχύει για έξι μήνες από την
έναρξη της ισχύος του Συντάγματος. Μέσα στην προθεσμία αυτή επιτρέπεται να
τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή καταργηθούν με νόμο οι συντακτικές πράξεις και τα
ψηφίσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ψηφίσματος αυτού ή
να διατηρηθούν ορισμένες συντακτικές πράξεις και ψηφίσματα, εν όλω ή εν μέρει, και
αφού περάσει η προθεσμία αυτή, με τον περιορισμό ότι οι διατάξεις που τροποποιούνται,
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συμπληρώνονται ή διατηρούνται σε ισχύ δεν μπορεί να είναι αντίθετες προς το
Σύνταγμα.
5. Έλληνες που στερήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο την ιθαγένειά τους έως την έναρξη
της ισχύος του Συντάγματος, την αποκτούν πάλι ύστερα από κρίση ειδικών επιτροπών
από δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει.
6. Η διάταξη του άρθρου 19 του ν.δ. 3370/1955 "περί κυρώσεως του Κώδικος Ελληνικής
Ιθαγενείας" εξακολουθεί να ισχύει ώσπου να καταργηθεί με νόμο.
Άρθρο 112
1. Σε θέματα που για τη ρύθμισή τους προβλέπεται ρητά από διατάξεις του Συντάγματος
η έκδοση νόμου, οι κατά περίπτωση νόμοι ή διοικητικές πράξεις κανονιστικού
χαρακτήρα, που υπάρχουν κατά την έναρξη της ισχύος του, εξακολουθούν να ισχύουν
ώσπου να εκδοθεί ο νόμος που προβλέπεται κατά περίπτωση, εκτός αν είναι αντίθετες
προς τις διατάξεις του Συντάγματος.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 109 παράγραφος 2 και 79 παράγραφος 8 αρχίζουν να
εφαρμόζονται από την έναρξη της ισχύος του νόμου που προβλέπεται ειδικά από
καθεμία από αυτές και που θα εκδοθεί το αργότερο έως το τέλος του έτους 1976. Ώσπου
να αρχίσει να ισχύει ο νόμος που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 109
εξακολουθεί να εφαρμόζεται η συντακτική και νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει κατά
την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος.
3. Κατά την έννοια της συντακτικής πράξης της 5 Οκτωβρίου 1974, που διατηρείται σε
ισχύ, η αναστολή εκτέλεσης των καθηκόντων των καθηγητών αφότου εκλέχθηκαν
βουλευτές δεν εκτείνεται, κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, στη διδασκαλία, την
έρευνα, τη συγγραφική εργασία και την επιστημονική απασχόληση στα εργαστήρια και
τα σπουδαστήρια των οικείων σχολών, αποκλείεται όμως η συμμετοχή τους στη
διοίκηση των σχολών και την εκλογή γενικά του διδακτικού προσωπικού ή την εξέταση
των σπουδαστών.
4. Η εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 για τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης θα
ολοκληρωθεί με νόμο μέσα σε πέντε έτη από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος.
Άρθρο 113
Ο Κανονισμός της Βουλής καθώς και τα ψηφίσματα που αναφέρονται σ’ αυτόν και οι
νόμοι για τη λειτουργία της Βουλής εξακολουθούν να ισχύουν έως την έναρξη της
ισχύος του νέου Κανονισμού της Βουλής, εκτός αν είναι αντίθετοι προς τους ορισμούς
του Συντάγματος.
Για τη λειτουργία των κατά τα άρθρα 70 και 71 του Συντάγματος Τμημάτων της Βουλής
εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του τελευταίου Κανονισμού των εργασιών
της Ειδικής Νομοθετικής Επιτροπής του άρθρου 35 του Συντάγματος της 1ης Ιανουαρίου
1952, σύμφωνα με όσα ορίζει ειδικότερα το άρθρο 3 του Α΄ ψηφίσματος της 24.12.1974.
Εωσότου αρχίσει να ισχύει ο νέος Κανονισμός της Βουλής, η Επιτροπή του άρθρου 71
του Συντάγματος συγκροτείται από εξήντα τακτικά μέλη και τριάντα αναπληρωματικά,
που ο Πρόεδρος της Βουλής επιλέγει από όλα τα κόμματα και τις ομάδες, ανάλογα με τη
δύναμή τους. Αν έως τη δημοσίευση του νέου Κανονισμού υπάρξει αμφισβήτηση για τις
διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται κάθε φορά, αποφαίνεται η Ολομέλεια ή το Τμήμα
της Βουλής, κατά τη λειτουργία του οποίου γεννήθηκε το ζήτημα. Άρθρο 114
1. Η εκλογή του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να πραγματοποιηθεί το
αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του Συντάγματος σε ειδική συνεδρίαση
της Βουλής, που προσκαλείται από τον Πρόεδρό της πριν από πέντε τουλάχιστον ημέρες,
και εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής για την εκλογή του
Προέδρου της.
Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αφότου
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ορκιστεί, το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλογή του.
Ο κατά το άρθρο 49 παράγραφος 5 νόμος για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την
ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας εκδίδεται υποχρεωτικά έως την 31 Δεκεμβρίου
1975.
Εωσότου αρχίσει να ισχύει ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 33 νόμος, τα θέματα
που αναφέρονται σ’ αυτή διέπονται από τις διατάξεις που αφορούν τον προσωρινό
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2. Αφότου αρχίσει να ισχύει το Σύνταγμα και ώσπου να αναλάβει τα καθήκοντά του ο
οριστικός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο προσωρινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκεί
τις αρμοδιότητες που το Σύνταγμα αναγνωρίζει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τους
περιορισμούς του άρθρου 2 του ψηφίσματος Β΄ της 24.12.1974 της Ε΄ Αναθεωρητικής
Βουλής.
Άρθρο 115
1. Ώσπου να εκδοθεί ο νόμος που προβλέπεται από το άρθρο 86 παράγραφος 1,
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τη δίωξη, ανάκριση και εκδίκαση των κατά τα
άρθρα 49 παράγραφος 1 και 85 πράξεων και παραλείψεων.
2. Ο νόμος που προβλέπεται στο άρθρο 100 πρέπει να εκδοθεί το αργότερο μέσα σε ένα
έτος αφότου ισχύσει το Σύνταγμα. Εωσότου εκδοθεί αυτός ο νόμος και αρχίσει να
λειτουργεί το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο που συνιστάται:
α) Οι αμφισβητήσεις στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 2 του άρθρου 55 και το
άρθρο 57 επιλύονται με απόφαση της Βουλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού της που αφορούν προσωπικά θέματα.
β) Ο έλεγχος του κύρους και των αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος που ενεργείται
σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2, καθώς και η εκδίκαση ενστάσεων κατά του
κύρους και των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών σύμφωνα με το άρθρο 58,
ασκείται από το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 73 του Συντάγματος της 1ης Ιανουαρίου
1952, και εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 116 επόμενα του Π.Δ. 650/1974.
γ) Η άρση των συγκρούσεων του άρθρου 100 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ υπάγεται στη
δικαιοδοσία του κατά το άρθρο 85 του Συντάγματος της 1ης Ιανουαρίου 1952
Δικαστηρίου Συγκρούσεως Καθηκόντων διατηρούνται προσωρινά σε ισχύ και οι νόμοι
για την οργάνωση, λειτουργία και διαδικασία στο δικαστήριο αυτό.
3. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νόμος που προβλέπεται από το άρθρο 99, οι αγωγές
κακοδικίας εκδικάζονται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 110 του Συντάγματος
της 1ης Ιανουαρίου 1952 από το δικαστήριο που προβλέπεται από το άρθρο αυτό και
κατά τη διαδικασία που ισχύει κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος
Συντάγματος.
4. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νόμος που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του
άρθρου 87 και ώσπου να συγκροτηθούν τα δικαστικά και πειθαρχικά συμβούλια που
προβλέπονται από τα άρθρα 90, παράγραφοι 1 και 2, και 91, εξακολουθούν να ισχύουν οι
σχετικές διατάξεις που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος, Οι
νόμοι για τα θέματα αυτά πρέπει να εκδοθούν το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την
έναρξη της ισχύος του Συντάγματος.
5. Ώσπου να αρχίσουν να ισχύουν οι νόμοι που αναφέρονται στο άρθρο 92,
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του
Συντάγματος, Οι νόμοι αυτοί πρέπει να εκδοθούν το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την
ισχύ του Συντάγματος.
6. Ο
ειδικός νόμος του άρθρου 57 παράγραφος 5 πρέπει να εκδοθεί μέσα σε έξι μήνες από την
έναρξη ισχύος του Συντάγματος.
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** 7. Το προβλεπόμενο στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου Ι του άρθρου 57
επαγγελματικό ασυμβίβαστο των βουλευτών τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του
προβλεπόμενου στην ίδια διάταξη νόμου και το αργότερο την 1.1. 2003.
Άρθρο 116
1. Διατάξεις υφιστάμενες που είναι αντίθετες προς το άρθρο 4 παράγραφος 2
εξακολουθούν να ισχύουν ώσπου να καταργηθούν με νόμο, το αργότερο έως την 31
Δεκεμβρίου 1982.
** 2. Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση ανισοτήτων
που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.
3. Κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και διατάξεις συλλογικών συμβάσεων ή
διαιτητικών αποφάσεων για τη ρύθμιση αμοιβής της εργασίας που είναι αντίθετες προς
τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 εξακολουθούν να ισχύουν έως την
αντικατάστασή τους, που συντελείται το αργότερο μέσα σε τρία έτη από την έναρξη της
ισχύος του Συντάγματος.
Άρθρο 117
1. Οι νόμοι που εκδόθηκαν έως την 21-4-1967 κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 104 του
Συντάγματος της 1ης Ιανουαρίου 1952, θεωρούνται ότι δεν είναι αντίθετοι προς το παρόν
Σύνταγμα και διατηρούνται σε ισχύ.
2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17, η νομοθετική ρύθμιση και διάλυση
αγροληψιών και άλλων εδαφικών βαρών που υφίστανται ακόμη, η εξαγορά από
εμφυτευτές της ψιλής κυριότητας εμφυτευτικών κτημάτων, καθώς και η κατάργηση και
ρύθμιση ιδιόρρυθμών εμπράγματων σχέσεων.
3. Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται
από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για
το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά
αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό.
4. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών ή δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου επιτρέπεται νόμο υπέρ του Δημοσίου
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 17, για λόγους δημόσιας ωφέλειας διατηρείται
πάντως η μορφή τους αμετάβλητη ως δασική.
5. Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν ή που θα κηρυχθούν εωσότου οι
κείμενοι νόμοι για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προσαρμοστούν στις διατάξεις του
Συντάγματος διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο που κηρύσσονται.
6. Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 24 εφαρμόζονται στις οικιστικές περιοχές που
αναγνωρίζονται ή αναμορφώνονται αφότου ισχύσουν οι νόμοι που προβλέπονται στις
παραγράφους αυτές.
**7. Η ισχύς της αναθεωρημένης
διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 17 αρχίζει με τη θέση σε
ισχύ του σχετικού εκτελεστικού νόμου και πάντως από 1.1.2002.
Άρθρο 118
1. Αφότου αρχίσει να ισχύει το Σύνταγμα οι δικαστικοί λειτουργοί, από το βαθμό του
προέδρου ή εισαγγελέα εφετών και άνω, ή τον αντίστοιχο με αυτούς, αποχωρούν από την
υπηρεσία, όπως έως τώρα, μόλις συμπληρώσουν το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους
το όριο αυτό μειώνεται από το έτος 1977 κατά ένα έτος ετησίως έως το εξηκοστό έβδομο
έτος.
2. Ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, που δεν υπηρετούσαν κατά την έναρξη τοης ισχύος
της συντακτικής πράξης της 4/5 Σεπτεμβρίου 1974 "περί αποκαταστάσεως της τάξεως
και ευρυθμίας εν τη Δικαιοσύνη", και υποβιβάστηκαν σύμφωνα με την πράξη αυτή λόγω
του χρόνου που πραγματοποιήθηκε η προαγωγή τους, και κατά των οποίων δεν
ασκήθηκε η κατά το άρθρο 6 της ίδιας συντακτικής πράξης πειθαρχική δίωξη,
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παραπέμπονται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο Υπουργό στο Ανώτατο Πειθαρχικό
Συμβούλιο μέσα σε τρεις μήνες από την ισχύ του Συντάγματος.
Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται αν οι συνθήκες της προαγωγής μείωσαν
το κύρος και την ιδιάζουσα υπηρεσιακή θέση εκείνου που είχε προαχθεί και αποφαίνεται
οριστικά αν θα αποκτήσει πάλι ή όχι το βαθμό που έχασε αυτομάτως, καθώς και τα
δικαιώματα που συνδέονται με αυτόν αποκλείεται η είσπραξη αναδρομικά διαφοράς
αποδοχών ή σύνταξης.
Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις μήνες από την παραπομπή.
Οι στενότεροι κατά βαθμό συγγενείς του δικαστικού που υποβιβάστηκε και πέθανε, οι
οποίοι βρίσκονται στη ζωή, μπορούν να ασκήσουν στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους δικαζομένους.
3. Ώσπου να εκδοθεί ο κατά το άρθρο 101 παράγραφος 3 νόμος εξακολουθούν να
εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ
κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών. Οι διατάξεις αυτές μπορεί να τροποποιούνται
με τη μεταφορά ειδικών αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές στις περιφερειακές υπηρεσίες.
**4. Η ισχύς των αναθεωρημένων διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 89
αρχίζει με τη θέση σε ισχύ του εκτελεστικού νόμου και πάντως από 1.1.2002.
**5. Οι πρόεδροι ανώτατων δικαστηρίων, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οι γενικοί
επίτροποι των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ο
Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν κατά την έναρξη
ισχύος της αναθεωρημένης διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 90, αποχωρούν από
την υπηρεσία, όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 88.
**6. Προβλεπόμενες ή διατηρούμενες στο νόμο 2190/1994, όπως αυτός ισχύει,
εξαιρέσεις από την Αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
εξακολουθούν να ισχύουν.
**7. Νομοθετικές ρυθμίσεις που
αφορούν την τακτοποίηση της υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού που υπάγεται στην
παράγραφο 8 του άρθρου 103 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των
σχετικών διαδικασιών.
Άρθρο 119
1. Με νόμο μπορεί να αρθεί το απαράδεκτο που ίσχυσε με οποιονδήποτε τρόπο ως προς
την άσκηση αίτησης για ακύρωση πράξεων που εκδόθηκαν από τις 21 Απριλίου 1967
έως τις 23 Ιουλίου 1974, είτε είχε ασκηθεί τέτοια αίτηση είτε όχι αποκλείεται πάντως η
αναδρομική χορήγηση αποδοχών σε όσους τυχόν δικαιωθούν με το ένδικο αυτό μέσο.
2. Οι στρατιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι που βάσει νόμου αποκαθίστανται αυτοδικαίως
στις δημόσιες θέσεις που κατείχαν, εφόσον ήδη απέκτησαν την ιδιότητα του βουλευτή,
μπορούν μέσα σε οκταήμερη προθεσμία να επιλέξουν μεταξύ του βουλευτικού
αξιώματος και της δημόσιας θέσης τους.
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ακροτελεύτια διάταξη
Άρθρο 120
1. Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων,
υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της
Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από
το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.
2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση
στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που
απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και
η παραγραφή του εγκλήματος.
4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που
δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε
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επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.
Β. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αρχικού κειμένου του Συντάγματος και του
κειμένου στηδημοτική επικρατεί το αρχικό κείμενο.
Γ. Το ψήφισμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δ. Ο Πρόεδρος της Βουλής να υπογράψει και να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Απόστολος Χρ. Κακλαμάνης
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ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ
ΤΟΥ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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ΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Βρυξέλλες, 25 Iουνίου 2004
(OR. fr)
CIG 86/04
Θέµα :

ΔΚΔ 2003/2004
- Προσωρινή ενοποιηµένη έκδοση της Συνθήκης για τη θέσπιση
Συντάγµατος της Ευρώπης
Σηµείωση για τους αναγνώστες
Η παρούσα ενοποιηµένη έκδοση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης έχει προσωρινό χαρακτήρα. Καταρτίστηκε για ενηµερωτικούς λόγους υπό την
αποκλειστική ευθύνη της Γραµµατείας της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Δεν δεσµεύει
ούτε τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε τα κράτη µέλη της. Το παρόν
κείµενο αποτελεί την ενοποιηµένη έκδοση του εγγράφου CIG 50/03, των διορθωτικών
του, καθώς και των εγγράφων CIG 81/04 και CIG 85/04, όπως εγκρίθηκαν από τη
Διακυβερνητική Διάσκεψη στις 18 Ιουνίου 2004. Η Γραµµατεία επέφερε επίσης τις
αναγκαίες προσαρµογές στον ορισµό της ειδικής πλειοψηφίας στις περιπτώσεις όπου
µόνο ορισµένα µέλη του Συµβουλίου έχουν δικαίωµα ψήφου (βλ. κείµενο µε πλάγια
γράµµατα στη σελίδα 7 του εγγράφου CIG 85/04). Τα πρωτόκολλα περιέχονται στην
Προσθήκη 1 στο παρόν έγγραφο, οι δε δηλώσεις στην Προσθήκη 2. Το κείµενο της
Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης πρόκειται, ενόψει της υπογραφής
της, να αποτελέσει αντικείµενο επεξεργασίας από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς του
Συµβουλίου στις 21 γλώσσες στις οποίες θεωρείται αυθεντικό κατά την έννοια του
άρθρου IV-10 της εν λόγω Συνθήκης. Η επεξεργασία αυτή θα αρχίσει τέλη Ιουνίου και
θα ολοκληρωθεί τέλη Οκτωβρίου 2004. Τέλος, υπενθυµίζεται ότι η Διακυβερνητική
Διάσκεψη συµφώνησε η αρίθµηση του κειµένου του Συντάγµατος να γίνει συνεχής και
µε αραβικούς αριθµούς, ενώ για να τονιστεί η διαίρεση του Συντάγµατος σε τέσσερα
µέρη οι αραβικοί αριθµοί θα συνοδεύονται από τον ρωµαϊκό αριθµό του κάθε µέρους.
Το έργο της εκ νέου αρίθµησης, όπως και ο έλεγχος της ακρίβειας όλων των
παραποµπών µεταξύ άρθρων και παραγράφων, θα πραγµατοποιηθούν από τους
Γλωσσοµαθείς Νοµικούς του Συµβουλίου.
Πρόκειται για τις ακόλουθες 16 διατάξεις : άρθρα I-43, παράγραφος 3, I-58, παράγραφος 5, I-59, παράγραφος 3α,
III-71, παράγραφος 4, III-76, παράγραφος 6, III-76, παράγραφος 7, III-88, παράγραφος 2, III-90, παράγραφος 3, III91, παράγραφος 4, III-92, παράγραφος 2, III-213, παράγραφος 3, III-213, παράγραφος 4, καθώς και τα άρθρα 1 και
3, παράγραφος 1, του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και το άρθρο 1 του
Πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας και το άρθρο 1 του Παραρτήµατος του Πρωτοκόλλου αυτού.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ.
Εµπνεόµενοι από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονοµιά
της Ευρώπης, από την οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσµιες αξίες των απαράβατων και
αναφαίρετων δικαιωµάτων του ανθρώπου, της δηµοκρατίας, της ισότητας, της
ελευθερίας και του κράτους δικαίου.
Πεπεισµένοι ότι η Ευρώπη, επανενωµένη µετά τις πικρές εµπειρίες, προτίθεται να
ακολουθήσει την οδό του πολιτισµού, της προόδου και της ευηµερίας, για το καλό όλων
των κατοίκων της, ακόµη και των πλέον ευάλωτων και των πλέον αδυνάτων· ότι
επιθυµεί να παραµείνει ήπειρος ανοικτή στην πολιτιστική ανάπτυξη, στη γνώση και στην
κοινωνική πρόοδο, καθώς και να εµβαθύνει το δηµοκρατικό χαρακτήρα και τη διαφάνεια
του δηµόσιου βίου της, και να εργασθεί για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την
αλληλεγγύη ανά την υφήλιο.
Πεπεισµένοι ότι οι λαοί της Ευρώπης, παραµένοντας ο καθένας υπερήφανος για την
ταυτότητά του και για την εθνική του ιστορία, είναι ωστόσο αποφασισµένοι να υπερβούν
τις παλαιές τους διχόνοιες και, όλο και πιο στενά ενωµένοι, να σφυρηλατήσουν το κοινό
τους πεπρωµένο.
Βέβαιοι ότι η Ευρώπη, «ενωµένη στην πολυµορφία της», τους προσφέρει τις καλύτερες
δυνατότητες να συνεχίσουν, µε σεβασµό των δικαιωµάτων του κάθε ανθρώπου και µε
συνείδηση των ευθυνών τους έναντι των µελλοντικών γενεών και της Γης, τη µεγάλη
περιπέτεια η οποία την καθιστά προνοµιακό πεδίο της ανθρώπινης ελπίδας.
Αποφασισµένοι να συνεχίσουµε το έργο το οποίο επιτεύχθηκε µε τις Συνθήκες περί
ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του κοινοτικού κεκτηµένου.
Ευγνώµονες στα µέλη της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για το ότι εκπόνησαν το σχέδιο του
παρόντος Συντάγµατος εξ ονόµατος των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης.
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Όρισαν ως πληρεξουσίους :
(κατάλογος…)
Οι οποίοι, µετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους που βρέθηκαν εντάξει,
συµφώνησαν τις ακόλουθες διατάξεις :

ΜΕΡΟΣ Ι
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο Ι-1 : Ίδρυση της Ένωσης
1. Με βάση τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης να οικοδοµήσουν το
κοινό τους µέλλον, το παρόν Σύνταγµα ιδρύει την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία τα
κράτη µέλη αναθέτουν αρµοδιότητες για την επίτευξη των κοινών τους στόχων. Η
Ένωση συντονίζει τις πολιτικές των κρατών µελών που στοχεύουν στην επίτευξη των
στόχων αυτών και ασκεί σε κοινοτική βάση τις αρµοδιότητες που της αναθέτουν.
2. Η Ένωση είναι ανοικτή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που σέβονται τις αξίες της και
δεσµεύονται να τις προάγουν από κοινού.
