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Κ ε φ ά λ α ι ο  1ο  
 
 
Εισαγωγή ... 
 

Η συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 αποτέλεσε ένα από τα πιο σηµαντικά 

γεγονότα στην πολιτική ζωή του τόπου κατά τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για µια 

ευρεία ποσοτικά αναθεώρηση, η οποία εισήγαγε τέσσερα νέα άρθρα και προχώρησε 

σε εβδοµήντα πέντε προσθήκες και αλλαγές σε σαράντα οκτώ από τα εκατόν δέκα 

εννέα άρθρα του Συντάγµατος. Το Σύνταγµα του 1975/1986 ασφαλώς «βάρυνε» µε 

διατάξεις που δεν είναι πάντοτε χρήσιµες ούτε σαφείς. Η αναθεώρηση όµως, όπως θα 

δειχθεί, δεν απέβη τελικά επικίνδυνη. Μακάρι να µην αποδειχθεί ούτε περιττή. 
 Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια να δοθεί µια σφαιρική εικόνα 

στον αναγνώστη για τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 µε σκοπό να 

καταδειχθεί η αξία και η σηµασία της. Αρχικά, γίνεται µια συνοπτική ιστορική 

αναδροµή στη συνταγµατική ιστορία της Ελλάδας, η οποία φτάνει µέχρι τη 

συνταγµατική αναθεώρηση του 1986. Στη συνέχεια, περιγράφεται η πορεία µέχρι την 

ψήφιση της συνταγµατικής αναθεώρησης τον Απρίλιο του 2001. Στο τρίτο κεφάλαιο, 

ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των αναθεωρηµένων διατάξεων και σχολιασµός 

των αλλαγών και των καινοτοµιών που επέφεραν, καθώς επίσης και προσπάθεια να 

αναδειχθεί ο σκοπός του αναθεωρητικού νοµοθέτη. Τέλος, αποτυπώνεται το 

συµπέρασµα που συνάγουµε από την προηγηθείσα ανάλυση των συνταγµατικών 

διατάξεων.  
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Κ ε φ ά λ α ι ο  2ο  
 
Ιστορική αναδροµή 
 
 

Η πρώτη φορά που συναντάµε στην Ελλάδα την έννοια του Συντάγµατος είναι 

στις αρχές του 1798, οπότε ο Ρήγας Βελεστινλής - Φεραίος τυπώνει ένα σχέδιο 

Συντάγµατος µε τίτλο «Ρήγα του Φιλοπάτριδος, Νέα Πολιτική ∆ιοίκησης των 

κατοίκων της Ρούµελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της 

Βλαχοµπογδανίας. Υπέρ των νόµων - ελευθερία, ισοτιµία, αδελφότης - και της 

πατρίδος»1. Πρόκειται για ένα συνταγµατικό σχεδίασµα που αφύπνισε συνειδήσεις 

και έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην πολιτική ιδεολογία των Ελλήνων της Επανάστασης. 

Περιλαµβάνει την επαναστατική προκήρυξη, τη διακήρυξη των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου και το κυρίως σχέδιο Συντάγµατος, το οποίο είναι εµπνευσµένο από το 

γαλλικό Σύνταγµα του 1793 2. Το εν λόγω σύνταγµα δεν εφαρµόστηκε ποτέ. 

Στη συνέχεια ακολουθεί το Επτανησιακό του 1800 το οποίο προέβλεπε 

ολιγαρχικό – αριστοκρατικό πολιτειακό σχήµα3. 

Με την έναρξη της Επανάστασης καταρτίζονται τα τρία σηµαντικότερα 

τοπικά πολιτεύµατα: α) ο Οργανισµός της Γερουσίας της ∆υτικής Χέρσου Ελλάδος, ο 

οποίος ψηφίστηκε στο Μεσολόγγι στις 9/11/1821, β) η Νοµική ∆ιάταξις της 

Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, η οποία ψηφίστηκε στην Άµφισσα στις 15/11/1821 και 

γ) ο Οργανισµός της Πελοποννησιακής Γερουσίας, ο οποίος ψηφίστηκε στην 

Επίδαυρο στις 27/12/1821. Τα εν λόγω τοπικά συντάγµατα αποτελούν συνταγµατικά 

κείµενα τα οποία ψηφίστηκαν από συνελεύσεις τοπικού χαρακτήρα και αφορούσαν 

στην ρύθµιση της οργάνωσης της εξουσίας σε µερικά µόνο τµήµατα της Ελλάδας της 

εποχής. 

Το πρώτο επαναστατικό ελληνικό Σύνταγµα ψηφίζεται στην Επίδαυρο την 

1/1/1822 από την Α Εθνική Συνέλευση και ονοµάζεται επίσηµα "Προσωρινόν 

Πολίτευµα της Ελλάδος". Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι καθιερώνει τη 

δηµοκρατική αρχή και αποφεύγεται οποιαδήποτε µνεία ή αναφορά ως προς 

                                                 
1 Βλ. Αναστασιάδης Γιώργος, "Πολιτική και Συνταγµατική Ιστορία της Ελλάδος 1821-1941", 
εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 1-2. 
2 Βλ. Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου, "Ιστορία του Νέου Ελληνισµού", Τόµος ∆, Β’ έκδοση, 
Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 602. 
3 Βλ. ∆ηµητρόπουλος Ανδρέας, "Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου", Τόµος Α’, Θ’ 
έκδοση, Αθήνα 2001,σελ. 134. 
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ενδεχόµενη µελλοντικά εγκαθίδρυση συνταγµατικής βασιλείας4. Ακόµη, εφαρµόζεται 

η διάκριση των λειτουργιών, εισάγεται αντιπροσωπευτικό σύστηµα µε µια Βουλή µε 

διαρκή λειτουργία, καθιερώνεται συλλογική µορφή του οργάνου που ασκεί την 

εκτελεστική εξουσία, θεσπίζεται ετήσια θητεία για το Βουλευτικό και το Εκτελεστικό 

Σώµα. 

Το Σύνταγµα του Άστρους ψηφίζεται από την Β’ Εθνική συνέλευση στις 

13/4/1823. Αναθεώρησε ουσιαστικά το Σύνταγµα της Επιδαύρου διατηρώντας 

ωστόσο το πολιτειακό του πλαίσιο. Ενίσχυσε τη θέση του Βουλευτικού έναντι του 

Εκτελεστικού σώµατος και αύξησε την προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων αφού 

περιλαµβάνεται ρητή απαγόρευση της δουλείας. 

Το Σύνταγµα της Τροιζήνας ψηφίζεται από την Γ’ Εθνική Συνέλευση την 

1/5/1867 και αποτελεί το πληρέστερο όλων των Συνταγµάτων της Επαναστατικής 

Περιόδου5. Με τις διατάξεις του θεσπίζονται η λαϊκή κυριαρχία και η ίση προστασία 

της ζωής, της ιδιοκτησίας, και της ασφάλειας για όλους τους κατοίκους της ελληνικής 

επικράτειας6. 

Και τα τρία επαναστατικά συντάγµατα µετά την υιοθέτησή τους, δεν 

εφαρµόστηκαν ποτέ, ενώ επίσης δεν εφαρµόστηκε το Ηγεµονικό Σύνταγµα που 

ψηφίστηκε στο Άργος στις 15/3/1832 από την Ε’ Εθνική Συνέλευση. 

Το αίτηµα για Σύνταγµα οδηγεί στην επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου 1843, 

µε τον Όθωνα να εξαναγκάζεται να υποχωρήσει και να δεχτεί την προκήρυξη 

εκλογών για τη συγκρότηση της Εθνικής Συνέλευσης της 3ης Σεπτεµβρίου. Οι 

εργασίες της κατέληξαν στη θέσπιση του Συντάγµατος του 1844, το οποίο 

αποτελείται από 107 άρθρα7. 

Το Σύνταγµα του 1864 ψηφίστηκε από την Β’ Εθνική Συνέλευση και 

δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 17/11/1864. Νωρίτερα, αρχές 

του 1863, είχε ανακηρύξει βασιλιά της Ελλάδος τον Γεώργιο Α’. ΤΟ Σύνταγµα του 

1864 αποτελεί ουσιαστικά το Σύνταγµα που ίσχυσε, µε τις αναθεωρήσεις του 1911 

και του 1952, µέχρι το πραξικόπηµα του 1967. Καθιέρωσε το πολίτευµα της 

(περιορισµένης) Βασιλευοµένης ∆ηµοκρατίας. 

                                                 
4 Βλ. Παύλου Β. Πετρίδη, "Πολιτικοί και Συνταγµατικοί Θεσµοί στη νεότερη Ελλάδα (1821-
1843) ", Θεσσαλονίκη 1990, εκδ. University studio press, σελ. 22. 
5 Βλ. ∆ηµητρόπουλος Ανδρέας, "Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου", ό.π.,σελ. 138. 
6 Βλ. Αναστασιάδης Γιώργος, "Πολιτική και Συνταγµατική Ιστορία της Ελλάδος 1821-1941", 
ό.π., σελ. 16. 
7 Βλ. ∆ηµητρόπουλος Ανδρέας, "Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου", ό.π., σελ. 141. 
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Το Σύνταγµα του 1927 περιέχει πολλές από τις διατάξεις του συντάγµατος 

1864/1911, ενώ οι νέες διατάξεις είναι εµφανώς επηρεασµένες από το γαλλικό 

σύνταγµα του 1875. Αποτελείται από 127 άρθρα και σηµαντικά χαρακτηριστικά του 

είναι ότι εγκαθιδρύει ως πολίτευµα την Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική 

∆ηµοκρατία, θεσπίζει ρητά το κοινοβουλευτικό σύστηµα και εισάγει τον θεσµό της 

νοµοθετικής εξουσιοδότησης. 

Το Σύνταγµα του 1952 θεσπίστηκε µε ψήφισµα της ∆’ Αναθεωρητικής 

Βουλής. Ουσιαστικά αναθεωρήθηκαν οι µη θεµελιώδεις διατάξεις του Συντάγµατος 

1864/1911 και κατοχυρώθηκε το εξελιγµένο κοινοβουλευτικό σύστηµα 

διακυβέρνησης. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως, µε ψήφισµα της Βουλής, 

εξακολουθούν να ισχύουν και να διατηρούν την αυξηµένη τυπική ισχύ τους οι 

συντακτικές πράξεις και τα ψηφίσµατα που είχαν εκδοθεί µετά την κατοχή και µέχρι 

την ψήφιση του Συντάγµατος, ακόµη κι αν έρχονται σε αντίθεση µε τις επιταγές του 

Συντάγµατος του 1952. 