Άρθρο Ι-2 : Οι αξίες της Ένωσης
Η Ένωση βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της
δηµοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασµού των
ανθρώπινων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των προσώπων
που ανήκουν σε µειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι αξίες κοινές στα κράτη µέλη σε µια
κοινωνία πλουραλισµού, απαγόρευσης των διακρίσεων, ανοχής, δικαιοσύνης,
αλληλεγγύης και ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών.
Άρθρο Ι-3 : Οι στόχοι της Ένωσης
1. Σκοπός της Ένωσης είναι η προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευηµερίας
των λαών της.
2. Η Ένωση παρέχει στους πολίτες της έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα και µια εσωτερική αγορά όπου ο ανταγωνισµός
είναι ελεύθερος και ανόθευτος.
3. Η Ένωση εργάζεται για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Ευρώπης µε γνώµονα µια ισόρροπη
οικονοµική µεγέθυνση και τη σταθερότητα των τιµών, µια άκρως ανταγωνιστική
κοινωνική οικονοµία της αγοράς µε στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική
πρόοδο, και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του
περιβάλλοντος. Επίσης προάγει την επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο.
Η Ένωση καταπολεµά τον κοινωνικό αποκλεισµό και τις διακρίσεις και προωθεί την
κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών, την
αλληλεγγύη µεταξύ γενεών και την προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού.
Η Ένωση προωθεί την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και την αλληλεγγύη
µεταξύ των κρατών µελών.
Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυµορφίας και
µεριµνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς.
4. Στις σχέσεις της µε τον υπόλοιπο κόσµο, η Ένωση επιβεβαιώνει και προωθεί τις αξίες
της και τα συµφέροντά της. Συµβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη βιώσιµη ανάπτυξη
του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ των λαών, το ελεύθερο
και δίκαιο εµπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρώπινων
δικαιωµάτων και ιδίως των δικαιωµάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση
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και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και ιδίως στο σεβασµό των αρχών του Χάρτη των
Ηνωµένων Εθνών.
5. Η Ένωση επιδιώκει τους στόχους αυτούς µε κατάλληλα µέσα, ανάλογα µε τις
αρµοδιότητες που της ανατίθενται µε το Σύνταγµα.
Άρθρο Ι-4 : Οι θεµελιώδεις ελευθερίες και η απαγόρευση των διακρίσεων
1. H Ένωση εξασφαλίζει στο εσωτερικό της την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων,
υπηρεσιών, εµπορευµάτων, και κεφαλαίων, καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος.
2. Εντός του πεδίου ισχύος του Συντάγµατος, και µε την επιφύλαξη ειδικών διατάξεών
του, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας.
Άρθρο Ι-5 : Σχέσεις µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών
1. Η Ένωση σέβεται την ισότητα των κρατών µελών ενώπιον του Συντάγµατος καθώς
και την εθνική ταυτότητά τους που είναι συµφυής µε τη βασική πολιτική και
συνταγµατική δοµή τους, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η περιφερειακή και τοπική
αυτοδιοίκηση. Σέβεται τις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε εκείνες που
αποβλέπουν στην εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δηµόσιας
τάξης και την προστασία της εσωτερικής ασφάλειας.
2. Δυνάµει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη µέλη
εκπληρώνουν τα εκ του Συντάγµατος καθήκοντα σε βάση αµοιβαίου σεβασµού και
αµοιβαίας συνεργασίας (µεταφέρθηκε από το άρθρο Ι-10, παράγραφος 2).
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο ικανό να εξασφαλίσει την
εκτέλεση των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από το Σύνταγµα ή προκύπτουν από
πράξεις των θεσµικών οργάνων της Ένωσης.
Τα κράτη µέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και
απέχουν από τη λήψη οιουδήποτε µέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την
πραγµατοποίηση των στόχων της Ένωσης.
Άρθρο Ι-5α : Το δίκαιο της Ένωσης
(µεταφέρθηκε από το άρθρο Ι-10, παράγραφος 1)
Το Σύνταγµα και οι κανόνες δικαίου που θεσπίζονται από τα θεσµικά όργανα της
Ένωσης στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται υπερέχουν
έναντι του δικαίου των κρατών µελών.
Άρθρο Ι-6 : Νοµική προσωπικότητα
Η Ένωση διαθέτει νοµική προσωπικότητα.
Άρθρο Ι-6α : Τα σύµβολα της Ένωσης (µεταφέρθηκε από το άρθρο IV-1)
Η σηµαία της Ένωσης είναι χρώµατος κυανού µε έναν κύκλο δώδεκα χρυσών αστεριών
στο κέντρο.
Ο ύµνος της Ένωσης προέρχεται από την «Ωδή στη Χαρά» της ενάτης συµφωνίας του
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.
Το έµβληµα της Ένωσης είναι : «Ενότητα στην πολυµορφία».
Το νόµισµα της Ένωσης είναι το ευρώ.
Η ηµέρα της Ευρώπης εορτάζεται την 9η Μαΐου σε όλη την Ένωση.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο Ι-7 : Θεµελιώδη δικαιώµατα
1. Η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις αρχές που θεσπίζονται
στον Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων που αποτελεί το Μέρος ΙΙ.
2. Η Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ανθρώπινων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Η προσχώρηση σε αυτή τη Σύµβαση δεν
µεταβάλλει τις αρµοδιότητες της Ένωσης όπως ορίζονται στο Σύνταγµα.
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3. Τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για
την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και όπως
απορρέουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, αποτελούν
µέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης.
Άρθρο Ι-8 : Η ιθαγένεια της Ένωσης
1. Πολίτης της ΄Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει ιθαγένεια κράτους µέλους. Η
ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά.
2. Οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στο Σύνταγµα. Έχουν :
α) το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στο έδαφος των κρατών µελών,
β) το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
καθώς και στις δηµοτικές εκλογές στο κράτος µέλος της κατοικίας τους, υπό τους ίδιους
όρους µε τους πολίτες του εν λόγω κράτους,
γ) το δικαίωµα να απολαύουν στο έδαφος τρίτης χώρας, στην οποία δεν
αντιπροσωπεύεται το κράτος µέλος του οποίου έχουν την ιθαγένεια, της διπλωµατικής
και προξενικής προστασίας κάθε κράτους µέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και
έναντι των πολιτών του κράτους αυτού,
δ) το δικαίωµα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωµα να
απευθύνονται στον Ευρωπαίο Διαµεσολαβητή, καθώς και το δικαίωµα να απευθύνονται
στα θεσµικά και στα συµβουλευτικά όργανα της Ένωσης σε µία από τις γλώσσες του
Συντάγµατος και να λαµβάνουν απάντηση στην ίδια γλώσσα.
3. Τα δικαιώµατα αυτά ασκούνται υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζονται
από το Σύνταγµα και από τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρµογή του.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο Ι-9 : Θεµελιώδεις αρχές
1. Η οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από την αρχή της ανάθεσης
των αρµοδιοτήτων. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
2. Δυνάµει της αρχής της ανάθεσης των αρµοδιοτήτων, η Ένωση ενεργεί εντός των
ορίων των αρµοδιοτήτων που της αναθέτουν τα κράτη µέλη στο Σύνταγµα για την
επίτευξη των στόχων τους οποίους αυτό ορίζει. Κάθε αρµοδιότητα η οποία δεν
ανατίθεται στην Ένωση στο πλαίσιο του Συντάγµατος ανήκει στα κράτη µέλη.
3. Δυνάµει της αρχής της επικουρικότητας, στους τοµείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην
αποκλειστική της αρµοδιότητα, η Ένωση παρεµβαίνει µόνο εφόσον και στο βαθµό που
οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα
κράτη µέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µπορούν
όµως, λόγω της κλίµακας ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να
επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης. Τα θεσµικά όργανα της Ένωσης
εφαρµόζουν την αρχή της επικουρικότητας σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο για την
εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας. Τα εθνικά κοινοβούλια
µεριµνούν για την τήρηση της αρχής αυτής σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο εν λόγω
Πρωτόκολλο διαδικασία.
4. Δυνάµει της αρχής της αναλογικότητας, το περιεχόµενο και η µορφή της δράσης της
Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούµενα για την επίτευξη των στόχων του
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Συντάγµατος. Τα θεσµικά όργανα εφαρµόζουν την αρχή της αναλογικότητας σύµφωνα
µε το αναφερόµενο στην παράγραφο 3 Πρωτόκολλο.
Άρθρο Ι-10 : Το δίκαιο της Ένωσης
(µεταφέρθηκε στο άρθρο Ι-5α και στο άρθρο Ι-5, παράγραφος 2)

Άρθρο Ι-11 : Κατηγορίες αρµοδιοτήτων
1. Όταν το Σύνταγµα αναθέτει στην Ένωση αποκλειστική αρµοδιότητα σε συγκεκριµένο
τοµέα, µόνον η Ένωση δύναται να νοµοθετεί και να εκδίδει νοµικά δεσµευτικές
πράξεις, ενώ τα ίδια τα κράτη µέλη δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα εκτός εάν
εξουσιοδοτηθούν προς τούτο από την Ένωση ή εκτός εάν πρόκειται για την εφαρµογή
πράξεων που έχουν θεσπισθεί από την Ένωση.
2. Όταν το Σύνταγµα αναθέτει στην Ένωση συντρέχουσα αρµοδιότητα µε αυτή των
κρατών µελών σε συγκεκριµένο τοµέα, η Ένωση και τα κράτη µέλη δύνανται να
νοµοθετούν και να εκδίδουν νοµικά δεσµευτικές πράξεις σε αυτόν τον τοµέα. Τα κράτη
µέλη ασκούν τις αρµοδιότητές τους στο βαθµό που η Ένωση δεν έχει ασκήσει τη δική
της ή αποφάσισε να παύσει να την ασκεί.
3. Τα κράτη µέλη συντονίζουν τις οικονοµικές τους πολιτικές και τις πολιτικές που
ακολουθούν στον τοµέα της απασχόλησης στο πλαίσιο των ρυθµίσεων που καθορίζονται
στο Μέρος ΙΙΙ, για τις οποίες είναι αρµόδια η Ένωση.
4. Η Ένωση έχει αρµοδιότητα να καθορίζει και να θέτει σε εφαρµογή κοινή εξωτερική
πολιτική και πολιτική ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένου του προοδευτικού καθορισµού
κοινής αµυντικής πολιτικής.
5. Η Ένωση, σε ορισµένους τοµείς και υπό τους όρους που προβλέπει το Σύνταγµα, είναι
αρµόδια να διεξάγει δράσεις για την υποστήριξη, το συντονισµό ή τη συµπλήρωση της
δράσης των κρατών µελών, χωρίς ωστόσο να αντικαθιστά την αρµοδιότητά τους σε
αυτούς τους τοµείς. (µεταφέρθηκε από το άρθρο Ι-16, παράγραφος 3)
Οι νοµικά δεσµευτικές πράξεις της Ένωσης οι οποίες θεσπίζονται βάσει των διατάξεων
του Μέρους ΙΙΙ που αφoρούν τους τοµείς αυτούς δεν µπορούν να περιλαµβάνουν
εναρµόνιση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.
6. Η έκταση και οι διαδικασίες άσκησης των αρµοδιοτήτων της Ένωσης καθορίζονται
από τις ειδικές για κάθε τοµέα διατάξεις οι οποίες προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ.
Άρθρο Ι-12 : Οι τοµείς αποκλειστικής αρµοδιότητας
1. Η Ένωση διαθέτει αποκλειστική αρµοδιότητα στους ακόλουθους τοµείς :
α) τελωνειακή ένωση,
β) θέσπιση των αναγκαίων για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς κανόνων
ανταγωνισµού,
γ) νοµισµατική πολιτική, για τα κράτη µέλη τα οποία έχουν ως νόµισµα το ευρώ,
δ) διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής
πολιτικής,
ε) κοινή εµπορική πολιτική.
2. Η Ένωση διαθέτει επίσης αποκλειστική αρµοδιότητα για τη σύναψη διεθνούς
συµφωνίας όταν η σύναψη αυτή προβλέπεται σε νοµοθετική πράξη της Ένωσης, ή είναι
απαραίτητη για να µπορέσει η Ένωση να ασκήσει την αρµοδιότητά της σε εσωτερικό
επίπεδο, ή στο βαθµό που ενδέχεται να θίξει τους κοινούς κανόνες ή να µεταβάλει την
εµβέλειά τους.
Άρθρο Ι-13 : Οι τοµείς συντρέχουσας αρµοδιότητας
1. Η Ένωση διαθέτει συντρέχουσα αρµοδιότητα µε τα κράτη µέλη όταν το Σύνταγµα της
αναθέτει αρµοδιότητα µη εµπίπτουσα στους τοµείς των άρθρων Ι-12 και Ι-16.
2. Οι µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών συντρέχουσες αρµοδιότητες
εφαρµόζονται στους ακόλουθους βασικούς τοµείς :
α) εσωτερική αγορά,
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β) κοινωνική πολιτική, για τις πτυχές που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ,
γ) οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,
δ) γεωργία και αλιεία, µε εξαίρεση τη διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας,
ε) περιβάλλον,
στ) προστασία των καταναλωτών,
ζ) µεταφορές,
η) διευρωπαϊκά δίκτυα,
θ) ενέργεια,
ι) χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,
ια) κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, για τις πτυχές
που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ.
3. Στους τοµείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήµατος, η Ένωση
έχει αρµοδιότητα να εκτελεί δράσεις, κυρίως όσον αφορά τον καθορισµό και την
εφαρµογή των προγραµµάτων, χωρίς η άσκηση της αρµοδιότητας αυτής να έχει ως
αποτέλεσµα να κωλύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών.
4. Στους τοµείς της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας, η
Ένωση έχει αρµοδιότητα να αναλαµβάνει δράσεις και να ασκεί κοινή πολιτική, χωρίς η
άσκηση της αρµοδιότητας αυτής να έχει ως αποτέλεσµα να κωλύει την άσκηση των
αρµοδιοτήτων των κρατών µελών.
Άρθρο Ι-14 : Συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης
1. Τα κράτη µέλη συντονίζουν τις οικονοµικές τους πολιτικές στο πλαίσιο της Ένωσης.
Για το σκοπό αυτόν, το Συµβούλιο θεσπίζει µέτρα, ιδίως τους γενικούς
προσανατολισµούς των πολιτικών αυτών.
Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τα κράτη µέλη που έχουν ως νόµισµα το ευρώ.
2. Η Ένωση θεσπίζει µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζει το συντονισµό των πολιτικών
των κρατών µελών στον τοµέα της απασχόλησης, ιδίως µε τον καθορισµό των
κατευθυντήριων γραµµών των πολιτικών αυτών.
3. Η Ένωση µπορεί να λαµβάνει πρωτοβουλίες προκειµένου να εξασφαλίζει το
συντονισµό των κοινωνικών πολιτικών των κρατών µελών.
Άρθρο Ι-15 : Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
1. Η αρµοδιότητα της Ένωσης στο πεδίο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της
πολιτικής ασφάλειας καλύπτει όλους τους τοµείς της εξωτερικής πολιτικής και το
σύνολο των θεµάτων που αφορούν την ασφάλεια της Ένωσης, καθώς επίσης τον
προοδευτικό καθορισµό κοινής αµυντικής πολιτικής, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε
κοινή άµυνα.
2. Τα κράτη µέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφύλακτα την κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφάλειας της Ένωσης µε πνεύµα αµοιβαίας πίστης και αλληλεγγύης και
τηρούν τις ενέργειες της Ένωσης σε αυτόν τον τοµέα. Απέχουν από οιαδήποτε ενέργεια
αντιβαίνει στα συµφέροντα της Ένωσης ή ενδέχεται να βλάψει την αποτελεσµατικότητά
της.
Άρθρο I-16 : Οι τοµείς υποστηρικτικής, συντονιστικής ή συµπληρωµατικής δράσης
Η Ένωση διαθέτει αρµοδιότητα να εκτελεί δράσεις υποστήριξης, συντονισµού ή
συµπλήρωσης. Οι εν λόγω τοµείς δράσης είναι, στην ευρωπαϊκή τους διάσταση :
α) η προστασία και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας,
β) η βιοµηχανία,
γ) ο πολιτισµός,
γα) ο τουρισµός,
δ) η παιδεία, η νεολαία, ο αθλητισµός και η επαγγελµατική κατάρτιση,
ε) η πολιτική προστασία.,
στ) η διοικητική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών.
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Άρθρο Ι-17 : Ρήτρα ευελιξίας
1. Εάν µια δράση της Ένωσης φαίνεται απαραίτητη, στο πλαίσιο των καθοριζόµενων στο
Μέρος ΙΙΙ πολιτικών, για την επίτευξη ενός από τους στόχους που καθορίζονται στο
Σύνταγµα, χωρίς να έχουν προβλεφθεί στο Σύνταγµα οι εξουσίες δράσης που
απαιτούνται για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο των Υπουργών, αποφασίζοντας οµόφωνα
µετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, θεσπίζει τα κατάλληλα µέτρα.
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου της αρχής της
επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο Ι-9, παράγραφος 3, εφιστά την προσοχή των
εθνικών κοινοβουλίων των κρατών µελών στις προτάσεις που βασίζονται στο παρόν
άρθρο.
3. Τα µέτρα που βασίζονται στο παρόν άρθρο δεν µπορούν να περιλαµβάνουν
εναρµόνιση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών στις
περιπτώσεις στις οποίες το Σύνταγµα αποκλείει την εναρµόνιση αυτή.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Κεφάλαιο Ι – Θεσµικό πλαίσιο
Άρθρο Ι-18 : Τα θεσµικά όργανα της Ένωσης
1. Η Ένωση διαθέτει θεσµικό πλαίσιο που αποσκοπεί :
- στην προώθηση των αξιών της,
- στην επιδίωξη των στόχων της,
- στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων της και εκείνων των πολιτών της και των κρατών
µελών,
- στην εξασφάλιση της συνοχής, της αποτελεσµατικότητας και της συνέχειας των
πολιτικών και των δράσεών της.
2. Το θεσµικό αυτό πλαίσιο περιλαµβάνει :
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
το Συµβούλιο των Υπουργών (εφεξής «το Συµβούλιο»),
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή»),
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Κάθε θεσµικό όργανο δρα εντός των ορίων των λειτουργιών που του ανατίθενται από
το Σύνταγµα, σύµφωνα µε τις διαδικασίες και υπό τους όρους τους οποίους αυτό
προβλέπει. Τα θεσµικά όργανα συνεργάζονται µεταξύ τους καλή τη πίστει.
Άρθρο Ι-19 : Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί, από κοινού µε το Συµβούλιο, νοµοθετικά και
δηµοσιονοµικά καθήκοντα. Ασκεί καθήκοντα πολιτικού ελέγχου και συµβουλευτικά
καθήκοντα υπό τους όρους που ορίζονται από το Σύνταγµα. Εκλέγει τον Πρόεδρο της
Επιτροπής.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της
Ένωσης. Αυτοί δεν υπερβαίνουν σε αριθµό τους επτακόσιους πενήντα. Η εκπροσώπηση
των πολιτών είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, µε ελάχιστο όριο έξι µελών ανά
κράτος µέλος. Κανένα κράτος µέλος δεν λαµβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκδίδει οµόφωνα, µετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και µε την έγκρισή του, ευρωπαϊκή απόφαση για τον καθορισµό της
σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τηρώντας τις αρχές που προβλέπονται στο
πρώτο εδάφιο.
2α. Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται για θητεία πέντε ετών µε άµεση
και καθολική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια ελεύθερων και µυστικών εκλογών.
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3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και το Προεδρείο του µεταξύ των
µελών του.
Άρθρο Ι-20 : Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρέχει στην Ένωση την αναγκαία για την ανάπτυξή της
ώθηση και καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισµούς και προτεραιότητες.
Δεν ασκεί νοµοθετική αρµοδιότητα.
2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους Αρχηγούς Κράτους ή Κυβερνήσεως
των κρατών µελών, καθώς και από τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο
Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης συµµετέχει στις εργασίες του.
3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνέρχεται ανά τρίµηνο, συγκαλούµενο από τον Πρόεδρό
του. Όταν το απαιτεί η ηµερήσια διάταξη, τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
δύνανται να συµφωνήσουν να επικουρούνται από έναν Υπουργό, ο δε Πρόεδρος της
Επιτροπής να επικουρείται από έναν Ευρωπαίο Επίτροπο. Όταν το απαιτεί η κατάσταση,
ο Πρόεδρος συγκαλεί έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
4. Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες το Σύνταγµα ορίζει άλλως, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο αποφασίζει µε συναίνεση.
Άρθρο Ι-21 : Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του µε ειδική πλειοψηφία για θητεία
δυόµισι
ετών, άπαξ ανανεώσιµη. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύµατος ή παραπτώµατος, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να τερµατίσει τη θητεία του Προέδρου του µε την ίδια
διαδικασία.
2. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου :
α) προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του,
β) εξασφαλίζει την προετοιµασία και τη συνέχειά τους σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο
της Επιτροπής, και µε βάση τις εργασίες του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων,
γ) εργάζεται για τη διευκόλυνση της συνοχής και της συναίνεσης στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
δ) παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση µετά από καθεµία από τις συνόδους
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ασκεί υπό αυτή
την ιδιότητά του και στο επίπεδό του την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης σε τοµείς
απτόµενους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, µε την επιφύλαξη
των λειτουργιών του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης.
3. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου δεν µπορεί να ασκεί εθνικό αξίωµα.
Άρθρο Ι-22 : Το Συµβούλιο των Υπουργών
1. Το Συµβούλιο ασκεί, από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νοµοθετικά και
δηµοσιονοµικά καθήκοντα. Ασκεί καθήκοντα χάραξης πολιτικών και συντονισµού υπό
τις προϋποθέσεις που ορίζει το Σύνταγµα.
2. Το Συµβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους µέλους σε υπουργικό
επίπεδο, ο οποίος έχει την εξουσία να δεσµεύει την κυβέρνηση του κράτους µέλους το
οποίο εκπροσωπεί και να ασκεί το δικαίωµα ψήφου.
3. Πλην των περιπτώσεων για τις οποίες το Σύνταγµα ορίζει άλλως, το Συµβούλιο
αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.
Άρθρο I-23 : Οι συνθέσεις του Συµβουλίου των Υπουργών
1. Το Συµβούλιο συνεδριάζει υπό διαφορετικές συνθέσεις.
2. Το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων εξασφαλίζει τη συνοχή των εργασιών των
διαφόρων συνθέσεων του Συµβουλίου. Προετοιµάζει τις συνόδους του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου και εξασφαλίζει τη συνέχειά τους από κοινού µε τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και την Επιτροπή.
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3. Το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων διαµορφώνει την εξωτερική δράση της
Ένωσης σύµφωνα µε τις γενικές στρατηγικές που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
και εξασφαλίζει τη συνοχή της δράσης της Ένωσης.
4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκδίδει µε ειδική πλειοψηφία ευρωπαϊκή απόφαση µε την
οποία καθορίζεται ο κατάλογος των άλλων συνθέσεων του Συµβουλίου.
4α. Συγκροτείται Επιτροπή Μόνιµων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών
µελών αρµόδια για την προετοιµασία των εργασιών του Συµβουλίου.
5. Το Συµβούλιο συνέρχεται δηµοσίως όταν συσκέπτεται και ψηφίζει επί σχεδίων
νοµοθετικών πράξεων. Για το σκοπό αυτό, κάθε σύνοδος του Συµβουλίου διαχωρίζεται
σε δύο σκέλη, το ένα αφιερωµένο στις εργασίες επί των νοµοθετικών πράξεων της
Ένωσης και το άλλο αφιερωµένο στις µη νοµοθετικές δραστηριότητες.
6. H Προεδρία των συνθέσεων του Συµβουλίου, πλην της σύνθεσης των Εξωτερικών
Υποθέσεων, ασκείται από τους αντιπροσώπους των κρατών µελών στο Συµβούλιο βάσει
συστήµατος ισότιµης εναλλαγής, υπό τους όρους που καθορίζονται µε ευρωπαϊκή
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική
πλειοψηφία.
Άρθρο Ι-24 : Ορισµός της ειδικής πλειοψηφίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου και του Συµβουλίου
1. Ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 55% των µελών του
Συµβουλίου, το οποίο αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 15 µέλη και αντιπροσωπεύει κράτη
µέλη τα οποία συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσµού της Ένωσης.
Η µειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τέσσερα µέλη του
Συµβουλίου, αλλιώς θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εφόσον το Συµβούλιο δεν αποφασίζει
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής ή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ως
απαιτούµενη ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό 72% των µελών του Συµβουλίου που
αντιπροσωπεύουν τα κράτη µέλη τα οποία συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65%
του πληθυσµού της Ένωσης.
2α. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όταν αποφασίζει µε
ειδική πλειοψηφία. (η παράγραφος 3 µεταφέρθηκε στο άρθρο 2, παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου
σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις) (η παράγραφος 4 µεταφέρθηκε στο άρθρο IV -7α)

5. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ο Πρόεδρός του και ο Πρόεδρος της
Επιτροπής δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία.
Άρθρο Ι-25 : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1. Η Επιτροπή προάγει το κοινό συµφέρον της Ένωσης και αναλαµβάνει, προς τούτο, τις
κατάλληλες πρωτοβουλίες. Η Επιτροπή µεριµνά για την εφαρµογή του Συντάγµατος
καθώς και των µέτρων που θεσπίζονται από τα θεσµικά όργανα δυνάµει αυτού.
Επιβλέπει την εφαρµογή του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτελεί τον προϋπολογισµό και διαχειρίζεται τα προγράµµατα.
Ασκεί συντονιστικά, εκτελεστικά και διαχειριστικά καθήκοντα υπό τους όρους που
ορίζει το Σύνταγµα. Εξασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, πλην της
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άλλων περιπτώσεων που
προβλέπονται στο Σύνταγµα. Προτείνει τον ετήσιο και πολυετή προγραµµατισµό της
Ένωσης µε στόχο την επίτευξη διοργανικών συµφωνιών.
2. Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες το Σύνταγµα ορίζει άλλως, οι νοµοθετικές
πράξεις της Ένωσης µπορούν να εκδίδονται µόνο βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Οι
άλλες πράξεις εκδίδονται βάσει προτάσεως της Επιτροπής εφόσον αυτό προβλέπεται στο
Σύνταγµα.
3. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής.
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4. Τα µέλη της Επιτροπής επιλέγονται µε βάση τις γενικές ικανότητες και την
προσήλωσή τους στην Ευρωπαϊκή ιδέα, η δε ανεξαρτησία τους είναι αδιαµφισβήτητη.
5. Η πρώτη Επιτροπή η οποία θα διορισθεί δυνάµει των διατάξεων του Συντάγµατος θα
αποτελείται από έναν υπήκοο από κάθε κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένου του
Προέδρου της και του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ο οποίος θα είναι ένας εκ των
Αντιπροέδρων της.
6. Μετά το πέρας της θητείας της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η
Επιτροπή θα αποτελείται από αριθµό µελών ο οποίος, συµπεριλαµβανοµένου του
Προέδρου της και του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, αντιστοιχεί στα δύο τρίτα του
αριθµού των κρατών µελών, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίσει οµόφωνα
να αλλάξει αυτόν τον αριθµό. Επιλέγονται µεταξύ των υπηκόων των κρατών µελών
βάσει συστήµατος ισότιµης εναλλαγής µεταξύ των κρατών µελών. Το σύστηµα αυτό
θεσπίζεται µε ευρωπαϊκή απόφαση που εκδίδεται οµόφωνα από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο βάσει των ακόλουθων αρχών :
α) τα κράτη µέλη αντιµετωπίζονται µε απόλυτη ισοτιµία όσον αφορά τον καθορισµό της
σειράς διορισµού των υπηκόων τους στην Επιτροπή και τη διάρκεια της θητείας τους σε
αυτήν· κατά συνέπεια, η απόκλιση µεταξύ του συνολικού αριθµού των αξιωµάτων που
κατέχουν οι υπήκοοι δύο δεδοµένων κρατών µελών δεν δύναται ποτέ να υπερβαίνει τη
µονάδα,
β) υπό την επιφύλαξη του σηµείου α), κάθε διαδοχική Επιτροπή συγκροτείται κατά
τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει µε ικανοποιητικό τρόπο το δηµογραφικό και γεωγραφικό
φάσµα του συνόλου των κρατών µελών της Ένωσης.
7. Η Επιτροπή ασκεί τις αρµοδιότητές της µε πλήρη ανεξαρτησία. Με την επιφύλαξη του
άρθρου Ι-27, παράγραφος 2, τα µέλη της Επιτροπής δεν επιζητούν ούτε δέχονται
υποδείξεις από κυβερνήσεις ή θεσµικά όργανα, άλλα όργανα ή οργανισµούς. Θα
απέχουν δε από κάθε πράξη ασυµβίβαστη προς τα καθήκοντά τους ή την εκτέλεση του
έργου τους.
8. Η Επιτροπή, ως Σώµα, ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να εγκρίνει πρόταση µοµφής κατά της Επιτροπής,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου ΙΙΙ-243. Εάν η πρόταση αυτή γίνει δεκτή, τα
µέλη της Επιτροπής οφείλουν να παραιτηθούν συλλογικά από τα καθήκοντά τους και ο
Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης οφείλει να παραιτηθεί από την Επιτροπή.
Άρθρο I-26 : Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
1. Βάσει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αφού προβεί στις κατάλληλες
διαβουλεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία,
προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου της
Επιτροπής. Ο υποψήφιος αυτός εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την
πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν. Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την
απαιτούµενη πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτείνει εντός µηνός νέον
υποψήφιο ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε την ίδια διαδικασία.
2. Το Συµβούλιο, σε κοινή συµφωνία µε τον εκλεγέντα Πρόεδρο, καταρτίζει τον
κατάλογο των άλλων προσώπων τα οποία προτίθεται να διορίσει ως µέλη της Επιτροπής.
Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται βάσει των προτάσεων των κρατών µελών, σύµφωνα µε τα
κριτήρια του άρθρου 1-25, παράγραφοι 4 και 6 δεύτερο εδάφιο.
Ο Πρόεδρος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης και τα άλλα µέλη της Επιτροπής
υπόκεινται, συλλογικά, σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά την
έγκριση αυτή, η Επιτροπή διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει
µε ειδική πλειοψηφία.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής :
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α) καθορίζει τους προσανατολισµούς στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή ασκεί τα
καθήκοντά της,
β) αποφασίζει σχετικά µε την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής προκειµένου να
διασφαλίζονται η συνοχή, η αποτελεσµατικότητα και η συλλογικότητα της δράσης της,
γ) διορίζει Αντιπροέδρους, πλην του Υπουργού Εξωτερικών, µεταξύ των µελών της
Επιτροπής.
Τα µέλη της Επιτροπής υποβάλλουν παραίτηση, εφόσον τους το ζητήσει ο Πρόεδρος. Ο
Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης / Αντιπρόεδρος υποβάλλει παραίτηση εφόσον του το
ζητήσει ο Πρόεδρος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου Ι-27, παράγραφος 1.
Άρθρο Ι - 27 : Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης
1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία και µε τη συµφωνία
του Προέδρου της Επιτροπής, διορίζει τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δύναται να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του µε την ίδια
διαδικασία.
2. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης ασκεί την κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφάλειας. Συµβάλλει µε τις προτάσεις του στην εκπόνηση της πολιτικής
αυτής, την οποία και εκτελεί ως εντολοδόχος του Συµβουλίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών
της Ένωσης ενεργεί κατά τον ίδιο τρόπο και για την κοινή πολιτική ασφάλειας και
άµυνας.
3. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης προεδρεύει του Συµβουλίου Εξωτερικών
Υποθέσεων.
4. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης κατέχει µία εκ των θέσεων Αντιπροέδρου της
Επιτροπής. Εξασφαλίζει τη συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, είναι δε
υπεύθυνος εντός της Επιτροπής για την άσκηση των λειτουργιών που εµπίπτουν σε
αυτήν στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων και για το συντονισµό των άλλων πτυχών
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Κατά την άσκηση των λειτουργιών αυτών στο
πλαίσιο της Επιτροπής, και µόνον για τις συγκεκριµένες λειτουργίες, ο Υπουργός
Εξωτερικών της Ένωσης υπόκειται στις διαδικασίες της Επιτροπής στο βαθµό που αυτό
συνάδει µε τις παραγράφους 2 και 3.
Άρθρο Ι-28 : Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαµβάνει το Δικαστήριο, το Γενικό
Δικαστήριο και ειδικά δικαστήρια. Το Δικαστήριο εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου
κατά την ερµηνεία και την εφαρµογή του Συντάγµατος. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τα
µέσα έννοµης προστασίας που απαιτούνται για να διασφαλίζεται δραστική δικαστική
προστασία στους τοµείς που καλύπτονται από το δίκαιο της Ένωσης.
2. Το Δικαστήριο απαρτίζεται από ένα δικαστή ανά κράτος µέλος και επικουρείται από
γενικούς εισαγγελείς. Το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον δικαστή
ανά κράτος µέλος. Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς του Δικαστηρίου και οι
δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου επιλέγονται µεταξύ προσωπικοτήτων µε
αδιαµφισβήτητη ανεξαρτησία που πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις των άρθρων
ΙΙΙ-260 και ΙΙΙ-261. Διορίζονται µε κοινή συµφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών
µελών για εξαετή διάρκεια. Οι δικαστές και γενικοί εισαγγελείς των οποίων λήγει η
θητεία µπορούν να διορίζονται εκ νέου.
3. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρµόδιο να αποφαίνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ :
α) για τις προσφυγές που ασκούνται από κράτη µέλη, θεσµικά όργανα ή φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα,
β) προδικαστικώς, κατόπιν αιτήµατος εθνικών δικαστηρίων, σχετικά µε την ερµηνεία
του δικαίου της Ένωσης ή σχετικά µε την ισχύ πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα
θεσµικά όργανα,
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γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγµα.

Κεφάλαιο ΙΙ – Τα άλλα θεσµικά όργανα και λοιπά όργανα της Ένωσης
Άρθρο Ι-29 : Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αποτελούν το
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι
εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών τα οποία έχουν ως νόµισµα το ευρώ και
συναποτελούν το ευρωσύστηµα ασκούν τη νοµισµατική πολιτική της Ένωσης.
2. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών διευθύνεται από τα όργανα λήψεως
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Με
την επιφύλαξη του εν λόγω στόχου, υποστηρίζει τις γενικές οικονοµικές πολιτικές που
εφαρµόζονται στην Ένωση για να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης.
Ασκεί και όλα τα άλλα καθήκοντα κεντρικής τράπεζας, δυνάµει του Μέρους ΙΙΙ και του
καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.
3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι θεσµικό όργανο µε νοµική προσωπικότητα.
Έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει την έκδοση του ευρώ. Είναι ανεξάρτητη
κατά την άσκηση των εξουσιών της και στη διαχείριση των οικονοµικών της. Τα
θεσµικά και λοιπά όργανα και οι οργανισµοί της Ένωσης καθώς και οι κυβερνήσεις των
κρατών µελών σέβονται την ανεξαρτησία αυτή.
4. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεσπίζει τα µέτρα που απαιτούνται για την εκτέλεση
των καθηκόντων της σύµφωνα µε τα άρθρα ΙΙΙ-77 έως ΙΙΙ-83 και ΙΙΙ-90 και σύµφωνα µε
τους όρους που καθορίζονται στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σύµφωνα µε τα άρθρα αυτά, τα
κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν ως νόµισµα το ευρώ, καθώς και οι κεντρικές τους
τράπεζες, διατηρούν τις αρµοδιότητές τους στο νοµισµατικό τοµέα.
5. Στους τοµείς που εµπίπτουν στις λειτουργίες της, ζητείται η γνώµη της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για κάθε σχέδιο πράξης της Ένωσης, καθώς και για κάθε σχέδιο
εθνικής νοµοθετικής διάταξης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί επίσης να
υποβάλλει γνώµες.
6. Τα όργανα λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η σύνθεσή τους
και οι µέθοδοι λειτουργίας τους καθορίζονται στα άρθρα ΙΙΙ-84 έως ΙΙΙ-87, καθώς και
στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Άρθρο Ι-30 : Το Ελεγκτικό Συνέδριο
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί θεσµικό όργανο. Εξασφαλίζει τον έλεγχο των
λογαριασµών της Ένωσης.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τους λογαριασµούς του συνόλου των εσόδων και των
δαπανών της Ένωσης και εξασφαλίζει την ορθή χρηµατοοικονοµική διαχείριση.
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο απαρτίζεται από έναν υπήκοο κάθε κράτους µέλους. Τα µέλη
του ασκούν τα καθήκοντά τους µε πλήρη ανεξαρτησία προς το γενικό συµφέρον της
Ένωσης.
Άρθρο Ι-31 : Τα συµβουλευτικά όργανα της Ένωσης
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1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή επικουρούνται από µια
Επιτροπή των Περιφερειών και µια Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, οι οποίες
ασκούν συµβουλευτικά καθήκοντα.
2. Η Επιτροπή των Περιφερειών απαρτίζεται από αντιπροσώπους των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης, οι οποίοι είναι είτε εκλεγµένα µέλη
οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης, είτε ευθύνονται
πολιτικώς έναντι µιας εκλεγµένης συνέλευσης.
3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους των
οργανώσεων εργοδοτών, µισθωτών και άλλων αντιπροσωπευτικών φορέων της
κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στον κοινωνικοοικονοµικό, κοινωφελή, επαγγελµατικό και
πολιτιστικό τοµέα.
4. Τα µέλη της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής δεν δεσµεύονται από καµία επιτακτική εντολή. Ασκούν τα καθήκοντά τους µε
πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συµφέρον της Ένωσης.
5. Οι κανόνες που αφορούν τη σύνθεση, το διορισµό των µελών, τις λειτουργίες και τον
τρόπο λειτουργίας των επιτροπών αυτών καθορίζονται από τα άρθρα ΙΙΙ-292 έως ΙΙΙ-298.
Οι κανόνες των παραγράφων 2 και 3 που αφορούν τη φύση της σύνθεσής τους
επανεξετάζονται τακτικά από το Συµβούλιο, ούτως ώστε να προσαρµόζονται στην
οικονοµική, κοινωνική και δηµογραφική εξέλιξη της Ένωσης. Το Συµβούλιο, µετά από
πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις προς το σκοπό αυτό.
ΤΙΤΛΟΣ V
ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Κεφάλαιο Ι - Κοινές διατάξεις
Άρθρο Ι-32 : Οι νοµικές πράξεις της Ένωσης
1. Τα θεσµικά όργανα, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, χρησιµοποιούν
ως νοµικές πράξεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ, τον ευρωπαϊκό νόµο, τον
ευρωπαϊκό νόµο-πλαίσιο, τον ευρωπαϊκό κανονισµό, την ευρωπαϊκή απόφαση, τις
συστάσεις και τις γνώµες.
Ο ευρωπαϊκός νόµος αποτελεί νοµοθετική πράξη γενικής ισχύος. Είναι δεσµευτικός ως
προς όλα τα μέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.
Ο ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο αποτελεί νοµοθετική πράξη που δεσµεύει κάθε κράτος
µέλος στο οποίο απευθύνεται όσον αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνει
την επιλογή της µορφής και των µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών.
Ο ευρωπαϊκός κανονισµός αποτελεί µη νοµοθετική πράξη γενικής ισχύος για την
εφαρµογή νοµοθετικών πράξεων και ορισµένων ειδικών διατάξεων του Συντάγµατος,
δύναται δε είτε να είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και να ισχύει άµεσα σε
κάθε κράτος µέλος, είτε να δεσµεύει κάθε κράτος µέλος στο οποίο απευθύνεται όσον
αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά να αφήνει την επιλογή της µορφής και των
µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών.
Η ευρωπαϊκή απόφαση αποτελεί µη νοµοθετική πράξη, δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη
της. Όταν ορίζει αποδέκτες, είναι δεσµευτική µόνο για αυτούς.
Οι συστάσεις και οι γνώµες δεν έχουν δεσµευτικά αποτελέσµατα.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο όταν επιλαµβάνονται σχεδίων
νοµοθετικών πράξεων, δεν εκδίδουν πράξεις που δεν προβλέπονται από την
εφαρµοζόµενη νοµοθετική διαδικασία στον σχετικό τοµέα.
Άρθρο Ι-33 : Οι νοµοθετικές πράξεις
1. Οι ευρωπαϊκοί νόµοι και νόµοι-πλαίσια εκδίδονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό
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Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, σύµφωνα µε τη
συνήθη νοµοθετική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο ΙΙΙ-302. Εάν τα δύο θεσµικά
όργανα δεν συµφωνήσουν, η πράξη δεν εκδίδεται.
2. Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγµα, οι ευρωπαϊκοί νόµοι και
νόµοι-πλαίσια εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τη συµµετοχή του
Συµβουλίου ή από το Συµβούλιο µε τη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
σύµφωνα µε ειδικές νοµοθετικές διαδικασίες.
3. Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγµα, οι ευρωπαϊκοί νόµοι και
νόµοι-πλαίσια µπορούν να εκδίδονται µετά από πρωτοβουλία οµάδας κρατών µελών ή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή
αιτήσει του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων.
Άρθρο Ι-34 : Οι µη νοµοθετικές πράξεις
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις στις περιπτώσεις που
προβλέπονται από το Σύνταγµα.
Το Συµβούλιο και η Επιτροπή, ιδίως στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα Ι-35
και Ι-36, καθώς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στις ειδικές περιπτώσεις που
προβλέπονται από το Σύνταγµα, εκδίδουν ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις.
Το Συµβούλιο εκδίδει συστάσεις. Αποφασίζει µετά από πρόταση της Επιτροπής σε όλες
τις περιπτώσεις όπου το Σύνταγµα προβλέπει την έκδοση πράξεων µετά από πρόταση
της Επιτροπής.
Αποφασίζει οµόφωνα στους τοµείς για τους οποίους απαιτείται οµοφωνία για την
έκδοση πράξης της Ένωσης. Η Επιτροπή, καθώς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγµα, εκδίδουν συστάσεις.
Άρθρο Ι-35 : Οι κατ’ εξουσιοδότηση ευρωπαϊκοί κανονισµοί
1. Οι ευρωπαϊκοί νόµοι και νόµοι-πλαίσια µπορούν να αναθέτουν στην Επιτροπή την
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση ευρωπαϊκών κανονισµών που συµπληρώνουν ή
τροποποιούν ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία του νόµου ή του νόµου-πλαισίου.
Οι ευρωπαϊκοί νόµοι και νόµοι-πλαίσια οριοθετούν σαφώς τους στόχους, το
περιεχόµενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης. Τα ουσιώδη στοιχεία ενός
τοµέα ρυθµίζονται αποκλειστικά µε νόµο ή νόµο-πλαίσιο και κατά συνέπεια δεν είναι
δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο εξουσιοδότησης.
2. Οι ευρωπαϊκοί νόµοι και νόµοι-πλαίσια καθορίζουν ρητώς τις προϋποθέσεις στις
οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση, οι οποίες µπορούν να είναι οι ακόλουθες :
α) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει την ανάκληση της
εξουσιοδότησης,
β) ο κατ’ εξουσιοδότηση ευρωπαϊκός κανονισµός µπορεί να τεθεί σε ισχύ µόνον εφόσον,
εντός της προθεσµίας που καθορίζει ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις.
Για τους σκοπούς των σηµείων α) και β), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει µε την
πλειοψηφία των µελών του και το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.
Άρθρο Ι-36 : Οι εκτελεστικές πράξεις
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα εσωτερικού δικαίου για την
εφαρµογή των νοµικά δεσµευτικών πράξεων της Ένωσης.
2. Όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νοµικά δεσµευτικών
πράξεων της Ένωσης, οι πράξεις αυτές αναθέτουν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην
Επιτροπή ή, σε ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες και στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο Ι-39, στο Συµβούλιο.
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3. Ευρωπαϊκός νόµος θεσπίζει εκ των προτέρων γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά µε
τους όρους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
από την Επιτροπή.
4. Οι εκτελεστικές πράξεις της Ένωσης εκδίδονται ως ευρωπαϊκοί εκτελεστικοί
κανονισµοί ή ευρωπαϊκές εκτελεστικές αποφάσεις.
Άρθρο Ι-37 : Κοινές αρχές που διέπουν τις νοµικές πράξεις της Ένωσης
1. Όταν δεν προβλέπεται στο Σύνταγµα η µορφή της προς έκδοση πράξης, τα θεσµικά
όργανα επιλέγουν τη µορφή της πράξης αυτής κατά περίπτωση, τηρώντας τις
εφαρµοστέες διαδικασίες και την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο άρθρο
Ι-9.