Μόλις αποκαταστάθηκε η δηµοκρατία στη χώρα τον Ιούλιο 1974, 

δηµιουργήθηκε η λεγόµενη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας µε αρχηγό τον 

Κωνσταντίνο Καραµανλή. Η κυβέρνηση αυτή εξέδωσε σειρά Συντακτικών Πράξεων 

µε πιο σηµαντική εκείνη της  1ης Αυγούστου 1974, η οποία επανέφερε προσωρινά σε 

ισχύ το Σύνταγµα του 1952, χωρίς τις διατάξεις που αφορούσαν στον βασιλιά. Στις 17 

Νοεµβρίου 1974 έγινα βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη εθνικής 

αντιπροσωπείας, ενώ στις 8 ∆εκεµβρίου 1974 διενεργήθηκε αδιάβλητο δηµοψήφισµα 

για τη µορφή του πολιτεύµατος, µε το οποίο το 69,2 % του εκλογικού σώµατος 

τάχθηκε υπέρ της αβασίλευτης δηµοκρατίας. Το Σύνταγµα του 1975 ψηφίστηκε από 

την εθνική αντιπροσωπεία, η οποία είχε λάβει τον χαρακτηρισµό Ε’ Αναθεωρητική 

Βουλή. Οι συζητήσεις στην Ολοµέλεια της Βουλής τελείωσαν στις 7/6/1975 και την 

ίδια µέρα η Βουλή ψήφισε το νέο Σύνταγµα καθώς και το ψήφισµα ΙΒ’ που έθετε σε 

ισχύ το Σύνταγµα από την 11η Ιουνίου 19758. 

Η αναθεώρηση του Συντάγµατος 1975 πραγµατοποιήθηκε µε Κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Μαρτίου 1986 και αποτελεί την πρώτη 

συνταγµατική αναθεώρηση που πραγµατοποιείται σε απόλυτα οµαλές 

συνταγµατικοπολιτικές συνθήκες. Στις 9 Μαρτίου 1985 ο πρωθυπουργός Ανδρέας 

Παπανδρέου υπέβαλλε πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγµατος και πρότεινε για 
                                                 
8 Βλ. ∆ηµητρόπουλος Ανδρέας, "Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου", ό.π., σελ. 356. 
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Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Υπέρ της πρότασης 

αναθεώρησης ψήφισαν 182 βουλευτές και στις δύο ψηφοφορίες που απείχαν µεταξύ 

τους ένα µήνα, όπως απαιτεί το Σύνταγµα (Σ 110 παρ.2 ). Αναθεωρήθηκαν τα άρθρα 

32, 35, 37, 38, 39 (καταργήθηκε), 41, 42, 43, 44, 47 και 48 του Συντάγµατος 1975. 

Στόχος της αναθεωρητικής διαδικασίας του 1985-1986, τον οποίο σε πολύ σηµαντικό 

βαθµό πέτυχε, ήταν ο περιορισµός των αρµοδιοτήτων του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας, παρά το γεγονός ότι αυτές είχαν µόνο χαρακτήρα δυνατότητας, καθώς 

δεν είχαν ασκηθεί ως τότε. 
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Κ ε φ ά λ α ι ο  3ο  
 
 
3.1. Η πορεία προς τη συνταγµατική  αναθεώρηση 
 
 Το 1993 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ως Πρωθυπουργός, πρωτοδιατύπωσε 

την γνώµη για µια ευρεία αναθεώρηση του Συντάγµατος 1975/1986, άποψη που όπως 

φάνηκε το 1995 επί Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ενστερνίστηκε και ο Ανδρέας 

Παπανδρέου, εξαγγέλωντας την 1 Ιανουαρίου 1995 την δεύτερη αναθεώρηση του 

Συντάγµατος. Ωστόσο, οι εξελίξεις που µεσολάβησαν επηρέασαν την πολιτική ζωή 

του τόπου µε αποτέλεσµα η αναθεωρητική διαδικασία να ολοκληρωθεί έξι και πλέον 

χρόνια µετά την εξαγγελία της. Πράγµατι, η ασθένεια και ο θάνατος του Ανδρέα 

Παπανδρέου, η ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Κώστα Σηµίτη, η ανάληψη της 

ηγεσίας της Νέας ∆ηµοκρατίας από τον Κώστα Καραµανλή, η πρόωρη διάλυση της 

Βουλής το 1996 οδήγησαν στη διακοπή των διαδικασιών της αναθεώρησης. 

Η αναθεωρητική διαδικασία ξεκίνησε και πάλι τον Ιούνιο του 1997 και στις 

11/6/1997, ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτήθηκε η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος, που προβλέπει το άρθρο 

119 ΚτΒ. Η πρόταση της Επιτροπής αυτής εισήχθη προς συζήτηση στην Ολοµέλεια 

της Βουλής, η οποία µε τη σειρά της ολοκλήρωσε την πρόταση αναθεώρησης µε τις 

δύο ψηφοφορίες που απαιτεί το Σ 110 παρ. 2, στις 20/51998 και στις 24/6/1998. Το 

αποτέλεσµα της αναθεωρητικής διαδικασίας ήταν η αναθεώρηση 115 διατάξεων. Από 

αυτές οι 108 συγκέντρωσαν περισσότερες από 180 ψήφους στην προαναθεωρητική 

Βουλή, µε συνέπεια οι υπόλοιπες διατάξεις να χρειάζεται να συγκεντρώσουν στην 

αναθεωρητική Βουλή την αυξηµένη πλειοψηφία των 3/5, όπως επιτάσσει το άρθρο 

110 παρ. 4 Σ9. 