2. Οι νοµικές πράξεις αιτιολογούνται και παραπέµπουν σε προτάσεις, πρωτοβουλίες,
συστάσεις, αιτήσεις ή γνώµες που προβλέπονται από το Σύνταγµα.
Άρθρο Ι-38 : Δηµοσίευση και έναρξη ισχύος
1. Οι ευρωπαϊκοί νόµοι και νόµοι-πλαίσια που εκδίδονται σύµφωνα µε τη συνήθη
νοµοθετική διαδικασία υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου.
Στις άλλες περιπτώσεις, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του εκδίδοντος θεσµικού
οργάνου.
Οι ευρωπαϊκοί νόµοι και νόµοι-πλαίσια δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία που ορίζουν ή,
άλλως, την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή τους.
2. Οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, όταν δεν καθορίζουν τους
αποδέκτες τους, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του εκδίδοντος θεσµικού οργάνου.
Οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, όταν δεν καθορίζουν τους
αποδέκτες τους, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αρχίζουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία που ορίζουν ή, άλλως, την εικοστή ηµέρα από
τη δηµοσίευσή τους.
3. Οι άλλες ευρωπαϊκές αποφάσεις πλην εκείνων που προβλέπονται στην παράγραφο 2
κοινοποιούνται στους αποδέκτες τους και αρχίζουν να παράγουν αποτελέσµατα µε την
κοινοποίησή τους.
Κεφάλαιο ΙΙ - Ειδικές διατάξεις
Άρθρο Ι-39 : Ειδικές διατάξεις σχετικά µε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας
1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας η οποία
βασίζεται στην ανάπτυξη της αµοιβαίας πολιτικής αλληλεγγύης των κρατών µελών, στον
προσδιορισµό ζητηµάτων γενικού ενδιαφέροντος και στην επίτευξη διαρκώς
µεγαλύτερου βαθµού σύγκλισης των δράσεων των κρατών µελών.
2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσδιορίζει τα στρατηγικά συµφέροντα της Ένωσης και
καθορίζει τους στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Το
Συµβούλιο εκπονεί την πολιτική αυτή στο πλαίσιο των στρατηγικών γραµµών που
καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Μέρος ΙΙΙ.
3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο εκδίδουν τις αναγκαίες ευρωπαϊκές
αποφάσεις.
4. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας υλοποιείται από τον Υπουργό
Εξωτερικών της Ένωσης και από τα κράτη µέλη µε τη χρησιµοποίηση των εθνικών
µέσων και των µέσων της Ένωσης.
5. Τα κράτη µέλη συνεννοούνται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του
Συµβουλίου για κάθε ζήτηµα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας γενικού
ενδιαφέροντος, προκειµένου να καθορίζουν µια κοινή προσέγγιση. Προτού αναλάβει
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διεθνώς οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιαδήποτε δέσµευση που θα µπορούσε να επηρεάσει
τα συµφέροντα της Ένωσης, κάθε κράτος µέλος διαβουλεύεται µε τα άλλα στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ή στο Συµβούλιο. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, µε τη σύγκλιση
των ενεργειών τους, ότι η Ένωση είναι σε θέση να υπερασπίζεται διεθνώς τα
συµφέροντά της και τις αξίες της. Τα κράτη µέλη είναι αλληλέγγυα µεταξύ τους.
6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδοτεί τακτικά για τις κύριες πτυχές και τις βασικές
επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και ενηµερώνεται για
τηνεξέλιξή της.
7. Σε θέµατα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο και το Συµβούλιο θεσπίζουν ευρωπαϊκές αποφάσεις οµόφωνα, εκτός των
περιπτώσεων που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ. Αποφασίζουν µετά από πρωτοβουλία
κράτους µέλους, πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης ή πρόταση του
Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης µε την υποστήριξη της Επιτροπής. Δεν εκδίδονται
ευρωπαϊκοί νόµοι ή νόµοι-πλαίσια.
8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να εκδώσει οµόφωνα ευρωπαϊκή απόφαση µε την
οποία ορίζεται ότι το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία και σε άλλες
περιπτώσεις πλην αυτών που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ.
Άρθρο Ι-40 : Ειδικές διατάξεις σχετικά µε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας
1. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας αποτελεί εγγενές στοιχείο της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή
ικανότητα βασισµένη σε µη στρατιωτικά και στρατιωτικά µέσα. Η Ένωση µπορεί να
κάνει χρήση των µέσων αυτών σε αποστολές εκτός της Ένωσης προκειµένου να
διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση
της διεθνούς ασφάλειας, σύµφωνα µε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Η
εκτέλεση των καθηκόντων αυτών βασίζεται στα µέσα που παρέχουν τα κράτη µέλη.
2. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας περιλαµβάνει την προοδευτική χάραξη κοινής
αµυντικής πολιτικής της Ένωσης. Η κοινή αµυντική πολιτική θα οδηγήσει στην κοινή
άµυνα όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λάβει σχετική απόφαση µε οµοφωνία· στην
περίπτωση αυτή, θα εισηγηθεί στα κράτη µέλη την υιοθέτηση µιας τέτοιας απόφασης,
σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες.
Η πολιτική της Ένωσης κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θίγει τον ειδικό
χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας ορισµένων κρατών µελών, σέβεται τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για ορισµένα
κράτη µέλη που θεωρούν ότι η κοινή άµυνά τους υλοποιείται στο πλαίσιο της
Οργάνωσης της Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού, και συνάδει µε την κοινή πολιτική
ασφάλειας και άµυνας που θεσπίζεται στο πλαίσιο αυτό.
3. Τα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση της Ένωσης, για την εφαρµογή της κοινής
πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, µη στρατιωτικές και στρατιωτικές δυνατότητες,
προκειµένου να συµβάλουν στους στόχους που έχει καθορίσει το Συµβούλιο. Τα κράτη
µέλη που συγκροτούν µεταξύ τους πολυεθνικές δυνάµεις µπορούν επίσης να θέτουν τις
δυνάµεις αυτές στη διάθεση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας.
Τα κράτη µέλη δεσµεύονται να βελτιώσουν προοδευτικά τις στρατιωτικές τους
δυνατότητες.
Δηµιουργείται Ευρωπαϊκός Οργανισµός Εξοπλισµών, Ερευνών και Στρατιωτικών
Δυνατοτήτων για να προσδιορίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες, να προωθεί µέτρα για την
ικανοποίησή τους, να συµβάλλει στον προσδιορισµό και ενδεχοµένως στην υλοποίηση
κάθε µέτρου χρήσιµου για την ενίσχυση της βιοµηχανικής και τεχνολογικής βάσης του
αµυντικού τοµέα, να συµµετέχει στον προσδιορισµό ευρωπαϊκής πολιτικής δυνατοτήτων
και εξοπλισµών και να επικουρεί το Συµβούλιο στην αξιολόγηση της βελτίωσης των
στρατιωτικών δυνατοτήτων.
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4. Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας
και άµυνας, καθώς και αυτές που αφορούν την πραγµατοποίηση µιας αποστολής βάσει
του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται από το Συµβούλιο οµόφωνα ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης ή πρωτοβουλία κράτους µέλους. Ο Υπουργός
Εξωτερικών της Ένωσης µπορεί να προτείνει την προσφυγή σε εθνικά µέσα καθώς και
στα µέσα της Ένωσης, ενδεχοµένως από κοινού µε την Επιτροπή.
5. Το Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση µιας αποστολής, στο πλαίσιο της
Ένωσης, σε οµάδα κρατών µελών προκειµένου να διατηρηθούν οι αξίες της Ένωσης και
να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντά της. Η εκτέλεση τέτοιων αποστολών διέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-211.
6. Τα κράτη µέλη που πληρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών δυνατοτήτων και
έχουν αναλάβει δεσµευτικότερες υποχρεώσεις στον τοµέα αυτό για την πραγµατοποίηση
των πλέον απαιτητικών αποστολών, θεσµοθετούν διαρθρωµένη συνεργασία στο πλαίσιο
της Ένωσης. Η συνεργασία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-213. Δεν θίγει
τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-210.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος µέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα
άλλα κράτη µέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδροµή µε όλα τα µέσα
που έχουν στη διάθεσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του Χάρτη των
Ηνωµένων Εθνών. Αυτό δεν θίγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και
άµυνας ορισµένων κρατών µελών.
Οι δεσµεύσεις και η συνεργασία στο συγκεκριµένο τοµέα εξακολουθούν να είναι
σύµφωνες προς τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, το οποίο
παραµένει, όσον αφορά τα κράτη που είναι µέλη του, το θεµέλιο της συλλογικής τους
άµυνας και το όργανο της εφαρµογής της.
8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδοτεί τακτικά για τις κύριες πτυχές και τις βασικές
επιλογές της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας και ενηµερώνεται για την εξέλιξή
της.
Άρθρο Ι-41 : Ειδικές διατάξεις σχετικά µε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης
1. Η Ένωση συγκροτεί έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης :
α) µε τη θέσπιση ευρωπαϊκών νόµων και νόµων-πλαισίων µε στόχο, ενδεχοµένως, την
προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών στους τοµείς που απαριθµούνται στο Μέρος ΙΙΙ,
β) ευνοώντας την αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών
µελών, ιδίως µε την αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων,
γ) µε την επιχειρησιακή συνεργασία των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών,
συµπεριλαµβανοµένων των αρχών της αστυνοµίας, των τελωνείων και άλλων
υπηρεσιών ειδικευµένων στην πρόληψη και τη διαπίστωση αξιόποινων πράξεων.
2. Τα εθνικά κοινοβούλια, στα πλαίσια του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης, µπορούν να συµµετέχουν στους µηχανισµούς αξιολόγησης που
προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-161.
Συµπράττουν στον πολιτικό έλεγχο της Ευρωπόλ και στην αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων της Eurojust, σύµφωνα µε τα άρθρα ΙΙΙ-177 και ΙΙΙ-174.
3. Τα κράτη µέλη διαθέτουν δικαίωµα πρωτοβουλίας στον τοµέα της αστυνοµικής και
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-165.
Άρθρο Ι-42 : Ρήτρα αλληλεγγύης
1. Η Ένωση και τα κράτη µέλη της ενεργούν από κοινού µε πνεύµα αλληλεγγύης εάν ένα
κράτος µέλος δεχθεί τροµοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή
καταστροφή. Η Ένωση κινητοποιεί όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή της,
συµπεριλαµβανοµένων των στρατιωτικών µέσων που θέτουν στη διάθεσή της τα κράτη
µέλη, για :
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α) - την πρόληψη τροµοκρατικής απειλής στο έδαφος των κρατών µελών,
- την προστασία των δηµοκρατικών θεσµών και του άµαχου πληθυσµού από ενδεχόµενη
τροµοκρατική επίθεση,
- την παροχή συνδροµής σε κράτος µέλος στο έδαφός του, µετά από αίτησή των
πολιτικών αρχών του, σε περίπτωση τροµοκρατικής επίθεσης,
β) - την παροχή συνδροµής σε κράτος µέλος στο έδαφός του, µετά από αίτησή των
πολιτικών αρχών του, σε περίπτωση φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής.
2. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-231.
Κεφάλαιο ΙΙΙ - Οι ενισχυµένες συνεργασίες
Άρθρο Ι-43 : Οι ενισχυµένες συνεργασίες
1. Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία
στα πλαίσια των µη αποκλειστικών αρµοδιοτήτων της Ένωσης, µπορούν να
προσφεύγουν στα θεσµικά όργανα της Ένωσης και να ασκούν αυτές τις αρµοδιότητες
εφαρµόζοντας τις κατάλληλες διατάξεις του Συντάγµατος, εντός των ορίων και σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, καθώς και από τα άρθρα ΙΙΙ322 έως ΙΙΙ-329.
Οι ενισχυµένες συνεργασίες σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγµάτωση των στόχων
της Ένωσης, να διαφυλάσσουν τα συµφέροντά της και να ενισχύουν τη διαδικασία
ολοκλήρωσής της. Είναι ανοικτές σε όλα τα κράτη µέλη ανά πάσα στιγµή, σύµφωνα µε
το άρθρο ΙΙΙ-324.
2. Η ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία εγκρίνεται ενισχυµένη συνεργασία εκδίδεται από
το Συµβούλιο ως έσχατη λύση, εφόσον αυτό διαπιστώσει ότι οι στόχοι της συνεργασίας
αυτής δεν µπορούν να επιτευχθούν µέσα σε εύλογο χρόνο από την Ένωση στο σύνολό
της, και υπό τον όρο ότι θα συµµετέχει σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών
µελών. Το Συµβούλιο αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου ΙΙΙ-325.
3. Όλα τα µέλη του Συµβουλίου µπορούν να συµµετέχουν στις συσκέψεις του αλλά
ψηφίζουν µόνον τα µέλη του Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν τα κράτη µέλη τα οποία
συµµετέχουν στην ενισχυµένη συνεργασία.
Η οµοφωνία αποτελείται από τις ψήφους των αντιπροσώπων των συµµετεχόντων
κρατών µελών και µόνον.
Ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 55% των µελών του Συµβουλίου,
τα οποία αντιπροσωπεύουν τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον η πλειοψηφία αυτή
συγκεντρώνει ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσµού των κρατών αυτών.
Η µειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθµό
µελών του Συµβουλίου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 35% του
πληθυσµού των συµµετεχόντων κρατών µελών, συν ένα µέλος, αλλιώς θεωρείται ότι
επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία.
Κατά παρέκκλιση από το τρίτο και τέταρτο εδάφιο, εφόσον το Συµβούλιο δεν
αποφασίζει κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής ή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης,
ως απαιτούµενη ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 72% των µελών του
Συµβουλίου, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον η
πλειοψηφία αυτή συγκεντρώνει ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσµού των κρατών
αυτών.
4. Οι πράξεις που θεσπίζονται στα πλαίσια µιας ενισχυµένης συνεργασίας δεσµεύουν
µόνο τα κράτη µέλη που συµµετέχουν σε αυτήν. Οι πράξεις αυτές δεν θεωρούνται ως
κεκτηµένο το οποίο χρήζει αποδοχής από τις υποψήφιες για ένταξη στην Ένωση χώρες.
ΤΙΤΛΟΣ VI
Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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Άρθρο Ι-44 : Αρχή της δηµοκρατικής ισότητας
Σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών
της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσµικά και λοιπά όργανα και τους
οργανισµούς της.
Άρθρο Ι-45 : Αρχή της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας
1. Η λειτουργία της Ένωσης θεµελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία.
2. Οι πολίτες εκπροσωπούνται άµεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Τα κράτη µέλη εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο από τον αρχηγό κράτους ή
κυβέρνησης και στο Συµβούλιο από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίες είναι οι ίδιες
δηµοκρατικά υπεύθυνες είτε έναντι των εθνικών κοινοβουλίων τους, είτε έναντι των
πολιτών τους.
3. Κάθε πολίτης δικαιούται να συµµετέχει στο δηµοκρατικό βίο της Ένωσης. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και εγγύτερα στους πολίτες.
4. Τα πολιτικά κόµµατα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συµβάλλουν στην διαµόρφωση της
ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της
Ένωσης.
Άρθρο Ι-46 : Αρχή της συµµετοχικής δηµοκρατίας
1. Τα θεσµικά όργανα δίδουν, µε τα κατάλληλα µέσα, στους πολίτες και στις
αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν
δηµόσια τις γνώµες τους σε όλους τους τοµείς δράσης της Ένωσης.
2. Τα θεσµικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο µε τις
αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών.
3. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η συνοχή και η διαφάνεια των δράσεων της Ένωσης, η
Επιτροπή διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.
4. Πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθµός τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου,
υπήκοοι σηµαντικού αριθµού κρατών µελών, µπορούν να λαµβάνουν την πρωτοβουλία
να καλούν την Επιτροπή, στα πλαίσια των λειτουργιών της, να υποβάλλει κατάλληλες
προτάσεις επί θεµάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νοµική
πράξη της Ένωσης για την εφαρµογή του Συντάγµατος. Ευρωπαϊκός νόµος καθορίζει τις
διατάξεις σχετικά µε τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη
διατύπωση τέτοιου αιτήµατος πολιτών, συµπεριλαµβανοµένου του ελάχιστου αριθµού
κρατών µελών από τα οποία αυτοί πρέπει να προέρχονται.
Άρθρο Ι-47 : Οι κοινωνικοί εταίροι και ο αυτόνοµος κοινωνικός διάλογος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και προάγει το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο
επίπεδο της Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία των εθνικών συστηµάτων,
διευκολύνει δε τον µεταξύ τους διάλογο, σεβόµενη την αυτονοµία τους. Η τριµερής
κοινωνική σύνοδος κορυφής για τη µεγέθυνση και την απασχόληση συµβάλλει στον
κοινωνικό διάλογο.
Άρθρο Ι-48 : Ο Ευρωπαίος Διαµεσολαβητής
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει Ευρωπαίο Διαµεσολαβητή, ο οποίος παραλαµβάνει
τις καταγγελίες για περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα πλαίσια της δράσης των θεσµικών
και λοιπών οργάνων ή οργανισµών της Ένωσης υπό τους όρους που προβλέπονται στο
Σύνταγµα. Ερευνά τις καταγγελίες αυτές και συντάσσει σχετικές εκθέσεις. Ο Ευρωπαίος
Διαµεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του µε πλήρη ανεξαρτησία.
Άρθρο Ι-49 : Διαφάνεια των εργασιών των θεσµικών και λοιπών οργάνων και
οργανισµών της Ένωσης
1. Προκειµένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τα θεσµικά και λοιπά όργανα και οι οργανισµοί
της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοικτά.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει δηµόσια, καθώς και το Συµβούλιο όταν
συσκέπτεται και ψηφίζει επί σχεδίου νοµοθετικής πράξης.
3. Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή
έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος έχει δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα,
ανεξαρτήτως υποθέµατος, των θεσµικών και λοιπών οργάνων και των οργανισµών της
Ένωσης, υπό τους όρους που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ.
Ευρωπαϊκός νόµος ορίζει τις γενικές αρχές και τους περιορισµούς που διέπουν, για
λόγους δηµοσίου ή ιδιωτικού συµφέροντος, την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε
αυτά τα έγγραφα.
4. Κάθε θεσµικό ή άλλο όργανο ή οργανισµός θεσπίζει στον εσωτερικό του κανονισµό
ειδικές διατάξεις για την πρόσβαση στα έγγραφα, σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό νόµο που
προβλέπεται στην παράγραφο 3.
Άρθρο Ι-50 : Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν.
2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τους κανόνες σχετικά µε την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
από τα θεσµικά και λοιπά όργανα και τους οργανισµούς της Ένωσης, καθώς και από τα
κράτη µέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
δικαίου της Ένωσης, και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. Η
τήρηση των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητων αρχών.
Άρθρο I-51 : Καθεστώς των εκκλησιών και των µη οµολογιακών ενώσεων
1. Η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο
οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη µέλη.
2. Η Ένωση σέβεται παροµοίως το καθεστώς που έχουν σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο οι
φιλοσοφικές και µη οµολογιακές οργανώσεις.
3. Η Ένωση διατηρεί ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο µε τις εκκλησίες και τις
οργανώσεις αυτές, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και συµβολή τους.
ΤΙΤΛΟΣ VII
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο Ι-52 : Δηµοσιονοµικές και οικονοµικές αρχές
1. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει να προβλέπονται για κάθε
οικονοµικό έτος και να εγγράφονται στον προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Μέρους ΙΙΙ.
2. Ο προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.
3. Οι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό δαπάνες εγκρίνονται για τη διάρκεια του
οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό νόµο που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-318.
4. Η εκτέλεση των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό δαπανών απαιτεί προηγουµένως
έκδοση νοµικά δεσµευτικής πράξης που να παρέχει τη νοµική βάση για τις ενέργειες της
Ένωσης και την εκτέλεση των αντίστοιχων δαπανών, σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό νόµο
που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-318, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται σε αυτόν.
5. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η δηµοσιονοµική πειθαρχία, η Ένωση δεν εκδίδει
πράξεις που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό, χωρίς να
παρέχει την εγγύηση ότι οι δαπάνες που απορρέουν από τις πράξεις αυτές δύνανται να
χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια των ιδίων πόρων της Ένωσης και τηρουµένου του
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο Ι-54.
6. Ο προϋπολογισµός της Ένωσης εκτελείται σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε την Ένωση προκειµένου
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να διασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την αρχή αυτή.
7. Η Ένωση και τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-321, καταπολεµούν την απάτη
ή οιαδήποτε άλλη παράνοµη δραστηριότητα κατά των οικονοµικών συµφερόντων της
Ένωσης.
Άρθρο Ι-53 : Ίδιοι Πόροι της Ένωσης
1. Η Ένωση προικίζεται µε επαρκή µέσα για την επίτευξη των στόχων της και την
επιτυχή εφαρµογή των πολιτικών της.
2. Ο προϋπολογισµός της Ένωσης χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου, µε την επιφύλαξη των
άλλων εσόδων, από ίδιους πόρους.
3. Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου καθορίζει τις διατάξεις σχετικά µε το σύστηµα
ιδίων πόρων της Ένωσης· στο πλαίσιο αυτό µπορεί να καθιερώνει νέες κατηγορίες ιδίων
πόρων ή να καταργεί υφιστάµενη κατηγορία. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα µετά
από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο νόµος αυτός τίθεται σε ισχύ µετά
την έγκρισή του από τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς
τους κανόνες.
4. Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου καθορίζει τα µέτρα εφαρµογής του συστήµατος
ιδίων πόρων της Ένωσης εφόσον αυτό προβλέπεται στο νόµο που εκδίδεται βάσει της
παραγράφου 3. Το Συµβούλιο αποφασίζει αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Άρθρο Ι-54 : Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
1. Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο έχει ως στόχο να εξασφαλίζει την οµαλή εξέλιξη
των δαπανών της Ένωσης εντός των ορίων των ιδίων της πόρων. Καθορίζει το ύψος των
ετήσιων ανώτατων ορίων των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ανά κατηγορία
δαπανών, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-308.
2. Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο θεσπίζεται µε ευρωπαϊκό νόµο του Συµβουλίου.