Η αναθεωρητική επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 

2676/1987/30.5.2000, αποτελείτο από 41 µέλη, απόφαση του Προέδρου της Βουλής 

ξεκίνησε τις εργασίες της τον Αύγουστο του 2001 και τις ολοκλήρωσε το Νοέµβριο 

του ίδιου έτους. Η επιτροπή εξέλεξε διακοµµατικό Προεδρείο και ορίστηκαν Γενικοί 

Εισηγητές από όλα τα κόµµατα. 

                                                 
9 Βλ. ∆ηµητρόπουλος Ανδρέας, "Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου", ό.π., σελ. 363. 
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Οι αναθεωρητέες διατάξεις χωρίστηκαν, για τη συζήτηση στην Επιτροπή, σε 

επτά ενότητες: 1η) Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, 2η) Σύνταγµα και διεθνής 

ευρωπαϊκή έννοµη τάξη, 3η) Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας – Κυβέρνηση, 4η) Εκλογικό 

σώµα – Status βουλευτών, 5η) Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής, 6η) Οργάνωση 

και λειτουργία της ∆ικαιοσύνης και 7η) ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές10. 

Οι ψηφοφορίες διεξήχθησαν σε δύο συνεδριάσεις. Η Επιτροπή άκουσε τους 

Γενικούς Εισηγητές και τις αγορεύσεις των υπολοίπων βουλευτών, αποδέχτηκε κατά 

πλειοψηφία το προσαρτώµενο στην έκθεση σχέδιο στις 23 Οκτωβρίου, το οποίο 

εισήχθη, προς συζήτηση και ψήφιση, στην Ολοµέλεια της Βουλής, κατά τα οριζόµενα 

στο άρθρο 110 Σ. 

Η τελική φάση της Αναθεώρησης άρχισε στις 17 Ιανουαρίου 2001 µε τη 

συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής των υπό αναθεώρηση διατάξεων. Η συζήτηση 

ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου και η ψήφιση από την Ολοµέλεια της Βουλής την 

Παρασκευή 6 Απριλίου 200111. 

Το ψήφισµα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως12 στις 17 Απριλίου 2001 και το αναθεωρηµένο συνταγµατικό 

κείµενο ισχύει τυπικά από την ηµέρα αυτή ως δεσµευτικός νόµος του Κράτους. 

Σηµειώνεται, ότι οι διατάξεις ψηφίστηκαν µόνο στην δηµοτική. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Βλ. ∆ηµητρόπουλος Ανδρέας, "Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου", ό.π., σελ. 363. 
11 Βλ. ∆ηµητρόπουλος Ανδρέας, "Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου", ό.π., σελ. 364. 
12 Φ.Ε.Κ. 84Α’/17-4-2001. 
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3.2. Οι αναθεωρηµένες διατάξεις 
 
3.2.1. Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα 
 

Άρθρο 4 παρ. 6 Σ – Ερµηνευτική δήλωση 

 

Με την αναθεώρηση προστέθηκε ερµηνευτική δήλωση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 6, σύµφωνα µε την οποία δίνεται η δυνατότητα στον κοινό νοµοθέτη να 

προβλέψει την υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών εντός ή εκτός των ενόπλων 

δυνάµεων (εναλλακτική θητεία) για όσους έχουν τεκµηριωµένη αντίρρηση 

συνείδησης ως προς την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής θητείας. 

Ουσιαστικά, η εν λόγω ερµηνευτική δήλωση προστέθηκε προκειµένου να 

διασφαλιστεί η συνταγµατικότητα του ν. 2510/1997, ο οποίος ήδη προέβλεπε, στα 

άρθρα 18 και 19, τη δυνατότητα παροχής εναλλακτικής θητείας. Η εναλλακτική 

θητεία µπορεί να είναι είτε άοπλη, ωστόσο στρατιωτική, είτε κοινωνική13. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι διατυπώθηκαν αρκετές "ενστάσεις" που αφορούσαν τόσο στη 

δυνατότητα εξακρίβωσης των λόγων αντίρρησης συνείδησης όσο και στη 

σκοπιµότητα της κοινωνικής θητείας14. 

 

Άρθρο 5 παρ. 4-5 Σ 

 

Με την αναθεώρηση τροποποιείται η παράγραφος 4, ενώ εισάγεται στο άρθρο 

5 και νέα παράγραφος (παρ. 5). Η κατάργηση του εδαφίου γ’ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 5 και η τροποποίηση του εδαφίου β’ της ίδιας παραγράφου καθιστούν 

επιτρεπτή τη λήψη ατοµικών µέτρων για τον περιορισµό της ελευθερίας κίνησης και 

εγκατάστασης, µόνο ύστερα από απόφαση ποινικού δικαστηρίου και µάλιστα ως 

παρεπόµενη ποινή, µε αποτέλεσµα να µην πρόκειται πλέον για διοικητικά µέτρα15. Το 

αναχρονιστικό µέτρο της εκτόπισης καταργείται. Με την αναθεωρηµένη παράγραφο 

προστατεύεται η ελευθερία µετακίνησης και εγκατάστασης αλλά και το δικαίωµα 

αποδηµίας, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύονται τα ατοµικά διοικητικά µέτρα 

                                                 
13 Βλ. http://www.ekloges.com.cy/nqcontent.cfm?tt=article&a id=2423, Εταιρεία 
Mathisis.com, The Greek Internet Forum, Σχόλια Καθηγητή Συνταγµατικού ∆ικαίου 
Ευάγγελου Βενιζέλου. 
14 Βλ. Πρακτικά της Βουλής – Ολοµέλεια, Συνεδρίαση ΣΤ’, 24 Ιανουαρίου 2001, σελ. 4074. 
15 Βλ. "Το Σύνταγµα της Ελλάδας 2001", ΤΑ ΝΕΑ, ειδική έκδοση, Αθήνα 2001. 
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συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην ενδυνάµωση του θεσµού του "κοινωνικού 

κράτους δικαίου". 

Η νέα παράγραφος 5 του άρθρου επιχειρεί να αντιµετωπίσει το σύγχρονο 

πρόβληµα που αφορά στη γενετική ταυτότητα του ανθρώπου, το δικαίωµα στην υγεία 

και τους βιοιατρικούς περιορισµούς. Έρχεται να εξειδικεύσει τα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 

παρ. 1 του Συντάγµατος 1975/1986 που προστατεύουν την αξία του ανθρώπου και 

την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, ενώ ειδικά το α’ εδάφιο της 

παραγράφου, αναφορικά µε το δικαίωµα στην υγεία, αποτελεί την αµυντική όψη του 

κοινωνικού δικαιώµατος που κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 παρ. 3 κατά το οποίο το 

κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών παρέχοντας τις αναγκαίες υπηρεσίες. Το 

δικαίωµα αυτό µπορεί να στραφεί κατά του Κράτους, αλλά και έναντι τρίτων 

προσώπων. ∆ιατυπώθηκε η άποψη ότι τόσο πολύπλοκα ζητήµατα δεν δύναται να 

αντιµετωπιστούν στο συνταγµατικό κείµενο, αλλά µε εξειδικευµένες νοµικές 

ρυθµίσεις και συµβάσεις του διεθνούς δικαίου16. 

Πράγµατι το εδάφιο β’ της παραγράφου αναθέτει στον κοινό νοµοθέτη τη 

ρύθµιση των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την προστασία του ανθρώπου έναντι των 

βιοιατρικών παρεµβάσεων. Τα ζητήµατα αυτά αντιµετωπίζονται ήδη στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της 

Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου, σε σχέση µε τις εφαρµογές της Βιολογίας και της 

Ιατρικής, που κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το νόµο 2619/1998, που έχει σύµφωνα µε 

το άρθρο 28 παρ. 1 Σ, αυξηµένη τυπική ισχύ17. 

 

Άρθρο 5Α Σ 

  

Με τη νέα διάταξη 5Α εισάγονται δύο νέα δικαιώµατα, το δικαίωµα στην 

πληροφόρηση και το δικαίωµα στη συµµετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας 

(δηλαδή στην τεχνολογική βάση πάνω στην οποία είναι οργανωµένη η νέα οικονοµία 

και η ψηφιακή εποχή). Το δικαίωµα στην πληροφόρηση συναγόταν στο Σ1975/1986 

                                                 
16 Βλ. Περιοδικό "Εφαρµογές δηµοσίου δικαίου", Τεύχος ΙΙ, Αθήνα-Κοµοτηνή, έτος ΙΓ’ 2000, 
σελ. 538. 
17 Βλ. http://www.ekloges.com.cy/nqcontent.cfm?tt=article&a id=2423, Εταιρεία 
Mathisis.com, The Greek Internet Forum, Σχόλια Καθηγητή Συνταγµατικού ∆ικαίου 
Ευάγγελου Βενιζέλου. 
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στα άρθρα 5 παρ. 1, 14 και 15, αλλά και στην ΕΣ∆Α στο άρθρο 1018. Καθένας µπορεί 

πλέον να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε π[πληροφορία τον αφορά ή του είναι 

χρήσιµη για την προστασία των προσωπικών του συµφερόντων. Το εν λόγω δικαίωµα 

αφορά σε πάσης φύσεως πληροφορίες και πηγές πληροφόρησης, είτε αυτές είναι 

δηµοσίου είτε ιδιωτικού περιεχοµένου. Έτσι, µε την παράγραφο 1  ορίζεται ρητά ότι 

περιορισµοί του δικαιώµατος στην πληροφόρηση µπορούν να επιβληθούν µε νόµο 

στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας και µόνο στο µέτρο που αφορούν σε 

λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος και προστασίας 

δικαιωµάτων ή συµφερόντων τρίτων19. 

Η προσθήκη της παραγράφου 2 στο υπό ανάλυση άρθρο, καταδεικνύει τη 

βούληση του συντακτικού νοµοθέτη να αντιµετωπίσει ζητήµατα τα οποία σχετίζονται 

µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, τα πνευµατικά δικαιώµατα καθώς και 

την ανάγκη ενσωµάτωσης εθνικών οικονοµιών στο παγκόσµιο σύστηµα µέσω της 

υιοθέτησης κοινών τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων20. Το κράτος έχει την 

υποχρέωση να διευκολύνει τεχνικά, θεσµικά, οικονοµικά, εκπαιδευτικά και µε κάθε 

άλλο πρόσφορο και αναγκαίο τρόπο την πρόσβαση κάθε πολίτη στις πληροφορίες 

που διακινούνται µε τις νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικά), αλλά και την παραγωγή, 

ανταλλαγή και διάδοσή τους. σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να τηρούνται οι 

εγγυήσεις των άρθρων 9 (δικαίωµα στον ιδιωτικό βίο), 9Α (δικαίωµα στην προστασία 

των προσωπικών δεδοµένων) και 19 (απόρρητο των τηλεπικοινωνιών και γενικά της 

ανταπόκρισης). Πρέπει να σηµειωθεί, ότι διατυπώθηκε η άποψη πως η παράγραφος 2 

του άρθρου 5Α για το δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι 

κενή περιεχοµένου, δεν περιέχει κανένα συγκεκριµένο κανόνα συµπεριφοράς προς 

την Πολιτεία ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που επεξεργάζεται και διακινεί 

πληροφορίες για να καταλήξει ότι η εν λόγω ρύθµιση θα δηµιουργήσει παρά θα λύσει 

προβλήµατα καθώς δεν έχει ακόµη διαµορφωθεί δικαίωµα ή αγαθό µε 

αδιαµφισβήτητα όρια που να πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο συνταγµατικής 

εγγύησης21.  