Το Συµβούλιο λαµβάνει τη σχετική απόφαση οµόφωνα µετά από έγκριση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει µε την πλειοψηφία των µελών που το
απαρτίζουν.
3. Ο ετήσιος προϋπολογισµός της Ένωσης καταρτίζεται τηρουµένου του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου.
4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει, οµόφωνα, ευρωπαϊκή απόφαση η οποία
επιτρέπει στο Συµβούλιο να αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία όταν εκδίδει τον
αναφερόµενο στην παράγραφο 2 ευρωπαϊκό νόµο του Συµβουλίου.
Άρθρο Ι-55 : Ο προϋπολογισµός της Ένωσης
Ευρωπαϊκός νόµος θεσπίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό της Ένωσης σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-310.
ΤΙΤΛΟΣ VIII
Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ
Άρθρο Ι-56 : Η Ένωση και το εγγύς περιβάλλον της
1. Η Ένωση αναπτύσσει µε τα γειτονικά κράτη προνοµιακές σχέσεις, µε στόχο την
εγκαθίδρυση ενός χώρου ευηµερίας και καλής γειτονίας, ο οποίος θεµελιώνεται στις
αξίες της Ένωσης και χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις οι οποίες
βασίζονται στη συνεργασία.
2. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση µπορεί να συνάπτει ειδικές συµφωνίες µε τα εν λόγω
κράτη. Οι συµφωνίες αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν αµοιβαία δικαιώµατα και
υποχρεώσεις καθώς και τη δυνατότητα διεξαγωγής κοινών δράσεων. Η εφαρµογή τους
αποτελεί αντικείµενο περιοδικών διαβουλεύσεων.
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ΤΙΤΛΟΣ IX
Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο Ι-57 : Κριτήρια επιλεξιµότητας και διαδικασία προσχώρησης στην Ένωση
1. Η Ένωση είναι ανοικτή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που σέβονται τις αξίες που
αναφέρονται στο άρθρο Ι-2 και δεσµεύονται να τις προάγουν από κοινού.
2. Κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο επιθυµεί να γίνει µέλος της Ένωσης απευθύνει την
αίτησή του στο Συµβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια των
κρατών µελών ενηµερώνονται για την αίτηση αυτή. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα,
αφού ζητήσει τη γνώµη της Επιτροπής και µετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου το οποίο αποφαίνεται µε την πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν.
Οι όροι και οι λεπτοµέρειες της προσχώρησης αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας
µεταξύ των κρατών µελών και του αιτούντος κράτους. Η συµφωνία αυτή υποβάλλεται
από όλα τα συµβαλλόµενα κράτη σε επικύρωση, κατά τους αντίστοιχους
συνταγµατικούς τους κανόνες.
Άρθρο Ι-58 : Αναστολή ορισµένων δικαιωµάτων που απορρέουν από τη συµµετοχή στην
Ένωση
1. Το Συµβούλιο δύναται, ύστερα από αιτιολογηµένη πρωτοβουλία του ενός τρίτου των
κρατών µελών ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή µετά από πρόταση της Επιτροπής, να
εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία διαπιστώνει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου
σοβαρής παραβίασης από κράτος µέλος των αξιών που µνηµονεύονται στο άρθρο Ι-2.
Το Συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων των µελών του αφού
λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το Συµβούλιο, προτού προβεί στη διαπίστωση αυτή, ακούει το εν λόγω κράτος µέλος,
και δύναται, αποφασίζοντας µε την ίδια διαδικασία, να του απευθύνει συστάσεις.
Το Συµβούλιο επαληθεύει τακτικά ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι που οδήγησαν
στη διαπίστωση αυτή.
2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, δύναται, µετά από πρωτοβουλία του ενός τρίτου των
κρατών µελών ή µετά από πρόταση της Επιτροπής, να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση µε
την οποία διαπιστώνει την ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος µέλος
των αξιών που µνηµονεύονται στο άρθρο Ι-2, αφού καλέσει το εν λόγω κράτος µέλος να
υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα αφού
λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3. Εφόσον γίνει η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 διαπίστωση, το Συµβούλιο δύναται
να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση, µε ειδική πλειοψηφία, µε την οποία αναστέλλει
ορισµένα δικαιώµατα τα οποία απορρέουν από την εφαρµογή του Συντάγµατος ως προς
το εν λόγω κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων ψήφου του µέλους
του Συµβουλίου που αντιπροσωπεύει αυτό το κράτος. Το Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη
του τις πιθανές συνέπειες µιας τέτοιας αναστολής στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
φυσικών και νοµικών προσώπων. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω κράτος εξακολουθεί να
δεσµεύεται από τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει του Συντάγµατος.
4. Εν συνεχεία, το Συµβούλιο δύναται να εκδώσει, µε ειδική πλειοψηφία, ευρωπαϊκή
απόφαση µε την οποία τροποποιεί ή καταργεί µέτρα που θέσπισε σύµφωνα µε την
παράγραφο 3, ανάλογα µε τις µεταβολές της κατάστασης η οποία οδήγησε στην επιβολή
τους.
5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το µέλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ή του
Συµβουλίου που αντιπροσωπεύει το εν λόγω κράτος µέλος δεν συµµετέχει στη
ψηφοφορία και το εν λόγω κράτος µέλος δεν λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό
του ενός τρίτου ή των τεσσάρων πέµπτων των κρατών µελών που προβλέπεται στις
παραγράφους 1 και 2. Αποχές παρόντων ή αντιπροσωπευόµενων µελών δεν εµποδίζουν
τη θέσπιση των ευρωπαϊκών αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Για την
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έκδοση των ευρωπαϊκών αποφάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, ως
ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 72% των µελών του Συµβουλίου που
αντιπροσωπεύουν τα συµµετέχοντα στη ψηφοφορία κράτη µέλη, εφόσον η πλειοψηφία
αυτή συγκεντρώνει ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσµού των κρατών αυτών.
Όταν, ύστερα από απόφαση αναστολής των δικαιωµάτων ψήφου η οποία έχει εκδοθεί
σύµφωνα µε την παράγραφο 3, το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία
βασιζόµενο σε διάταξη του Συντάγµατος, η ειδική πλειοψηφία ορίζεται κατά τον ίδιο
τρόπο όπως στο δεύτερο εδάφιο ή, εάν το Συµβούλιο ενεργεί µετά από πρόταση της
Επιτροπής, ως ποσοστό τουλάχιστον 55% των µελών του Συµβουλίου που
αντιπροσωπεύουν τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον η πλειοψηφία αυτή
συγκεντρώνει ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσµού των κρατών αυτών. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, η µειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλαµβάνει
τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθµό µελών του Συµβουλίου τα οποία αντιπροσωπεύουν
ποσοστό µεγαλύτερο του 35% του πληθυσµού των συµµετεχόντων κρατών µελών, συν
ένα µέλος, αλλιώς θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία.
6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει µε
την πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την
πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν.
Άρθρο Ι-59 : Εθελούσια αποχώρηση από την Ένωση
1. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
σύµφωνα µε τους εσωτερικούς συνταγµατικούς του κανόνες.
2. Το κράτος µέλος που αποφασίζει να αποχωρήσει γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Με βάση τους προσανατολισµούς του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
η Ένωση προβαίνει σε διαπραγµατεύσεις και συνάπτει µε το εν λόγω κράτος συµφωνία
που καθορίζει τις λεπτοµέειες της αποχώρησής του, λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των
µελλοντικών του σχέσεων µε την Ένωση. Η διαπραγµάτευση της συµφωνίας αυτής
γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-227, παράγραφος 3· η συµφωνία συνάπτεται εξ
ονόµατος της Ένωσης από το Συµβούλιο το οποίο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία,
µετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3. Το Σύνταγµα παύει να ισχύει στο ενδιαφερόµενο κράτος από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της συµφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει τέτοιας συµφωνίας, δύο έτη µετά τη
γνωστοποίηση που µνηµονεύεται στην παράγραφο 2, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, σε συµφωνία µε το εν λόγω κράτος µέλος, αποφασίσει οµόφωνα την
παράταση αυτής της προθεσµίας.
3α. Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3, το µέλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
και του Συµβουλίου που αντιπροσωπεύει το αποχωρούν κράτος µέλος δεν συµµετέχει
ούτε στις συζητήσεις ούτε στις ευρωπαϊκές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ή
του Συµβουλίου των Υπουργών που το αφορούν.
Ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 72% των µελών του Συµβουλίου
που αντιπροσωπεύουν τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, εφόσον η πλειοψηφία αυτή
συγκεντρώνει ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσµού των κρατών αυτών.
4. Εάν το κράτος που αποχώρησε από την Ένωση ζητήσει την εκ νέου προσχώρησή του,
η αίτησή αυτή υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου Ι-57.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
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ΧΑΡΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

ΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας µεταξύ τους µία διαρκώς στενότερη ένωση,
αποφάσισαν να µοιραστούν ένα ειρηνικό µέλλον θεµελιωµένο σε κοινές αξίες. Η
Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευµατικής και ηθικής κληρονοµιάς της, εδράζεται στις
αδιαίρετες και οικουµενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελευθερίας, της
ισότητας και της αλληλεγγύης· ερείδεται στις αρχές της δηµοκρατίας και του κράτους
δικαίου. Η Ένωση τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, καθιερώνοντας
την ιθαγένεια της Ένωσης και δηµιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης. Η Ένωση συµβάλλει στη διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των κοινών
αξιών, σεβόµενη την πολυµορφία των πολιτισµών και των παραδόσεων των λαών της
Ευρώπης καθώς και την εθνική ταυτότητα των κρατών µελών της και την οργάνωση της
δηµόσιας εξουσίας τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· επιδιώκει να
προαγάγει ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη και εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων, των υπηρεσιών, των εµπορευµάτων και των κεφαλαίων καθώς και την
ελευθερία εγκατάστασης. Προς το σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η
προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων, υπό το πρίσµα των κοινωνικών αλλαγών, της
κοινωνικής προόδου και των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθιστώντας
τα πιο αντιληπτά σε ένα Χάρτη. Ο παρών Χάρτης επιβεβαιώνει, σεβόµενος τις
αρµοδιότητες και τα καθήκοντα της Ένωσης, καθώς και την αρχή της επικουρικότητας,
τα δικαιώµατα που απορρέουν ιδίως από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις και
διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών µελών, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, τους Κοινωνικούς
Χάρτες που έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση και το Συµβούλιο της Ευρώπης καθώς και
από τη νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Εν προκειµένω, ο Χάρτης θα ερµηνεύεται
από τα δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών µελών, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη
των επεξηγήσεων που καταρτίσθηκαν καθ’ υπόδειξη του Προεδρείου της Συνέλευσης
που συνέταξε τον Χάρτη και αναπροσαρµόστηκαν υπ’ευθύνη του Προεδρείου της
Ευρωπαϊκής Συνέλευσης.
Η απόλαυση των δικαιωµάτων αυτών συνεπάγεται ευθύνες και καθήκοντα έναντι τόσο
των τρίτων όσο και της ανθρώπινης κοινότητας και των µελλοντικών γενεών.
Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις αρχές που
ορίζονται κατωτέρω.
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
Άρθρο II-1 : Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να
προστατεύεται.
Άρθρο II-2 : Δικαίωµα στη ζωή
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στη ζωή.
2. Κανείς δεν µπορεί να καταδικαστεί στην ποινή του θανάτου ούτε να εκτελεστεί.
Άρθρο II-3 : Δικαίωµα στην ακεραιότητα του προσώπου
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στη σωµατική και διανοητική ακεραιότητά του.
2. Στο πεδίο της ιατρικής και της βιολογίας, πρέπει να τηρούνται ιδίως τα εξής :
α) η ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τις
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λεπτοµερέστερες διατάξεις που ορίζονται από το νόµο,
β) η απαγόρευση των ευγονικών πρακτικών, ιδίως όσων αποσκοπούν στην επιλογή των
προσώπων,
γ) η απαγόρευση της µετατροπής του ανθρωπίνου σώµατος και των µερών του σε πηγή
κέρδους,
δ) η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης των ανθρωπίνων όντων.
Άρθρο II-4 : Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών
ποινών ή µεταχείρισης
Κανείς δεν µπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές
ποινές ή µεταχείριση.
Άρθρο II-5 : Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας
1. Κανείς δεν µπορεί να κρατηθεί σε δουλεία ούτε σε ειλωτεία.
2. Κανείς δεν µπορεί να υποβληθεί σε αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.
3. Απαγορεύεται η εµπορία των ανθρωπίνων όντων.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
Άρθρο II-6 : Δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια.
Άρθρο II-7 : Σεβασµός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στο σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του,
της κατοικίας του και των επικοινωνιών του.
Άρθρο II-8 : Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν.
2. Η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων πρέπει να γίνεται νοµίµως, για καθορισµένους
σκοπούς και µε βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφεροµένου ή για άλλους θεµιτούς
λόγους που προβλέπονται από το νόµο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα
συλλεγέντα δεδοµένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.
3. Ο σεβασµός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.
Άρθρο II-9 : Δικαίωµα γάµου και δικαίωµα δηµιουργίας οικογένειας
Το δικαίωµα γάµου και το δικαίωµα δηµιουργίας οικογένειας διασφαλίζονται σύµφωνα
µε τις εθνικές νοµοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.
Άρθρο II-10 : Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το
δικαίωµα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία µεταβολής θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων
καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύµατος ή των πεποιθήσεών του,
ατοµικά ή συλλογικά, δηµοσία ή κατ’ ιδίαν, µε τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση
των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές.
2. Το δικαίωµα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις εθνικές
νοµοθεσίες που διέπουν την άσκησή του.
Άρθρο II-11 : Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό
περιλαµβάνει την ελευθερία γνώµης και την ελευθερία λήψης ή µετάδοσης πληροφοριών
ή ιδεών, χωρίς την ανάµειξη δηµοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων.
2. Η ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές.
Άρθρο II-12 : Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και το
συνδικαλιστικό τοµέα καθώς και στους τοµείς που αναφέρονται στον πολίτη, πράγµα
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που συνεπάγεται το δικαίωµα κάθε προσώπου να ιδρύει µε άλλους συνδικαλιστικές
ενώσεις και να προσχωρεί σ’ αυτές για την υπεράσπιση των συµφερόντων του.
2. Τα πολιτικά κόµµατα, στο επίπεδο της Ένωσης, συµβάλλουν στην έκφραση της
πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης.
Άρθρο II-13 : Ελευθερία της τέχνης και της επιστήµης
Η τέχνη και η επιστηµονική έρευνα είναι ελεύθερες. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία είναι
σεβαστή.
Άρθρο II-14 : Δικαίωµα εκπαίδευσης
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην
επαγγελµατική και συνεχή κατάρτιση.
2. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
3. Η ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών
καθώς και το δικαίωµα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη µόρφωση
των τέκνων τους σύµφωνα µε τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές
πεποιθήσεις τους, γίνονται σεβαστά σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες που διέπουν την
άσκησή τους.
Άρθρο II-15 : Ελευθερία του επαγγέλµατος και δικαίωµα προς εργασία
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελµα, το οποίο
επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα.
2. Κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, να
εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος µέλος.
3. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος των κρατών
µελών δικαιούνται συνθηκών εργασίας αντίστοιχων µε εκείνες που απολαύουν οι πολίτες
της Ένωσης.
Άρθρο II-16 : Επιχειρηµατική ελευθερία
Η επιχειρηµατική ελευθερία αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης και τις
εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές.
Άρθρο II-17 : Δικαίωµα ιδιοκτησίας
1. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νοµίµως κτηθέντων αγαθών του, να τα
χρησιµοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν µπορεί να στερείται την
ιδιοκτησία του, παρά µόνον για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόµο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζηµίωσης
για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών µπορεί να υπόκειται σε περιορισµούς από το
νόµο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συµφέρον.
2. Η πνευµατική ιδιοκτησία προστατεύεται.
Άρθρο II-18 : Δικαίωµα ασύλου
Το δικαίωµα ασύλου διασφαλίζεται τηρουµένων των κανόνων της Σύµβασης της
Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά
µε το καθεστώς των προσφύγων και σύµφωνα µε το Σύνταγµα.
Άρθρο II-19 : Προστασία σε περίπτωση αποµάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης
1. Απαγορεύονται οι συλλογικές απελάσεις.
2. Κανείς δεν µπορεί να αποµακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς κράτος όπου
διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε
βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή µεταχείριση.
ΤΙΤΛΟΣ III
ΙΣΟΤΗΤΑ
Άρθρο II-20 : Ισότητα έναντι του νόµου
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόµου.
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Άρθρο II-21 : Απαγόρευση διακρίσεων
1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας
ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής
µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
2. Απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας, εντός του πεδίου εφαρµογής του
Συντάγµατος και µε την επιφύλαξη οποιασδήποτε από τις ειδικές του διατάξεις.
Άρθρο II-22 : Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυµορφία
Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυµορφία.
Άρθρο II-23 : Ισότητα ανδρών και γυναικών
Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς, µεταξύ
άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές.
Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση µέτρων που προβλέπουν
ειδικά πλεονεκτήµατα υπέρ του υποεκπροσωπούµενου φύλου.
Άρθρο II-24 : Δικαιώµατα του παιδιού
1. Τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την
καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά µπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώµη τους. Η
γνώµη τους σχετικά µε ζητήµατα που τα αφορούν λαµβάνεται υπόψη σε συνάρτηση µε
την ηλικία και την ωριµότητά τους.
2. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δηµόσιες αρχές είτε
από ιδιωτικούς οργανισµούς, πρωταρχική σηµασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο
συµφέρον του παιδιού.
3. Κάθε παιδί έχει δικαίωµα να διατηρεί τακτικές προσωπικές σχέσεις και απ’ ευθείας
επαφές µε τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συµφέρον του.
Άρθρο II-25 : Δικαιώµατα των ηλικιωµένων
Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ηλικιωµένων προσώπων να διάγουν
αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συµµετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο.
Άρθρο II-26 : Ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες
Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρίες να
επωφελούνται µέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την κοινωνική και
επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή στον κοινοτικό βίο.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Άρθρο II-27 : Δικαίωµα των εργαζοµένων στην ενηµέρωση και τη διαβούλευση στο
πλαίσιο της επιχείρησης
Εξασφαλίζεται στους εργαζοµένους ή τους εκπροσώπους τους, στα ενδεδειγµένα
επίπεδα, εγκαίρως ενηµέρωση και διαβούλευση, στις περιπτώσεις και υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης κα ι τις εθνικές νοµοθεσίες
και πρακτικές.
Άρθρο II-28 : Δικαίωµα διαπραγµάτευσης και συλλογικών δράσεων
Οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες, ή οι αντίστοιχες οργανώσεις τους, έχουν, σύµφωνα µε
το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές, δικαίωµα να
διαπραγµατεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συµβάσεις στα ενδεδειγµένα επίπεδα
καθώς και να προσφεύγουν, σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων, σε συλλογικές
δράσεις για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους, συµπεριλαµβανοµένης της
απεργίας.
Άρθρο II-29 : Δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας.
Άρθρο II-30 : Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης
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Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα προστασίας έναντι κάθε αδικαιολόγητης απόλυσης,
σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές.
Άρθρο II-31 : Δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας
1. Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας.
2. Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε ένα όριο µέγιστης διάρκειας εργασίας, σε
ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο
αµειβόµενων διακοπών.
Άρθρο II-32 : Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην
εργασία
Η εργασία των παιδιών απαγορεύεται. Η ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη εργασίας δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από την ηλικία κατά την οποία λήγει η υποχρεωτική σχολική
φοίτηση, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων κανόνων για τους νέους και εξαιρέσει
περιορισµένων παρεκκλίσεων.
Οι νέοι που εργάζονται πρέπει να απολαύουν συνθηκών εργασίας προσαρµοσµένων
στην ηλικίατους και να προστατεύονται από την οικονοµική εκµετάλλευση ή από
οποιαδήποτε εργασία που θα µπορούσε να βλάψει την ασφάλειά τους, την υγεία τους, τη
σωµατική, πνευµατική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή τους ή να θέσει σε κίνδυνο την
εκπαίδευσή τους.
Άρθρο II-33 : Οικογενειακή ζωή και επαγγελµατική ζωή
1. Η οικογένεια απολαύει νοµικής, οικονοµικής και κοινωνικής προστασίας.
2. Κάθε πρόσωπο, προκειµένου να µπορεί να συνδυάζει την οικογενειακή µε την
επαγγελµατική ζωή του, έχει δικαίωµα προστασίας από την απόλυση για λόγους που
συνδέονται µε τη µητρότητα καθώς και δικαίωµα αµειβόµενης άδειας µητρότητας και
γονικής άδειας µετά τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού.
Άρθρο II-34 : Κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή
1. Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής
ασφάλειας και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε περιπτώσεις
όπως η µητρότητα, η ασθένεια, το εργατικό ατύχηµα, η εξάρτηση ή το γήρας καθώς και
σε περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο
δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές.
2. Κάθε πρόσωπο που διαµένει και διακινείται νοµίµως εντός της Ένωσης έχει δικαίωµα
στις παροχές κοινωνικής ασφάλειας και στα κοινωνικά πλεονεκτήµατα, σύµφωνα µε το
δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές.
3. Η Ένωση, προκειµένου να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός και η φτώχεια,
αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους,
σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές
νοµοθεσίες και πρακτικές.
Άρθρο II-35 : Προστασία της υγείας
Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέµατα υγείας και να
απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές
νοµοθεσίες και πρακτικές. Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των πολιτικών
και δράσεων της Ένωσης εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του
ανθρώπου.
Άρθρο II-36 : Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος
Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού
ενδιαφέροντος, όπως αυτό προβλέπεται στις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές, σύµφωνα
µε το Σύνταγµα, προκειµένου να προαχθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης.
Άρθρο II-37 : Προστασία του περιβάλλοντος
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Το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του
πρέπει να ενσωµατώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται σύµφωνα
µε την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.
Άρθρο II-38 : Προστασία του καταναλωτή
Οι πολιτικές της Ένωσης διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Άρθρο II-39 : Δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
1. Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος µέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους
µε τους υπηκόους του εν λόγω κράτους.
2. Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται µε άµεση και καθολική, ελεύθερη
και µυστική ψηφοφορία.