                                                 
18 Βλ. Ευάγγελου Βενιζέλου, Το σχέδιο  της Αναθεώρησης του Συντάγµατος, έκδοση 
εργασίας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2000, σελ. 20. 
19 Π.χ. τα δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 
20 http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=113, Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, 
Νεκτ. Μουµουτζής -Πρόεδρος, Βας. Γερογιάννης - Αντιπρόεδρος, Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης 
12/11/2003, Σχετική νοµοθεσία: ν.2867/2000 άρθ. 13 παρ. 10 και 11 "Οργάνωση και 
Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις". 
21 Βλ. Πρακτικά της Βουλής – Ολοµέλεια, Συνεδρίαση ΣΤ’, 24 Ιανουαρίου 2001, σελ. 4083. 
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Άρθρο 6 παρ. 4 εδαφ. β’ Σ 

 
 Με την αναθεώρηση προστίθεται εδάφιο µε το οποίο ρυθµίζονται τα ανώτατα 

όρια της προφυλάκισης. Στόχος είναι η αποτροπή των καταστρατηγήσεων των 

συνταγµατικά επιβεβληµένων ανωτάτων ορίων της προφυλάκισης. Πλέον, 

απαγορεύεται και συνταγµατικά η διαδοχική επιβολή του ίδιου µέτρου για τις 

επιµέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης. Στην έννοια της ίδιας υπόθεσης 

περιλαµβάνονται όλες οι πράξεις που συρρέουν πραγµατικά ή κατ’ ιδέαν µε την 

πράξη για την οποία έχει ήδη επιβληθεί προσωρινή κράτηση κατά του 

κατηγορουµένου. Η προσθήκη του εδαφίου αυτού ωθεί προς την κατεύθυνση της 

ταχύτερης διαλεύκανσης των εγκληµάτων και απονοµής δικαιοσύνης, κυρίως στις 

σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες δικαιολογούν και την επιβολή του ακραίου µέτρου της 

προφυλάκισης22. Παράλληλα, οριστικοποιεί σε συνταγµατικό επίπεδο ρύθµιση που 

είχε ήδη εισαχθεί στην παράγραφο 2 του άρθρου 288 του Κώδικα Ποινικής 

∆ικονοµίας (µε το ν. 2408/1996 άρθ. 2 παρ.13). 

 

Άρθρο 7 παρ. 3 Σ 

 

 Με την αναθεώρηση τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 7. Το 

περιεχόµενο της νέας παραγράφου έχει στενότερο περιεχόµενο από εκείνο της 

παλαιάς, δεδοµένου ότι απαγορεύεται πλέον ρητά η δυνατότητα επιβολής θανατικής 

ποινής. Μόνη εξαίρεση της παραγράφου αποτελούν τα κακουργήµατα που τελούνται 

σε καιρό πολέµου και σχετίζονται µε αυτόν, για τα οποία µπορεί να επιβληθεί η ποινή 

του θανάτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Πρέπει 

να διευκρινιστεί ότι και στη διάταξη αυτή αλλά και στο άρθρο 48 Σ, πόλεµος υπάρχει 

όταν συντρέχουν και οι πραγµατικές και οι τυπικές προϋποθέσεις του. Θα πρέπει 

δηλαδή να έχει κηρυχθεί κατά το άρθρο 36 παρ. 1 Σ, αλλά και να συντρέχουν 

πραγµατικές πολεµικές συνθήκες23. Πλέον, η Ελλάδα συµµορφώνεται προς τις 

διεθνείς υποχρεώσεις της, όπως αυτές καταγράφονται στις διεθνείς συµβάσεις και 

ειδικότερα στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα και το 

∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο, όπου υπάρχει επιφύλαξη µόνο για έγκληµα 

υψίστης εθνικής σηµασίας και τιµωρείται κατά τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. 

                                                 
22 Βλ. Ευάγγελου Βενιζέλου, "Το σχέδιο  της Αναθεώρησης του Συντάγµατος", ό.π., σελ. 23. 
23 Βλ. "Το Σύνταγµα της Ελλάδας 2001", ΤΑ ΝΕΑ, ειδική έκδοση, Αθήνα 2001. 
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Αυτή η πρόβλεψη ωστόσο είναι στενότερη από εκείνη του άρθρου 7 παρ.3  Σ , 

απολαµβάνει δε αυξηµένης τυπικής ισχύος (Σ28 παρ.1) και υπερτερεί αυτής. 

 

Άρθρο 9Α Σ  

 
 Πρόκειται για ένα νέο άρθρο που εισάγεται στο Σύνταγµα µε την αναθεώρηση 

του 200124. Με το άρθρο αυτό εξυπηρετείται η ανάγκη προστασίας από τη σύνθεση 

προσωπικών δεδοµένων και γενικότερα από τους κινδύνους που δηµιουργεί η 

ηλεκτρονική διείσδυση στο πεδίο του ατοµικού απορρήτου25. Πρόκειται για τη 

συνταγµατική επιβεβαίωση και επιστέγαση των βηµάτων που είχε κάνει ήδη η 

ελληνική έννοµη τάξη µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης του Συµβουλίου της 

Ευρώπης το 198126, µε την εναρµόνιση προς τη σχετική Κοινοτική Οδηγία 95/46 ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και ιδίως µε την ψήφιση του 

νόµου 2472/1997, µε τον οποίο συστάθηκε η ανεξάρτητη διοικητική αρχή για την 

προστασία από την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων. Συµπληρώνεται το 

κανονιστικό περιεχόµενο του άρθρου 9 παρ. 1 εδαφ. β’ Σ, όπως επίσης και του 

άρθρου 5 παρ.1 Σ27. Όπως, προαναφέρθηκε τα θεµελιώδη δικαιώµατα της 

πληροφόρησης και της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά 

πρέπει να εναρµονίζονται µε το δικαίωµα της προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων του κάθε ατόµου και µάλιστα µε την εγγύηση της προβλεπόµενης 

ανεξάρτητης αρχής. 

 

Άρθρο 10 παρ. 3 Σ 

 
 ∆ιευρύνεται το περιεχόµενο της παραγράφου 3 καθώς κατοχυρώνεται σε 

συνδυασµό και µε το δικαίωµα πρόσβασης στην πληροφόρηση (άρθρο 5Α Σ) το 

δικαίωµα γνώσης των διοικητικών στοιχείων το οποίο έχει ήδη κατοχυρωθεί σε 

νοµοθετικό επίπεδο28. Η προθεσµία των 60 ηµερών εντός της οποίας οφείλει η 

∆ιοίκηση να απαντήσει στον αιτούντα επίσης προβλέπεται στον Κώδικα ∆ιοικητικής 
                                                 
24 Συγκέντρωσε την ευρύτατη συναίνεση µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων, η οποία 
εκφράστηκε µε την υπερψήφιση της σχετική πρότασης στις πρώτες ψηφοφορίες από 274 
βουλευτές (9 «όχι» , 1 «παρών») και στην τελική από 277 (2 «όχι», 1 «παρών»). 
25 Ευάγγελος Βενιζέλος, Η συναινετική αναθεώρηση, Αθήνα – Κοµοτηνή 1996, σελ. 44. 
26 Κυρώθηκε µε το νόµο 2068/1992. 
27 Βλ. Ευάγγελου Βενιζέλου, Το σχέδιο  της Αναθεώρησης του Συντάγµατος, ο.π., σελ. 25. 
28 Αρχικά, µε το άρθρο 16 του ν. 1599/1986 και στη συνέχεια µε το άρθρο 5 του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας ν. 2690/1999. 
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∆ιαδικασίας. ∆ιατυπώθηκε η θέση ότι πρόκειται για µια "παιδαγωγικού χαρακτήρα 

αντιγραφειοκρατική προσέγγιση" µε στόχο τη διευκόλυνση του πολίτη και την 

µεταβολή της νοοτροπίας της δηµόσιας διοίκησης29. 

 

Άρθρο 12 παρ. 4 Σ 

 
 Με την αναθεώρηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 Σ καταργούνται οι 

περιορισµοί στο δικαίωµα των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ. 

και δηµοσίων επιχειρήσεων, καθώς και των ΟΤΑ, να συνεταιρίζονται. Θεωρείται ότι 

επαρκεί το άρθρο 23 Σ που προβλέπει οριακούς περιορισµούς στο δικαίωµα της 

απεργίας30. Η κατάργηση αυτή ολοκληρώνει σε συνταγµατικό επίπεδο τα µέτρα που 

ήδη έχουν ληφθεί µε την 151 ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας, η οποία κυρώθηκε µε το  

νόµο 2405/1996. Για το αντίστοιχο δικαίωµα των αστυνοµικών υπαλλήλων υπάρχει 

πρόβλεψη το άρθρο 1 του ν. 2265/1994. Τα σχετικά δικαιώµατα των δηµοσίων 

υπαλλήλων είχαν ήδη διευρυνθεί µε το άρθρο 46 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 

2683/1999)31. 

 

Άρθρο 14 παρ. 5,7,9 Σ 

 

 Το περιεχόµενο του εν λόγω άρθρου τροποποιήθηκε σηµαντικά µε σκοπό την 

διασφάλιση της απόλυτης διαφάνειας στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Με την 

παράγραφο 5 θεµελιώνεται συνταγµατικό δικαίωµα απάντησης για οποίον θίγεται 

από ανακριβές δηµοσίευµα ή εκποµπή ή από υβριστικό ή δυσφηµιστικό δηµοσίευµα. 

Το δε µέσο ενηµέρωσης έχει αντίστοιχη υποχρέωση πλήρους και άµεσης 

επανόρθωσης ή απλής µετάδοσης ή δηµοσίευσης της απάντησης, αν το δηµοσίευµα 

ακριβές αλλά υβριστικό ή δυσφηµιστικό32. 