Άρθρο II-40 : Δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές και κοινοτικές
εκλογές
Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές
και κοινοτικές εκλογές στο κράτος µέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους µε τους
υπηκόους του εν λόγω κράτους.
Άρθρο II-41 : Δικαίωµα χρηστής διοίκησης
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην αµερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσµίας
εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσµικά και λοιπά όργανα και τους οργανισµούς της
Ένωσης.
2. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει ιδίως :
α) το δικαίωµα κάθε προσώπου σε προηγούµενη ακρόαση προτού ληφθεί ατοµικό µέτρο
εις βάρος του,
β) το δικαίωµα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στο φάκελό του, τηρουµένων των
νοµίµων συµφερόντων της εµπιστευτικότητας και του επαγγελµατικού και
επιχειρηµατικού απορρήτου,
γ) την υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί τις αποφάσεις της.
3. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην αποκατάσταση εκ µέρους της Ένωσης της ζηµίας
που του προξένησαν τα θεσµικά όργανα ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών
µελών.
4. Κάθε πρόσωπο µπορεί να απευθύνεται στα θεσµικά όργανα της Ένωσης σε µία από
τις γλώσσες του Συντάγµατος και πρέπει να λαµβάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα.
Άρθρο ΙΙ-42 : Δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα
Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει
την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος µέλος έχει δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα
των θεσµικών και λοιπών οργάνων και οργανισµών της Ένωσης, ανεξαρτήτως
υποθέµατος.
Άρθρο ΙΙ-43 : Ευρωπαίος Διαµεσολαβητής
Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει
την καταστατική έδρα του σε κράτος µέλος, έχει δικαίωµα να προσφεύγει στον
Ευρωπαίο Διαµεσολαβητή, σχετικά µε περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της
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δράσης των θεσµικών και λοιπών οργάνων και οργανισµών της Ένωσης, µε εξαίρεση το
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων
του.
Άρθρο ΙΙ-44 : Δικαίωµα αναφοράς
Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει
την καταστατική έδρα του σε κράτος µέλος, έχει δικαίωµα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Άρθρο ΙΙ-45 : Ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής
1. Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει δικαίωµα να κυκλοφορεί και να διαµένει ελεύθερα στο
έδαφος των κρατών µελών.
2. Η ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής µπορεί να χορηγείται, σύµφωνα µε το
Σύνταγµα, στους υπηκόους των τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στο έδαφος
κράτους µέλους.
Άρθρο ΙΙ-46 : Διπλωµατική και προξενική προστασία
Κάθε πολίτης της Ένωσης απολαύει, στο έδαφος τρίτων χωρών στις οποίες δεν
αντιπροσωπεύεται το κράτος µέλος του οποίου είναι υπήκοος, της διπλωµατικής και
προξενικής προστασίας κάθε κράτους µέλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και
έναντι των υπηκόων του κράτους αυτού.
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Άρθρο ΙΙ-47 : Δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου δικαστηρίου
Κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που
διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής
ενώπιον δικαστηρίου, τηρουµένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο.
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δηµόσια και εντός
εύλογης προθεσµίας, από ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο, που έχει
προηγουµένως συσταθεί νοµίµως. Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να συµβουλεύεται
δικηγόρο και να του αναθέτει την υπεράσπιση και εκπροσώπησή του.
Σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, παρέχεται ευεργέτηµα πενίας, εφόσον το
ευεργέτηµα αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική πρόσβαση στη
δικαιοσύνη.
Άρθρο ΙΙ-48 : Τεκµήριο αθωότητας και δικαιώµατα της υπεράσπισης
1. Κάθε κατηγορούµενος τεκµαίρεται ότι είναι αθώος µέχρι αποδείξεως της ενοχής του
σύµφωνα µε το νόµο.
2. Διασφαλίζεται ο σεβασµός των δικαιωµάτων της υπεράσπισης σε κάθε
κατηγορούµενο.
Άρθρο ΙΙ-49 : Αρχές της νοµιµότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και
ποινών
1. Κανείς δεν µπορεί να καταδικαστεί για πράξη ή παράλειψη, η οποία δεν αποτελούσε,
κατά τη στιγµή της τέλεσής της, αδίκηµα κατά το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν
επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη η οποία επιβαλλόταν κατά τη στιγµή της
τέλεσης του αδικήµατος. Εάν, µετά την τέλεση του αδικήµατος, προβλεφθεί µε νόµο
ελαφρύτερη ποινή, επιβάλλεται αυτή η ποινή.
2. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τη δίκη και την τιµωρία ατόµου ενόχου για πράξη ή
παράλειψη η οποία, κατά τη στιγµή της τέλεσής της, ήταν εγκληµατική σύµφωνα µε τις
γενικέςαρχές που αναγνωρίζονται από όλα τα έθνη.
3. Η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη προς το αδίκηµα.
Άρθρο ΙΙ-50 : Δικαίωµα του προσώπου να µη δικάζεται ή να µην τιµωρείται ποινικά δύο
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φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη
Κανείς δεν διώκεται ούτε τιµωρείται ποινικά για αδίκηµα για το οποίο έχει ήδη αθωωθεί
ή καταδικαστεί εντός της Ένωσης µε οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σύµφωνα
µε το νόµο.
ΤΙΤΛΟΣ VII
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
Άρθρο ΙΙ-51 : Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη απευθύνονται στα θεσµικά και λοιπά όργανα και
τους οργανισµούς της Ένωσης, τηρουµένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και
στα κράτη µέλη, µόνον όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι
ανωτέρω σέβονται τα δικαιώµατα, τηρούν τις αρχές και προάγουν την εφαρµογή τους,
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους και εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων
της Ένωσης, όπως της ανατίθενται από τα άλλα µέρη του Συντάγµατος.
2. Ο παρών Χάρτης δεν επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης πέραν
των αρµοδιοτήτων της Ένωσης και δεν δηµιουργεί καµία νέα αρµοδιότητα και κανένα
νέο καθήκον για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που
καθορίζονται στα άλλα µέρη του Συντάγµατος.
Άρθρο ΙΙ-52 : Εµβέλεια και ερµηνεία των δικαιωµάτων και των αρχών
1. Κάθε περιορισµός στην άσκηση των δικαιωµάτων και ελευθεριών που
αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από το νόµο και να σέβεται
το βασικό περιεχόµενο των εν λόγω δικαιωµάτων και ελευθεριών. Τηρουµένης της
αρχής της αναλογικότητας, περιορισµοί επιτρέπεται να επιβάλλονται µόνον εφόσον είναι
αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγµατικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που
αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωµάτων και ελευθεριών των
τρίτων.
2. Τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από τον παρόντα Χάρτη, και τα οποία διέπονται
από διατάξεις άλλων µερών του Συντάγµατος, ασκούνται υπό τους όρους και εντός των
ορίων που καθορίζονται από αυτά τα µέρη.
3. Στο µέτρο που ο παρών Χάρτης περιλαµβάνει δικαιώµατα που αντιστοιχούν σε
δικαιώµατα τα οποία διασφαλίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, η έννοια και η εµβέλειά
τους είναι ίδιες µε εκείνες που τους αποδίδει η εν λόγω Σύµβαση. Η διάταξη αυτή δεν
εµποδίζει το δίκαιο της Ένωσης να παρέχει ευρύτερη προστασία.
4. Στο βαθµό που ο παρών Χάρτης αναγνωρίζει τα θεµελιώδη δικαιώµατα όπως αυτά
απορρέουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, τα εν λόγω
δικαιώµατα ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις παραδόσεις αυτές.
5. Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη που περιέχουν αρχές µπορούν να τίθενται σε
εφαρµογή µε νοµοθετικές και εκτελεστικές πράξεις των θεσµικών και λοιπών οργάνων
και οργανισµών της Ένωσης, και µε πράξεις των κρατών µελών όταν εφαρµόζουν το
δίκαιο της Ένωσης, κατά την άσκηση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους. Οι διατάξεις
αυτές υπόκεινται στην κρίση δικαστηρίου µόνον κατά την ερµηνεία αυτών των πράξεων
και για τον έλεγχο της νοµιµότητάς τους.
6. Οι εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές λαµβάνονται πλήρως υπόψη όπως καθορίζεται
στον παρόντα Χάρτη.
7. Τα δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών µελών λαµβάνουν δεόντως υπόψη τους
τις επεξηγήσεις οι οποίες έχουν εκπονηθεί µε σκοπό την παροχή κατευθύνσεων για την
ερµηνεία του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων.
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Άρθρο ΙΙ-53 : Επίπεδο προστασίας
Καµία διάταξη του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως περιορίζουσα ή
θίγουσα τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις θεµελιώδεις ελευθερίες που
αναγνωρίζονται στα αντίστοιχα πεδία εφαρµογής από το δίκαιο της Ένωσης, το διεθνές
δίκαιο καθώς και από τις διεθνείς συµβάσεις, στις οποίες είναι µέρη η Ένωση, ή όλα τα
κράτη µέλη, και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των
Δικαιωµάτων του ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, καθώς και από τα
Συντάγµατα των κρατών µελών.
Άρθρο ΙΙ-54 : Απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώµατος
Καµία από τις διατάξεις του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως
συνεπαγόµενη δικαίωµα επίδοσης σε δραστηριότητα ή εκτέλεσης πράξης που
αποσκοπούν στην κατάλυση των δικαιωµάτων ή ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον
παρόντα Χάρτη ή σε περιορισµούς των δικαιωµάτων και ελευθεριών ευρύτερους από
τους προβλεπόµενους σε αυτόν.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο ΙΙΙ-1 (νέο)
Η Ένωση µεριµνά για τη συνοχή µεταξύ των διάφορων πολιτικών και δράσεών που
αναφέρονται στο παρόν Μέρος, λαµβάνοντας υπόψη το πλήρες φάσµα των στόχων της
και σύµφωνα µε την αρχή της ανάθεσης των αρµοδιοτήτων.
Άρθρο ΙΙΙ-2 (πρώην άρθρο 3 παράγραφος 2)
Σε όλες τις δράσεις που αναφέρονται στο παρόν Μέρος, η Ένωση επιδιώκει να
εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών.
΄Άρθρο ΙΙΙ-2α
Κατά τον καθορισµό και την υλοποίηση των πολιτικών και των δράσεων που
αναφέρονται στο παρόν Μέρος, η Ένωση συνεκτιµά τις απαιτήσεις που συνδέονται µε
την προώθηση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, µε τη διασφάλιση της κατάλληλης
κοινωνικής προστασίας, µε την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού καθώς και
µε ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
Άρθρο ΙΙΙ-3 (νέο)
Κατά τον καθορισµό και την υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων που αναφέρονται
στο παρόν Μέρος, η Ένωση καταπολεµά κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού.
Άρθρο ΙΙΙ-4 (πρώην άρθρο 6 ΣΕΚ)
Οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στον καθορισµό
και την εφαρµογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης που αναφέρονται στο παρόν
Μέρος, ιδίως προκειµένου να προωθείται η βιώσιµη ανάπτυξη.
Άρθρο ΙΙΙ-5 (πρώην άρθρο 153 παράγραφος 2 ΣΕΚ)
Οι απαιτήσεις της προστασίας του καταναλωτή λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό
και την εφαρµογή των άλλων πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.
Άρθρο ΙΙΙ-5α
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Κατά τη διαµόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης στους τοµείς της
γεωργίας, της αλιείας, των µεταφορών, της εσωτερικής αγοράς, της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήµατος, η Ένωση και τα κράτη µέλη λαµβάνουν
πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,
τηρώντας ταυτοχρόνως τις νοµοθετικές ή διοικητικές διατάξεις και τα έθιµα των κρατών
µελών που αφορούν ιδίως τα θρησκευτικά τυπικά, τις πολιτιστικές παραδόσεις και την
κατά τόπους πολιτιστική κληρονοµιά.
Άρθρο ΙΙΙ-6 (πρώην άρθρο 16 ΣΕΚ)
Με την επιφύλαξη των άρθρων Ι-5, ΙΙI-55, III-56 και III-136, και µε δεδοµένη τη θέση
που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος ως υπηρεσίες στις οποίες
οι πάντες στην Ένωση αποδίδουν αξία, καθώς και λόγω της συµβολής των υπηρεσιών
αυτών στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η Ένωση και τα κράτη
µέλη, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους και εντός του πεδίου
εφαρµογής του Συντάγµατος, µεριµνούν ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν
βάσει αρχών και προϋποθέσεων, ιδίως οικονοµικών και δηµοσιονοµικών, οι οποίες
επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους. Ευρωπαϊκός νόµος καθορίζει τις εν λόγω
αρχές και προϋποθέσεις, µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας των κρατών µελών,
τηρουµένου του Συντάγµατος, για την παροχή, εκτέλεση και χρηµατοδότηση των
υπηρεσιών αυτών.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Άρθρο ΙΙΙ-7 (πρώην άρθρο 12 ΣΕΚ)
Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να ρυθµίζει την απαγόρευση των διακρίσεων
λόγω ιθαγένειας όπως ορίζει το άρθρο Ι-4, παράγραφος 2.
Άρθρο ΙΙΙ-8 (πρώην άρθρο 13 ΣΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του Συντάγµατος και εντός των ορίων των
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται δυνάµει αυτού στην Ένωση, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµοςπλαίσιο του Συµβουλίου µπορεί να θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα για την καταπολέµηση
των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Το Συµβούλιο
αποφασίζει οµόφωνα αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί
να θεσπίζει τις βασικές αρχές των µέτρων ενθάρρυνσης της Ένωσης και να καθορίζει
τέτοια µέτρα για την υποστήριξη των δράσεων που αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη
προκειµένου να συµβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της παραγράφου 1,
αποκλειοµένης της εναρµόνισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεών τους.
Άρθρο ΙΙΙ-9 (πρώην άρθρο 18 ΣΕΚ)
1. Εάν, προς διευκόλυνση της άσκησης του προβλεπόµενου στο άρθρο Ι-8, παράγραφος
2, στοιχείο α), δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ελεύθερης διαµονής
κάθε πολίτη της Ένωσης, απαιτείται δράση της Ένωσης και εφόσον το Σύνταγµα δεν
έχει προβλέψει εξουσίες προς τούτο, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να
θεσπίζει µέτρα για το σκοπό αυτό.
2. Για τους ίδιους σκοπούς µε εκείνους της παραγράφου 1, και εκτός εάν το Σύνταγµα
έχει προβλέψει σχετικές εξουσίες δράσης, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο του
Συµβουλίου µπορεί να θεσπίζει µέτρα σχετικά µε τα διαβατήρια, τα δελτία ταυτότητας,
τους τίτλους διαµονής ή κάθε άλλο εξοµοιούµενο έγγραφο, καθώς και µέτρα σχετικά µε
την κοινωνική ασφάλεια ή την κοινωνική προστασία. Το Συµβούλιο αποφασίζει
οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Άρθρο ΙΙΙ-10 (πρώην άρθρο 19 ΣΕΚ)
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Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο του Συµβουλίου καθορίζει τους τρόπους άσκησης
του προβλεπόµενου στο άρθρο Ι-8, παράγραφος 2, στοιχείο β), δικαιώµατος του εκλέγειν
και του εκλέγεσθαι στις δηµοτικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, για κάθε πολίτη της Ένωσης στο κράτος µέλος κατοικίας του, χωρίς να
είναι υπήκοος του κράτους αυτού.
Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Οι διατάξεις αυτές µπορούν να προβλέπουν παρεκκλίσεις όταν αυτό
δικαιολογείται λόγω ειδικών προβληµάτων σε κράτος µέλος.
Το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ασκείται µε την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-232, παράγραφος 1 και των
µέτρων που έχουν θεσπιστεί προς εφαρµογή του.
Άρθρο ΙΙΙ-11 (πρώην άρθρο 20 ΣΕΚ)
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν τη διπλωµατική και
προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στις τρίτες χώρες, όπως ορίζει το άρθρο
Ι-8, παράγραφος 2, στοιχείο γ).
Τα κράτη µέλη διεξάγουν τις αναγκαίες διεθνείς διαπραγµατεύσεις για την εξασφάλιση
της προστασίας αυτής.
Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου µπορεί να θεσπίζει τα απαραίτητα µέτρα για να
διευκολυνθεί η προστασία αυτή. Το Συµβούλιο αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Άρθρο ΙΙΙ-12 (πρώην άρθρο 21 ΣΕΚ)
Οι γλώσσες στις οποίες κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωµα να απευθύνεται
γραπτώς στα θεσµικά και λοιπά όργανα δυνάµει του άρθρου Ι-8, παράγραφος 2, στοιχείο
δ), και να λαµβάνει απάντηση είναι εκείνες που απαριθµούνται στο άρθρο IV-10. Τα
θεσµικά και συµβουλευτικά όργανα που αναφέρονται στο άρθρο Ι-8, παράγραφος 2,
στοιχείο δ) είναι αυτά που απαριθµούνται στα άρθρα Ι-18 παράγραφος 2, Ι-29, Ι-30 και Ι31, καθώς και ο Ευρωπαίος Διαµεσολαβητής.
Άρθρο ΙΙΙ-13 (πρώην άρθρο 22 ΣΕΚ)
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ανά τριετία σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου
Ι-8 και του παρόντος Τίτλου. Στην έκθεση αυτή λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη της
Ένωσης. Επ’ αυτής της βάσεως, και µε την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του
Συντάγµατος, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο του Συµβουλίου µπορεί να
συµπληρώνει τα δικαιώµατα που προβλέπονται στο άρθρο Ι-8. Το Συµβούλιο
αποφασίζει οµόφωνα αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο
ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο τίθεται σε ισχύ µόνον αφού εγκριθεί από τα κράτη
µέλη, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ 1
ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο ΙΙΙ-14 (πρώην άρθρα 14 και 15 ΣΕΚ)
1. Η Ένωση θεσπίζει τα µέτρα για την εγκαθίδρυση ή την εξασφάλιση της λειτουργίας
της εσωτερικής αγοράς, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος.
2. Η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα εντός του οποίου
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών, των
εµπορευµάτων και των κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος.
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3. Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή
αποφάσεις που καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραµµές και τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την εξασφάλιση ισόρροπης προόδου σε όλους τους σχετικούς τοµείς.
4. Κατά τη διατύπωση των προτάσεών της για την υλοποίηση των στόχων που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της το µέγεθος των
προσπαθειών τις οποίες πρέπει να καταβάλουν, για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής
αγοράς, ορισµένες οικονοµίες που εµφανίζουν διαφορετικό βαθµό ανάπτυξης και µπορεί
να προτείνει κατάλληλα µέτρα. Εάν τα µέτρα αυτά λάβουν τη µορφή παρεκκλίσεων,
πρέπει να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να επιφέρουν την ελάχιστη δυνατή διαταραχή
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Άρθρο ΙΙΙ-16 (πρώην άρθρο 297 ΣΕΚ)
Τα κράτη µέλη συνεννοούνται µεταξύ τους για τη λήψη κοινών µέτρων προς αποφυγή
της παρακώλυσης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς λόγω µέτρων που λαµβάνει
κράτος µέλος σε περίπτωση σοβαρής εσωτερικής διατάραξης της δηµοσίας τάξης, σε
περίπτωση πολέµου ή σοβαρής διεθνούς έντασης η οποία συνιστά απειλή πολέµου, ή
προς εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει µε σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης
και της διεθνούς ασφάλειας.
Άρθρο ΙΙΙ-17 (πρώην άρθρο 298 ΣΕΚ)
Εάν τα µέτρα που λαµβάνονται στις περιπτώσεις των άρθρων ΙΙΙ-16 και ΙΙΙ-342 έχουν ως
αποτέλεσµα τη νόθευση των όρων του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά, η
Επιτροπή εξετάζει µαζί µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος τους όρους υπό τους οποίους
τα µέτρα αυτά µπορούν να προσαρµοσθούν στους κανόνες που θεσπίζει το Σύνταγµα.
Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων ΙΙΙ-265 και ΙΙΙ-266, η Επιτροπή ή
οιοδήποτε κράτος µέλος µπορεί να προσφεύγει απευθείας στο Δικαστήριο, εάν θεωρεί
ότι άλλο κράτος µέλος ασκεί καταχρηστικώς τις εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα
ΙΙΙ-16 και ΙΙΙ-342. Το Δικαστήριο αποφασίζει κεκλεισµένων των θυρών.
ΤΜΗΜΑ 2
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υποτµήµα 1
Οι εργαζόµενοι
Άρθρο ΙΙΙ-18 (πρώην άρθρο 39 ΣΕΚ)
1. Οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ένωσης.
2. Απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας µεταξύ των εργαζοµένων των κρατών
µελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αµοιβή και τις λοιπές συνθήκες εργασίας.
3. Οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα, µε την επιφύλαξη των περιορισµών που
δικαιολογούνται για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας και δηµόσιας υγείας :
α) να αποδέχονται κάθε πραγµατική προσφορά εργασίας,
β) να διακινούνται ελεύθερα για το σκοπό αυτό στο έδαφος των κρατών µελών,
γ) να διαµένουν σε ένα από τα κράτη µέλη µε σκοπό την άσκηση εργασίας σύµφωνα µε
τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν την απασχόληση
των υπηκόων του συγκεκριµένου κράτους µέλους,
δ) να παραµένουν στην επικράτεια κράτους µέλους και µετά την άσκηση εργασίας σε
αυτό, υπό τους όρους που προβλέπονται σε ευρωπαϊκούς κανονισµούς που εκδίδει η
Επιτροπή.
4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τις θέσεις εργασίας στη δηµόσια
διοίκηση.
Άρθρο ΙΙΙ-19 (πρώην άρθρο 40 ΣΕΚ)
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Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, όπως ορίζεται στο άρθρο ΙΙΙ-18. Εκδίδεται
µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
Ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο αποσκοπεί ιδίως :
α) στην εξασφάλιση στενής συνεργασίας µεταξύ των εθνικών υπηρεσιών εργασίας,
β) στην κατάργηση των διοικητικών διαδικασιών και πρακτικών, όπως και των
προθεσµιών που προβλέπονται για την πρόσληψη σε διαθέσιµη θέση εργασίας, οι οποίες
απορρέουν είτε από τις εθνικές νοµοθεσίες είτε από προηγούµενες συµφωνίες µεταξύ
των κρατών µελών, και των οποίων η διατήρηση θα αποτελούσε εµπόδιο στην
ελευθέρωση της διακίνησης των εργαζοµένων,
γ) στην κατάργηση όλων των προθεσµιών και άλλων περιοριστικών διατάξεων που
προβλέπονται είτε από τις εθνικές νοµοθεσίες είτε από προηγούµενες συµφωνίες µεταξύ
των κρατών µελών, οι οποίες επιβάλλουν στους εργαζόµενους των άλλων κρατών µελών
όρους διαφορετικούς από εκείνους που ισχύουν για τους ηµεδαπούς εργαζόµενους, όσον
αφορά την ελεύθερη επιλογή εργασίας,
δ) στη δηµιουργία µηχανισµών καταλλήλων να φέρουν σε αντιστοιχία την προσφορά και
τη ζήτηση εργασίας και να διευκολύνουν την εξισορρόπησή τους κατά τρόπο που να
αποτρέπει σοβαρούς κινδύνους για το βιοτικό επίπεδο και το επίπεδο απασχόλησης στις
διάφορες περιοχές και στους διάφορους κλάδους.
Άρθρο ΙΙΙ-20 (πρώην άρθρο 41)
Τα κράτη µέλη προωθούν, στο πλαίσιο κοινού προγράµµατος, την ανταλλαγή
εργαζόµενων νέων.
Άρθρο ΙΙΙ-21 (πρώην άρθρο 42 ΣΕΚ)
Στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα
αναγκαίαµέτρα για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ιδίως µε
την καθιέρωση συστήµατος που εξασφαλίζει στους διακινούµενους εργαζόµενους,
µισθωτούς και µη µισθωτούς, και στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώµατα :
α) το συνυπολογισµό, για την απόκτηση και τη διατήρηση του δικαιώµατος παροχών
καθώς και για τον υπολογισµό του ύψους αυτών όλων των περιόδων που λαµβάνονται
υπόψη από τις διάφορες εθνικές νοµοθεσίες,
β) την καταβολή των παροχών στα πρόσωπα που κατοικούν στις επικράτειες των κρατών
µελών.
2. Εφόσον µέλος του Συµβουλίου κρίνει ότι σχέδιο ευρωπαϊκού νόµου ή νόµουπλαισίου αναφεροµένου στην πρώτη παράγραφο θα έθιγε θεµελιώδεις πτυχές του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού, συµπεριλαµβανοµένων του
πεδίου εφαρµογής, του κόστους ή της οικονοµικής δοµής του, ή θα επηρέαζε τη
δηµοσιονοµική ισορροπία του εν λόγω συστήµατος, µπορεί να ζητήσει την υποβολή του
θέµατος στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Σε αυτή την περίπτωση αναστέλλεται η διαδικασία
του άρθρου ΙΙΙ-302. Αφού συζητήσει το θέµα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, εντός
τεσσάρων µηνών από την αναστολή :
α) είτε παραπέµπει το σχέδιο στο Συµβούλιο, θέτοντας έτσι τέρµα στην αναστολή της
προβλεποµένης στο άρθρο ΙΙΙ-302 διαδικασίας,
β) είτε ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο. Σε αυτή την περίπτωση,
θεωρείται ότι δεν εγκρίνεται η πράξη που είχε προταθεί αρχικά.
Υποτµήµα 2
Ελευθερία εγκατάστασης
Άρθρο ΙΙΙ-22 (πρώην άρθρο 43 ΣΕΚ)
Στο πλαίσιο του παρόντος υποτµήµατος, απαγορεύονται οι περιορισµοί της ελευθερίας
εγκατάστασης των υπηκόων κράτους µέλους στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους.
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Απαγορεύονται επίσης οι περιορισµοί όσον αφορά την ίδρυση πρακτορείων,
υποκαταστηµάτων ή θυγατρικών εταιρειών από υπηκόους κράτους µέλους
εγκατεστηµένους στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους.
Οι υπήκοοι κράτους µέλους δικαιούνται να έχουν, στην επικράτεια άλλου κράτους
µέλους, πρόσβαση σε µη µισθωτές δραστηριότητες και να τις ασκούν, καθώς και να
προβαίνουν στη σύσταση και διαχείριση επιχειρήσεων, και ιδίως εταιρειών κατά την
έννοια του άρθρου ΙΙΙ-27, δεύτερο εδάφιο, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται
από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους εγκατάστασης για τους ηµεδαπούς, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του τµήµατος 4 του παρόντος κεφαλαίου σχετικά µε τα
κεφάλαια και τις πληρωµές.
Άρθρο ΙΙΙ-23 (πρώην άρθρο 44 ΣΕΚ)
1. Ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα µέτρα για την επίτευξη της ελευθερίας
εγκατάστασης σε συγκεκριµένη δραστηριότητα. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή ασκούν τα δυνάµει της
παραγράφου 1 καθήκοντά τους, ιδίως :
α) αποδίδοντας γενικώς προτεραιότητα στις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες η
ελευθερία εγκατάστασης έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ανάπτυξη της παραγωγής και
του εµπορίου,
β) εξασφαλίζοντας στενή συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων εθνικών διοικήσεων,
προκειµένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες που επικρατούν στους διάφορους τοµείς
δραστηριοτήτων στο εσωτερικό της Ένωσης,
γ) καταργώντας τις διοικητικές διαδικασίες και πρακτικές οι οποίες απορρέουν είτε από
τις εθνικές νοµοθεσίες είτε από προηγούµενες συµφωνίες µεταξύ των κρατών µελών, η
διατήρηση των οποίων θα παρεµπόδιζε την ελευθερία εγκατάστασης,
δ) εξασφαλίζοντας ότι οι µισθωτοί εργαζόµενοι κράτους µέλους, οι οποίοι
απασχολούνται στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους, µπορούν να παραµένουν στην
επικράτεια του κράτους αυτού για να ασκήσουν µη µισθωτή δραστηριότητα, εφόσον
πληρούν τους όρους τους οποίους θα όφειλαν να πληρούν εάν έφθαναν στο κράτος αυτό
τη στιγµή που επιθυµούν να αναλάβουν τη σχετική δραστηριότητα,
ε) παρέχοντας τη δυνατότητα απόκτησης και εκµετάλλευσης εγγείου ιδιοκτησίας εντός
της επικρατείας κράτους µέλους σε υπηκόους άλλου κράτους µέλους, εφόσον δεν
θίγονται οι αρχές που καθορίζονται στο άρθρο ΙΙΙ-123, παράγραφος 2,
στ) αίροντας προοδευτικά τους περιορισµούς της ελευθερίας εγκατάστασης σε κάθε υπό
εξέταση κλάδο δραστηριότητας, αφενός µεν ως προς τους όρους σύστασης πρακτορείων,
υποκαταστηµάτων ή θυγατρικών εταιρειών στην επικράτεια κράτους µέλους, αφετέρου
δε ως προς τους όρους συµµετοχής του προσωπικού της κύριας εγκατάστασης στα
όργανα διαχείρισης ή εποπτείας τους,
ζ) συντονίζοντας, κατά το αναγκαίο µέτρο και µε σκοπό να καταστούν ισοδύναµες, τις
εγγυήσεις που απαιτούνται, στα κράτη µέλη, από τις εταιρίες κατά την έννοια του
άρθρου ΙΙΙ-27, δεύτερο εδάφιο, για την προστασία των συµφερόντων τόσο των εταίρων
όσο και των τρίτων,
η) εξασφαλίζοντας ότι οι όροι εγκατάστασης δεν νοθεύονται µε τη χορήγηση ενισχύσεων
από τα κράτη µέλη.
Άρθρο ΙΙΙ-24 (πρώην άρθρο 45 ΣΕΚ)
Το παρόν υποτµήµα δεν εφαρµόζεται, όσον αφορά το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, στις
δραστηριότητες που συνδέονται στο κράτος αυτό, έστω και περιστασιακά, µε την
άσκηση δηµοσίας εξουσίας.
Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να εξαιρεί ορισµένες δραστηριότητες από
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος υποτµήµατος.
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Άρθρο ΙΙΙ-25 (πρώην άρθρο 46 ΣΕΚ)
1. Το παρόν υποτµήµα και τα µέτρα που θεσπίζονται δυνάµει αυτού δεν θίγουν τη
δυνατότητα εφαρµογής των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών που προβλέπουν ειδικό καθεστώς για τους αλλοδαπούς υπηκόους και
δικαιολογούνται από λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφαλείας και δηµόσιας υγείας.
2. Ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο συντονίζει τις εθνικές διατάξεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1.
Άρθρο ΙΙΙ-26 (πρώην άρθρο 47 ΣΕΚ)
1. Ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο διευκολύνει την ανάληψη και την άσκηση µη µισθωτών
δραστηριοτήτων. Αποσκοπεί :
α) στην αµοιβαία αναγνώριση των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων,
β) στο συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση µη µισθωτών
δραστηριοτήτων.
2. Ως προς τα ιατρικά, παραϊατρικά και φαρµακευτικά επαγγέλµατα, η προοδευτική
άρση των περιορισµών προϋποθέτει το συντονισµό των όρων άσκησής τους στα διάφορα
κράτη µέλη.
Άρθρο ΙΙΙ-27 (πρώην άρθρο 48 ΣΕΚ)
Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους και οι
οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους εντός της Ένωσης εξοµοιώνονται, για την εφαρµογή του παρόντος
υποτµήµατος, προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των κρατών µελών.
Ως εταιρείες νοούνται οι εταιρείες αστικού ή εµπορικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων
των συνεταιρισµών και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
εκτός των µη κερδοσκοπικών.
Άρθρο ΙΙΙ-28 (πρώην άρθρο 294 ΣΕΚ)
Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του Συντάγµατος, τα κράτη µέλη προβλέπουν
για τους υπηκόους των λοιπών κρατών µελών τις αυτές ρυθµίσεις µε τις ισχύουσες για
τους υπηκόους τους, όσον αφορά τη συµµετοχή τους στο κεφάλαιο εταιρειών κατά την
έννοια του άρθρου ΙΙΙ-27, δεύτερο εδάφιο.
Υποτµήµα 3
Ελευθερία παροχής υπηρεσιών
Άρθρο ΙΙΙ-29 (πρώην άρθρο 49 ΣΕΚ)
Στο πλαίσιο του παρόντος υποτµήµατος, οι περιορισµοί της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης απαγορεύονται όσον αφορά τους υπηκόους των
κρατών µελών που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο του αποδέκτη
της παροχής.
Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να επεκτείνει το ευεργέτηµα του παρόντος
υποτµήµατος και σε υπηκόους τρίτου κράτους που παρέχουν υπηρεσίες και είναι
εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της Ένωσης.
Άρθρο ΙΙΙ-30 (πρώην άρθρο 50 ΣΕΚ)
Κατά την έννοια του Συντάγµατος, ως υπηρεσίες νοούνται οι παροχές που κατά κανόνα
προσφέρονται έναντι αµοιβής, εφόσον δεν διέπονται από τις διατάξεις τις σχετικές µε
την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των κεφαλαίων και των προσώπων.
Οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν ιδίως :
α) βιοµηχανικές δραστηριότητες,
β) εµπορικές δραστηριότητες,
γ) βιοτεχνικές δραστηριότητες,
δ) δραστηριότητες των ελεύθερων επαγγελµάτων.
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Με την επιφύλαξη του υποτµήµατος που αφορά το δικαίωµα εγκατάστασης, ο πάροχος
υπηρεσίας µπορεί, για την εκτέλεση της παροχής του, να ασκήσει προσωρινά τη
δραστηριότητά του στο κράτος µέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία υπό τους αυτούς
όρους µε τους ισχύοντες για τους υπηκόους του εν λόγω κράτους.
Άρθρο ΙΙΙ-31(πρώην άρθρο 51 ΣΕΚ)
1. Η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στον τοµέα των µεταφορών διέπεται από το
τµήµα που αφορά τις µεταφορές.
2. Η ελευθέρωση των τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών που συνδέονται µε
κινήσεις κεφαλαίων πραγµατοποιείται σε αρµονία µε την ελευθέρωση της κυκλοφορίας
των κεφαλαίων.
Άρθρο ΙΙΙ-32 (πρώην άρθρο 52 ΣΕΚ)
1. Ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα µέτρα της ελευθέρωσης συγκεκριµένης
υπηρεσίας. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
2. Ο ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αφορά γενικώς
κατά προτεραιότητα τις υπηρεσίες που επηρεάζουν κατά τρόπο άµεσο τα έξοδα
παραγωγής ή εκείνες των οποίων η ελευθέρωση συµβάλλει στη διευκόλυνση των
εµπορικών συναλλαγών.
Άρθρο ΙΙΙ-33 (πρώην άρθρο 53 ΣΕΚ)
Τα κράτη µέλη επιδιώκουν την ελευθέρωση των υπηρεσιών πέραν του µέτρου που
απαιτείται δυνάµει του ευρωπαϊκού νόµου-πλαισίου ο οποίος εκδίδεται κατ’ εφαρµογή
του άρθρου ΙΙΙ-32, παράγραφος 1, εάν η γενική οικονοµική τους κατάσταση και η
κατάσταση του σχετικού τοµέα τους το επιτρέπουν.
Για το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή απευθύνει συστάσεις προς τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη.
Άρθρο ΙΙΙ-34 (πρώην άρθρο 54 ΣΕΚ)
Ενόσω οι περιορισµοί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών δεν έχουν αρθεί, τα κράτη
µέλη τους εφαρµόζουν σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου
ΙΙΙ-29, πρώτο εδάφιο, χωρίς διακρίσεις ιθαγενείας ή τόπου διαµονής.
Άρθρο ΙΙΙ-35 (πρώην άρθρο 55 ΣΕΚ)
Τα άρθρα ΙΙΙ-24 έως ΙΙΙ-27 εφαρµόζονται επί των θεµάτων που διέπονται από το παρόν
υποτµήµα.
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Υποτµήµα 1
Τελωνειακή ένωση
Άρθρο ΙΙΙ-36/37/38/39/40 (πρώην άρθρα 23/24/25/26/27 ΣΕΚ)
1. Η Ένωση περιλαµβάνει τελωνειακή ένωση η οποία εκτείνεται στο σύνολο των
εµπορευµατικών συναλλαγών και συνεπάγεται την απαγόρευση των εισαγωγικών και
εξαγωγικών δασµών και όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάµου
αποτελέσµατος µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και την υιοθέτηση κοινού
δασµολογίου στις σχέσεις τους µε τις τρίτες χώρες.
2. Η παράγραφος 4 και το υποτµήµα 3 εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής κρατών
µελών, καθώς και στα προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών που ευρίσκονται σε
ελεύθερη κυκλοφορία εντός των κρατών µελών.
3. Θεωρούνται ότι ευρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός κράτους µέλους τα
προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών για τα οποία έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις
εισαγωγής και έχουν εισπραχθεί σε αυτό το κράτος µέλος οι απαιτούµενοι δασµοί και οι
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φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος, και για τα οποία δεν έχουν
επιστραφεί ολικώς ή µερικώς οι εν λόγω δασµοί και επιβαρύνσεις.
4.Οι εισαγωγικοί και εξαγωγικοί δασµοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάµου
αποτελέσµατος απαγορεύονται µεταξύ των κρατών µελών. Η απαγόρευση αυτή ισχύει
και για τους δασµούς ταµιευτικού χαρακτήρα.
5. Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή
αποφάσεις που καθορίζουν τους δασµούς του κοινού δασµολογίου.
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται δυνάµει του παρόντος
άρθρου, η Επιτροπή καθοδηγείται :
α) από την ανάγκη προαγωγής των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών
και των τρίτων χωρών,
β) από την εξέλιξη των συνθηκών ανταγωνισµού στο εσωτερικό της Ένωσης, κατά το
µέτρο που η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της ανταγωνιστικής
ικανότητας των επιχειρήσεων,
γ) από τις ανάγκες εφοδιασµού της Ένωσης σε πρώτες ύλες και ηµικατεργασµένα
προϊόντα, µεριµνώντας συγχρόνως να µη νοθεύονται µεταξύ των κρατών µελών οι όροι
ανταγωνισµού ως προς τα τελικά προϊόντα,
δ) από την ανάγκη να αποφεύγονται σοβαρές διαταραχές της οικονοµικής ζωής των
κρατών µελών και να εξασφαλίζονται η ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και η
αύξηση της κατανάλωσης εντός της Ένωσης.
Υποτµήµα 2
Τελωνειακή συνεργασία
Άρθρο ΙΙΙ-41 (πρώην άρθρο 135 ΣΕΚ)
Εντός του πεδίου ισχύος του Συντάγµατος, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει
µέτρα για την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών καθώς και
µεταξύ αυτών και της Επιτροπής.
Υποτµήµα 3
Απαγόρευση των ποσοτικών περιορισµών
Άρθρο ΙΙΙ-42 (πρώην άρθρο 28 και 29 ΣΕΚ)
Οι ποσοτικοί περιορισµοί τόσο επί των εισαγωγών όσο και επί των εξαγωγών, καθώς και
όλα τα µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος, απαγορεύονται µεταξύ των κρατών µελών.
Άρθρο ΙΙΙ-43 (πρώην άρθρο 50 ΣΕΚ)
Το άρθρο ΙΙΙ-42 δεν εµποδίζει τις απαγορεύσεις ή τους περιορισµούς εισαγωγών,
εξαγωγών ή διαµετακοµίσεων που δικαιολογούνται από λόγους δηµόσιας ηθικής,
δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφαλείας, προστασίας της υγείας και της ζωής των
ανθρώπων και των ζώων, ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών
που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, ή προστασίας της βιοµηχανικής
και εµπορικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις και οι περιορισµοί αυτοί δεν είναι
δυνατόν να αποτελούν ούτε µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυµµένο
περιορισµό του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών.
Άρθρο ΙΙΙ-44 (πρώην άρθρο 31 ΣΕΚ)
1. Τα κράτη µέλη διαρρυθµίζουν τα κρατικά µονοπώλια εµπορικού χαρακτήρα κατά
τρόπο ώστε να αποκλείεται, ως προς τους όρους εφοδιασµού και διάθεσης των
προϊόντων, οποιαδήποτε διάκριση µεταξύ των υπηκόων των κρατών µελών.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε κάθε οργανισµό µέσω του οποίου ένα κράτος µέλος,
νοµικά ή πραγµατικά, ελέγχει, διευθύνει ή επηρεάζει αισθητά, άµεσα ή έµµεσα, τις
εισαγωγές ή τις εξαγωγές µεταξύ των κρατών µελών. Εφαρµόζεται επίσης και επί των
κατά παραχώρηση κρατικών µονοπωλίων.
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2. Τα κράτη µέλη δεν λαµβάνουν νέα µέτρα τα οποία είναι αντίθετα προς τις αρχές της
παραγράφου 1 ή περιορίζουν την έκταση εφαρµογής των άρθρων των σχετικών µε την
απαγόρευση των δασµών και των ποσοτικών περιορισµών µεταξύ των κρατών µελών.
3. Στην περίπτωση κρατικού µονοπωλίου εµπορικού χαρακτήρα που διέπεται από
ρυθµίσεις οι οποίες αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διάθεσης ή της αξιοποίησης
γεωργικών προϊόντων, πρέπει να εξασφαλίζονται, κατά την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου, ισοδύναµες εγγυήσεις για την απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο των
ενδιαφερόµενων παραγωγών.
ΤΜΗΜΑ 4
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Άρθρο ΙΙΙ-45 (πρώην άρθρο 56 ΣΕΚ)
Στα πλαίσια του παρόντος τµήµατος, απαγορεύονται οι περιορισµοί τόσο των κινήσεων
κεφαλαίων όσο και των πληρωµών µεταξύ κρατών µελών και µεταξύ κρατών µελών και
τρίτων χωρών.
Άρθρο ΙΙΙ-46 (πρώην άρθρο 57 ΣΕΚ)
1. Το άρθρο ΙΙΙ-45 δεν θίγει την εφαρµογή, έναντι τρίτων χωρών, των περιορισµών που
ίσχυαν στις 31 Δεκεµβρίου 1993 δυνάµει του εθνικού δικαίου ή του δικαίου της Ένωσης
σχετικά µε τις κινήσεις κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες εφόσον έχουν ως
αντικείµενο άµεσες επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων σε ακίνητα,
καθώς και σχετικά µε την εγκατάσταση, την παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή
την εισαγωγή τίτλων σε κεφαλαιαγορές. Όσον αφορά τους ισχύοντες περιορισµούς
δυνάµει των εθνικών νοµοθεσιών στην Εσθονία και την Ουγγαρία, η εν λόγω
ηµεροµηνία αναφοράς είναι η 31η Δεκεµβρίου 1999.
2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα µέτρα σχετικά µε τις κινήσεις
κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες µε αντικείµενο άµεσες επενδύσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων σε ακίνητα, την εγκατάσταση, την παροχή
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή την εισαγωγή τίτλων σε κεφαλαιαγορές.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο επιδιώκουν την επίτευξη του στόχου της
ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό και µε την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του
Συντάγµατος.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, µόνο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο του
Συµβουλίου µπορεί να θεσπίσει µέτρα που συνιστούν οπισθοδρόµηση του δικαίου της
Ένωσης όσον αφορά την ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες.
Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Άρθρο ΙΙΙ-47 (πρώην άρθρο 58 ΣΕΚ)
1. Το άρθρο ΙΙΙ-45 δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών :
α) να εφαρµόζουν τις οικείες διατάξεις της φορολογικής τους νοµοθεσίας οι οποίες
διακρίνουν µεταξύ φορολογουµένων που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όσον
αφορά την κατοικία τους ή τον τόπο όπου είναι επενδεδυµένα τα κεφάλαιά τους,
β) να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή παραβάσεων των νοµοθετικών
και κανονιστικών διατάξεών τους, ιδίως στον τοµέα της φορολογίας ή της προληπτικής
εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων, να προβλέπουν διαδικασίες δήλωσης των
κινήσεων κεφαλαίων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενηµέρωσης, ή να λαµβάνουν
µέτρα υπαγορευόµενα από λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας.
2. Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος δεν θίγουν τη δυνατότητα εφαρµογής
περιορισµών του δικαιώµατος εγκατάστασης συµβατών µε το Σύνταγµα.
3. Τα µέτρα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν πρέπει να
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αποτελούν ούτε µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυµµένο περιορισµό της
ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων και πληρωµών όπως ορίζεται στο άρθρο ΙΙΙ-45.
4. Ελλείψει ευρωπαϊκού νόµου ή νόµου-πλαισίου που προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-46
παράγραφος 3 η Επιτροπή ή, ελλείψει απόφασης της Επιτροπής εντός τριµήνου από την
υποβολή της αίτησης του οικείου κράτους µέλους, το Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει
ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία να ορίζεται ότι τα περιοριστικά φορολογικά µέτρα
που λαµβάνει ένα κράτος µέλος έναντι µιας ή περισσότερων τρίτων χωρών πρέπει να
θεωρούνται συµβατά προς το Σύνταγµα στο µέτρο που αιτιολογούνται από έναν από
τους στόχους της Ένωσης και συµβαδίζουν µε την ορθή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα µετά από αίτηση κράτους µέλους.
Άρθρο ΙΙΙ-48 (πρώην άρθρο 59 ΣΕΚ)
Εάν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, οι κινήσεις κεφαλαίων προς ή από τρίτες χώρες
προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία της
οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής,
µπορεί να εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις που εισάγουν µέτρα
διασφάλισης έναντι τρίτων χωρών για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι
µήνες, εφόσον τα µέτρα αυτά είναι απολύτως αναγκαία. Το Συµβούλιο αποφασίζει µετά
από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Άρθρο ΙΙΙ-49 (πρώην άρθρο 60 ΣΕΚ)
Εφόσον αυτό απαιτείται προς επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-158,
ειδικότερα δε για την πρόληψη της τροµοκρατίας και των συναφών δραστηριοτήτων,
καθώς και για την καταπολέµησή τους, µε ευρωπαϊκό νόµο ορίζεται πλαίσιο διοικητικών
µέτρων για τη διακίνηση κεφαλαίων και πληρωµών, όπως π.χ. δέσµευση κεφαλαίων,
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονοµικών πόρων που ανήκουν ή
βρίσκονται στην κατοχή φυσικού ή νοµικού προσώπου, οµάδας ή µη κρατικής
οντότητας.
Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή
αποφάσεις για την εφαρµογή του νόµου που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.
Οι πράξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο περιέχουν τις αναγκαίες διατάξεις όσον
αφορά νοµικές εγγυήσεις.
ΤΜΗΜΑ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υποτµήµα 1
Κανόνες εφαρµοστέοι επί των επιχειρήσεων
Άρθρο ΙΙΙ-50 (πρώην άρθρο 81 ΣΕΚ)
1. Είναι ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά και απαγορεύονται όλες οι συµφωνίες
µεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε
εναρµονισµένη πρακτική, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών
µελών και έχουν ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή
τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής αγοράς, ιδίως δε εκείνες οι οποίες
συνίστανται :
α) στον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων
συναλλαγής,
β) στον περιορισµό ή τον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης των προϊόντων, της
τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων,
γ) στην κατανοµή των αγορών ή των πηγών εφοδιασµού,
δ) στην εφαρµογή, έναντι εµπορικών εταίρων, άνισων όρων για ισοδύναµες παροχές, µε
αποτέλεσµα να περιέρχονται αυτοί σε µειονεκτική θέση από άποψη ανταγωνισµού,
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ε) στην εξάρτηση της σύναψης συµβάσεων από την αποδοχή, εκ µέρους των εταίρων,
πρόσθετων παροχών οι οποίες, λόγω της φύσης τους ή σύµφωνα µε τις εµπορικές
συνήθειες, δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο των συµβάσεων αυτών.
2. Οι απαγορευόµενες δυνάµει του παρόντος άρθρου συµφωνίες ή αποφάσεις είναι
αυτοδικαίως άκυρες.
3. Εντούτοις, η παράγραφος 1 δύναται να κηρυχθεί ανεφάρµοστη :
- σε κάθε συµφωνία ή κατηγορία συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων,
- σε κάθε απόφαση ή κατηγορία αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων, και
- σε κάθε εναρµονισµένη πρακτική, ή κατηγορία εναρµονισµένων πρακτικών, η οποία
συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων ή στην
προώθηση της τεχνικής ή οικονοµικής προόδου, εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους
καταναλωτές δίκαιο τµήµα από το όφελος που προκύπτει, και η οποία :
α) δεν επιβάλλει στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις περιορισµούς οι οποίοι δεν είναι
απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων αυτών, και
β) δεν παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα εξάλειψης του ανταγωνισµού επί
σηµαντικού τµήµατος των σχετικών προϊόντων.
Άρθρο ΙΙΙ-51 (πρώην άρθρο 82 ΣΕΚ)
Είναι ασυµβίβαστη µε την εσωτερική αγορά και απαγορεύεται, κατά το µέτρο που
ενδέχεται να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, η καταχρηστική
εκµετάλλευση, από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, δεσπόζουσας θέσης εντός της
εσωτερικής αγοράς ή σηµαντικού τµήµατός της.
Οι καταχρηστικές αυτές πρακτικές ενδέχεται να συνίστανται ιδίως :
α) στην άµεση ή έµµεση επιβολή µη δίκαιων τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων
συναλλαγής,
β) στον περιορισµό της παραγωγής, της διάθεσης των προϊόντων ή της τεχνολογικής
ανάπτυξης επί ζηµία των καταναλωτών,
γ) στην εφαρµογή, έναντι εµπορικών εταίρων, άνισων όρων για ισοδύναµες παροχές, µε
αποτέλεσµα να περιέρχονται αυτοί σε µειονεκτική θέση από άποψη ανταγωνισµού,
δ) στην εξάρτηση της σύναψης συµβάσεων από την αποδοχή, εκ µέρους των εταίρων,
πρόσθετων παροχών οι οποίες, λόγω της φύσης τους ή σύµφωνα µε τις εµπορικές
συνήθειες, δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο των συµβάσεων αυτών.
Άρθρο ΙΙΙ-52 (πρώην άρθρο 83 ΣΕΚ)
1. Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς
για την εφαρµογή των αρχών που αναφέρονται στα άρθρα ΙΙΙ-50 και ΙΙΙ-51. Αποφασίζει
µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2. Οι προβλεπόµενοι στην παράγραφο 1 ευρωπαϊκοί κανονισµοί έχουν ως σκοπό ιδίως :
α) να εξασφαλίσουν την τήρηση των απαγορεύσεων του άρθρου ΙΙΙ-50, παράγραφος 1,
και του άρθρου ΙΙΙ-51 µε την πρόβλεψη προστίµων και χρηµατικών ποινών,
β) να καθορίσουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου ΙΙΙ-50, παράγραφος 3,
λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη, αφενός, εξασφάλισης αποτελεσµατικής επίβλεψης και,
αφετέρου, απλούστευσης κατά το δυνατόν του διοικητικού ελέγχου,
γ) να προσδιορίσουν, εφόσον είναι ανάγκη, το πεδίο εφαρµογής των άρθρων ΙΙΙ-50 και
ΙΙΙ-51 επί των διαφόρων οικονοµικών κλάδων,
δ) να οριοθετήσουν τα καθήκοντα της Επιτροπής και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου,
ε) να καθορίσουν τη σχέση µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών αφενός, και, αφετέρου, του
παρόντος τµήµατος καθώς και των ευρωπαϊκών κανονισµών που θεσπίζονται κατ’
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο ΙΙΙ-53 (πρώην άρθρο 84 ΣΕΚ)
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Μέχρι την έναρξη ισχύος των ευρωπαϊκών κανονισµών που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή
του άρθρου ΙΙΙ-52, οι αρχές των κρατών µελών αποφασίζουν σχετικά µε το επιτρεπτό
των συµφωνιών, αποφάσεων και περιπτώσεων εναρµονισµένης πρακτικής, καθώς και µε
τη καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης εντός της εσωτερικής αγοράς,
σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και το άρθρο ΙΙΙ-50, ιδίως παράγραφος 3, και ΙΙΙ-51.
Άρθρο ΙΙΙ-54 (πρώην άρθρο 85 ΣΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-53, η Επιτροπή µεριµνά για την εφαρµογή των
αρχών που καθορίζονται στα άρθρα ΙΙΙ-50 και ΙΙΙ-51. Εξετάζει, κατόπιν αιτήµατος
κράτους µέλους ή αυτεπαγγέλτως, συνεργαζόµενη µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών που οφείλουν να της παρέχουν τη συνδροµή τους, τις περιπτώσεις εικαζόµενης
παραβίασης των εν λόγω αρχών. Αν διαπιστώσει την ύπαρξη παραβίασης, προτείνει τα
κατάλληλα µέτρα για τον τερµατισµό της.
2. Αν δεν τερµατισθούν οι παραβιάσεις, η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογηµένη ευρωπαϊκή
απόφαση µε την οποία βεβαιώνεται η παραβίαση των αρχών. Δύναται να δηµοσιεύσει
την απόφασή της και να επιτρέψει στα κράτη µέλη να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά
µέτρα, των οποίων καθορίζει τους όρους και τις λεπτοµέρειες.
3. Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς σχετικά µε τις κατηγορίες
συµφωνιών για τις οποίες το Συµβούλιο έχει εκδώσει ευρωπαϊκό κανονισµό σύµφωνα µε
το άρθρο ΙΙΙ-52, παράγραφος 2, στοιχείο β).
Άρθρο ΙΙΙ-55 (πρώην άρθρο 86 ΣΕΚ)
1. Τα κράτη µέλη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν µέτρα αντίθετα προς τις διατάξεις του
Συντάγµατος, ιδίως εκείνες των άρθρων Ι-4, παράγραφος 2, και ΙΙΙ-50 έως ΙΙΙ-58, όσον
αφορά τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν ειδικά ή
αποκλειστικά δικαιώµατα.
2. Οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού ενδιαφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δηµοσιονοµικού µονοπωλίου
υπόκεινται στις διατάξεις του Συντάγµατος, ιδίως στους κανόνες ανταγωνισµού, κατά το
µέτρο που η εφαρµογή των κανόνων αυτών δεν εµποδίζει νοµικά ή πραγµατικά την
εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί. Η ανάπτυξη των
συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθµό ο οποίος αντίκειται προς το συµφέρον
της Ένωσης.
3. Η Επιτροπή µεριµνά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και εκδίδει, εφόσον είναι
ανάγκη, κατάλληλους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις.
Υποτµήµα 2
Ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη µέλη
Άρθρο ΙΙΙ-56 (πρώην άρθρο 87 ΣΕΚ)
1. Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη µέλη ή µε
κρατικούς πόρους και νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό λόγω
ευνοϊκής µεταχείρισης ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής είναι
ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά, κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ
κρατών µελών συναλλαγές, εκτός εάν το Σύνταγµα ορίζει άλλως.
2. Είναι συµβατές µε την εσωτερική αγορά :
α) οι ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς µεµονωµένους καταναλωτές, υπό τον όρο
ότι χορηγούνται χωρίς διάκριση προελεύσεως των προϊόντων,
β) οι ενισχύσεις για την ανόρθωση ζηµιών που προκαλούνται από θεοµηνίες ή άλλα
έκτακτα γεγονότα,
γ) οι ενισχύσεις προς την οικονοµία ορισµένων περιοχών της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας, οι οποίες είχαν θιγεί από τη διαίρεση της Γερµανίας, κατά
το µέτρο που είναι αναγκαίες για την αντιστάθµιση των οικονοµικών µειονεκτηµάτων
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που προκλήθηκαν από τη διαίρεση αυτή. Μετά την παρέλευση πενταετίας από την
έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, το Συµβούλιο
δύναται, µετά από πρόταση της Επιτροπής, να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση για την
κατάργηση του παρόντος σηµείου.
3. Δύνανται να θεωρηθούν ως συµβατές µε την εσωτερική αγορά :
α) οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το
βιοτικό
επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή
υποαπασχόληση, καθώς και των περιοχών του άρθρου ΙΙΙ-424, λαµβάνοντας υπόψη τη
διαρθρωτική, την οικονοµική και την κοινωνική τους κατάσταση,
β) οι ενισχύσεις για την προώθηση σηµαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος ή για την άρση σοβαρής διατάραξης της οικονοµίας κράτους µέλους,
γ) οι ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισµένων οικονοµικών
δραστηριοτήτων ή οικονοµικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των
συναλλαγών σε βαθµό αντίθετο προς το κοινό συµφέρον,
δ) οι ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισµού και της διατήρησης της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισµού στην
Ένωση σε βαθµό αντίθετο προς το κοινό συµφέρον,
ε) άλλες κατηγορίες ενισχύσεων οι οποίες καθορίζονται από ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή
αποφάσεις που εκδίδονται από το Συµβούλιο µετά από πρόταση της Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ-168
1. Η Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη εξετάζει διαρκώς τα καθεστώτα
ενισχύσεων που υφίστανται στα κράτη αυτά. Τους προτείνει τα κατάλληλα µέτρα που
απαιτεί η προοδευτική ανάπτυξη και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
2. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, αφού τάξει προηγουµένως στους ενδιαφεροµένους
προθεσµία για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, ότι ενίσχυση χορηγούµενη από
κράτος µέλος ή µε κρατικούς πόρους δεν συµβιβάζεται µε την εσωτερική αγορά κατά το
άρθρο ΙΙΙ-167, ή ότι η ενίσχυση αυτή εφαρµόζεται καταχρηστικώς, εκδίδει ευρωπαϊκή
απόφαση προκειµένου το εν λόγω κράτος µέλος να την καταργήσει ή να την
τροποποιήσει εντός προθεσµίας που η ίδια καθορίζει.
Εάν το εν λόγω κράτος µέλος δεν συµµορφωθεί προς την ευρωπαϊκή απόφαση αυτή
εντός της ταχθείσας προθεσµίας, η Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος δύναται να προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά
παρέκκλιση των άρθρων ΙΙΙ-360 και ΙΙΙ-361.
Κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους, το Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει οµόφωνα
ευρωπαϊκή απόφαση, σύµφωνα µε την οποία ενίσχυση που έχει θεσπισθεί ή που
πρόκειται να θεσπισθεί από το κράτος αυτό θεωρείται συµβατή µε την εσωτερική αγορά,
κατά παρέκκλιση του άρθρου ΙΙΙ-167 ή από τους προβλεπόµενους στο άρθρο ΙΙΙ-169
ευρωπαϊκούς κανονισµούς, εάν εξαιρετικές περιστάσεις δικαιολογούν την απόφαση
αυτή. Εάν η Επιτροπή έχει κινήσει, ως προς την ενίσχυση αυτή, τη διαδικασία που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, το αίτηµα του
ενδιαφεροµένου κράτους µέλους προς το Συµβούλιο έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή
της σχετικής διαδικασίας µέχρις ότου αποφανθεί το Συµβούλιο.
Ωστόσο, εάν το Συµβούλιο δεν αποφανθεί εντός τριών µηνών από την υποβολή του
αιτήµατος, αποφασίζει η Επιτροπή.
3. Η Επιτροπή ενηµερώνεται εγκαίρως από τα κράτη µέλη περί των σχεδίων που
αποσκοπούν στη θέσπιση ή τροποποίηση ενισχύσεων, ώστε να µπορεί να υποβάλει τις
παρατηρήσεις της. Εάν κρίνει ότι ένα σχέδιο δεν συµβιβάζεται µε την εσωτερική αγορά
κατά το άρθρο ΙΙΙ-167, κινεί αµέσως τη διαδικασία της παραγράφου 2. Το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν επιτρέπεται να εφαρµόσει τα σχεδιαζόµενα µέτρα
προτού καταλήξει η Επιτροπή σε τελική απόφαση.
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4. Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς σχετικά µε τις κατηγορίες
κρατικών ενισχύσεων για τις οποίες το Συµβούλιο έχει ορίσει, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ169, ότι µπορούν να µην υπόκεινται στη διαδικασία της παραγράφου 3.
ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ-169
Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να εκδίδει ευρωπαϊκούς
κανονισµούς για την εφαρµογή των άρθρων ΙΙΙ-167 και ΙΙΙ-168 και ιδίως να καθορίζει
τους όρους εφαρµογής του άρθρου ΙΙΙ-168, παράγραφος 3, και τις κατηγορίες
ενισχύσεων που δεν υπόκεινται στη διαδικασία της παραγράφου αυτής. Αποφασίζει µετά
από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ΤΜΗΜΑ 6
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ-170
1. Κανένα κράτος µέλος δεν επιβάλλει άµεσα ή έµµεσα στα προϊόντα άλλων κρατών
µελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως, υψηλότερους από τους φόρους που
επιβαρύνουν άµεσα ή έµµεσα τα οµοειδή εθνικά προϊόντα.
Κανένα κράτος µέλος δεν επιβάλλει στα προϊόντα των άλλων κρατών µελών
εσωτερικούς φόρους η φύση των οποίων οδηγεί στην έµµεση προστασία άλλων
προϊόντων.
2. Για τα προϊόντα που εξάγονται από κράτος µέλος προς την επικράτεια άλλου κράτους
µέλους, η επιστροφή εσωτερικών φόρων δεν δύναται να υπερβαίνει τους εσωτερικούς
φόρους που τους έχουν επιβληθεί άµεσα ή έµµεσα.
3. Ως προς τους άλλους φόρους, πλην των φόρων κύκλου εργασιών, των ειδικών φόρων
κατανάλωσης και των λοιπών έµµεσων φόρων, δεν χορηγούνται απαλλαγές και
επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τα άλλα κράτη µέλη ούτε θεσπίζονται εξισωτικές
εισφορές κατά την εισαγωγή από κράτη µέλη, παρά µόνο εάν τα προβλεπόµενα µέτρα
έχουν προηγουµένως εγκριθεί για περιορισµένο διάστηµα µε ευρωπαϊκή απόφαση του
Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση της Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ-171
Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο του Συµβουλίου θεσπίζει τα µέτρα για την
εναρµόνιση των νοµοθεσιών περί των φόρων κύκλου εργασιών, των ειδικών φόρων
κατανάλωσης και των λοιπών εµµέσων φόρων, εφόσον η εναρµόνιση αυτή είναι
αναγκαία για να εξασφαλισθεί η εγκαθίδρυση ή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και
να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα
µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή.
ΤΜΗΜΑ 7
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ-172
1. Εκτός εάν ορίζει άλλως το Σύνταγµα, το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για την επίτευξη
των στόχων του άρθρου ΙΙΙ-130. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο καθορίζει τα µέτρα
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών µελών που έχουν ως αντικείµενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις φορολογικές διατάξεις, τις διατάξεις για την
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και τις διατάξεις για τα δικαιώµατα και τα
συµφέροντα των µισθωτών εργαζοµένων.
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3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις που υποβάλλει βάσει της παραγράφου 1 σχετικά µε την
υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των
καταναλωτών, λαµβάνει ως βάση υψηλό επίπεδο προστασίας, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη
κάθε νέα εξέλιξη που θεµελιώνεται σε επιστηµονικά δεδοµένα. Στο πλαίσιο των
αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
επιδιώκουν επίσης την επίτευξη του στόχου αυτού.
4. Όταν, µετά τη θέσπιση µέτρου εναρµόνισης µε ευρωπαϊκό νόµο ή νόµο-πλαίσιο ή µε
ευρωπαϊκό κανονισµό της Επιτροπής, κράτος µέλος θεωρεί αναγκαίο να διατηρήσει
εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από σοβαρούς λόγους που προβλέπονται στο
άρθρο ΙΙΙ-154 ή αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις
κοινοποιεί στην Επιτροπή, επισηµαίνοντας τους λόγους για τη διατήρησή τους.
5. Επίσης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, µετά τη θέσπιση µέτρου
εναρµόνισης µε ευρωπαϊκό νόµο ή νόµο-πλαίσιο ή µε ευρωπαϊκό κανονισµό της
Επιτροπής, κράτος µέλος θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων βάσει νέων
επιστηµονικών στοιχείων σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου
εργασίας, για λόγους οι οποίοι συντρέχουν µόνον στην περίπτωσή του και οι οποίοι
έχουν ανακύψει µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις
µελετώµενες διατάξεις καθώς και την αιτιολόγησή τους.
6. Η Επιτροπή, εντός έξι µηνών από τις κοινοποιήσεις των παραγράφων 4 και 5, εκδίδει
ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις,
αφού εξακριβώσει εάν αποτελούν µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο
περιορισµό του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών και εάν συνιστούν εµπόδιο στη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Εάν η Επιτροπή δεν λάβει απόφαση εντός της προθεσµίας αυτής, οι εθνικές διατάξεις
των παραγράφων 4 και 5 λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί.
Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειµένου το δικαιολογεί και δεν υπάρχει κίνδυνος για την
υγεία του ανθρώπου, η Επιτροπή µπορεί να ειδοποιήσει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος
ότι η προθεσµία της παρούσας παραγράφου παρατείνεται έως ένα εξάµηνο.
7. Οσάκις, σύµφωνα µε την παράγραφο 6, επιτρέπεται σε κράτος µέλος να διατηρήσει ή
να εισαγάγει εθνικές διατάξεις παρεκκλίνουσες από µέτρο εναρµόνισης, η Επιτροπή
εξετάζει πάραυτα εάν είναι σκόπιµο να προτείνει αναπροσαρµογή του εν λόγω µέτρου.
8. Όταν κράτος µέλος επικαλείται συγκεκριµένο πρόβληµα δηµόσιας υγείας σε τοµέα
στον οποίο έχουν ήδη ληφθεί µέτρα εναρµόνισης, το θέτει υπόψη της Επιτροπής η οποία
εξετάζει πάραυτα εάν πρέπει να προτείνει κατάλληλα µέτρα.
9. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων ΙΙΙ-360 και ΙΙΙ-361, η Επιτροπή και
κάθε κράτος µέλος δύνανται να προσφύγουν απ’ ευθείας στο Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν εκτιµούν ότι άλλο κράτος µέλος ασκεί καταχρηστικώς τις
εξουσίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
10. Τα µέτρα εναρµόνισης του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν, στις ενδεδειγµένες
περιπτώσεις, ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη µέλη να θεσπίζουν, για έναν ή
περισσότερους από τους µη οικονοµικούς λόγους του άρθρου ΙΙΙ-154, προσωρινά µέτρα
υποκείµενα σε διαδικασία ελέγχου από την Ένωση.
ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ-173
Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-172, ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο του Συµβουλίου
καθορίζει τα µέτρα για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών οι οποίες έχουν άµεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση ή τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Το Συµβούλιο αποφασίζει µε οµοφωνία µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
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