 Με την αναθεώρηση της παραγράφου 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στον κοινό 

νοµοθέτη να ορίσει τα σχετικά µε την αστική και την ποινική ευθύνη του τύπου και 

των υπολοίπων µέσω ενηµέρωσης, καθώς και ό,τι σχετίζεται µε την ταχεία εκδίκαση 

αυτών των υποθέσεων. Καταργείται µε την αναθεωρηµένη παράγραφο ο 

αναχρονιστικός χαρακτηρισµός των εγκληµάτων που τελούνται δια του τύπου ως 
                                                 
29 Βλ. Ευάγγελος Βενιζέλος, Η συναινετική αναθεώρηση, ο.π., σελ.45. 
30 Βλ. Πρακτικά της Βουλής , ο.π., σελ. 4069. 
31 Βλ. "Το Σύνταγµα της Ελλάδας 2001", ΤΑ ΝΕΑ, ό.π., σελ. 20. 
32 Βλ. "Το Σύνταγµα της Ελλάδας 2001", ΤΑ ΝΕΑ, ό.π., σελ. 20. 
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αυτοφώρων33. Στην έννοια του Τύπου εµπίπτει εκτός από την τρέχουσα έννοια των 

περιοδικών και των εφηµερίδων και κάθε άλλο έντυπο και αναπαράσταση εικόνας 

και κειµένου µε οποιοδήποτε υλικό και µηχανικό µέσο που έχει σαν αποτέλεσµα τον 

πολλαπλασιασµό του (αφίσες, προκηρύξεις κλπ). 

 Η παράγραφος 9 υπήρξε µείζον θέµα συζήτησης για την Ζ Αναθεωρητική 

Βουλή καθώς πραγµατεύεται ζητήµατα διαφάνειας, κανόνες απαγόρευσης της 

συγκέντρωσης του ελέγχου περισσότερων µέσων µαζικής ενηµέρωσης καθώς και 

κανόνες περί ασυµβιβάστου διαφόρων ιδιοτήτων στον χώρο των µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης και στον χώρο των οικονοµικών λειτουργιών του Κράτους. Στο εδάφιο 

α’ επιβάλλεται απόλυτη διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, την οικονοµική 

κατάσταση και στα µέσα χρηµατοδότησης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Στη 

συνέχεια κατοχυρώνεται ρητά η αρχή του πλουραλισµού και της πολυφωνίας στον 

τοµέα της ενηµέρωσης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι διατυπώθηκαν επιφυλάξεις και 

διαφωνίες όσον αφορά στην επέκταση του ασυµβίβαστου στα παρένθετα πρόσωπα, 

υποστηρίζοντας πως η συγγένεια δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη οικονοµικής 

εξάρτησης, καθώς και πως θα έπρεπε να συµπεριληφθεί στο συνταγµατικό κείµενο 

ως κύρωση η ακυρότητα της σύµβασης δηµοσίων έργων και προµηθειών που, παρά 

την απαγόρευση, θα σύνηπταν οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ. Σύµφωνα µε το ν. 2328/1995, 

η έννοια του βασικού µετόχου αφορά στους κατέχοντες ποσοστό 2,5 % σε επιχείρηση 

ΜΜΕ, ενώ κατά τη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία στους κατέχοντες ποσοστό 5 % στις 

υπόλοιπες εταιρίες34. 

 

Άρθρο 15 παρ. 2 Σ  

 

 Με την παρούσα παράγραφο γίνεται µια ακόµη προσπάθεια για την ενίσχυση 

των θεσµικών εγγυήσεων για την διαφάνεια. ∆ιατηρείται ο άµεσος έλεγχος του 

Κράτους στην ραδιοφωνία και την τηλεόραση, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει και 

κρατικό µονοπώλιο αφού το µονοπώλιο που υπήρχε σε ραδιοφωνία και τηλεόραση 

καταργήθηκε. Με την τροποποιηµένη παράγραφο αναγνωρίζεται ρητά η 

αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να ασκεί 

έλεγχο στους τοµείς της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και να επιβάλλει 

διοικητικές κυρώσεις. Αποστολή του ΕΣΡ είναι η «ρύθµιση» µε τρόπο ειδικό και 
                                                 
33 Βλ. σχετικό νόµο 2243/1994. 
34 Βλ. Το Σύνταγµα της Ελλάδας, Το Ποντίκι 2001, σελ. 65. 
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αποτελεσµατικό, µε ειδικά, προτρεπτικού, κυρίως, χαρακτήρα, µέτρα µονοµερούς ή 

διµερούς υφής, της ραδιοτηλεοπτικής δραστηριότητας35. Ταυτόχρονα, επιβάλλεται το 

καθεστώς της προηγούµενης άδειας για τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς 

σταθµούς, οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετούν µε το πρόγραµµά τους και τη λειτουργία 

τους, τις αρχές και τους στόχους που προβλέπονται στη διάταξη αυτή. 

 

Άρθρο 17 παρ. 2 εδαφ. β’, παρ. 4 εδαφ. α’, γ’ Σ 

 

 Με την αναθεώρηση του παρόντος άρθρου επιχειρείται η ενίσχυση της 

ιδιοκτησίας έναντι της κρατικής παρέµβασης µέσω του θεσµού της αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης. Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως στον κρίσιµο χρόνο για τον 

υπολογισµό της αποζηµίωσης κατά τον χρόνο συζήτησης, στον τρόπο κάλυψης της 

δαπάνης, στην επιτάχυνση των σχετικών δικών, στον περιορισµό της πρακτικής των 

επιτάξεων, καθώς και στην καινοτόµο δυνατότητα καταβολής αποζηµίωσης σε είδος 
36εφόσον συναινεί ο δικαιούχος. 

 Στην παράγραφο 4 εδάφιο α’ περ. 1 αποκαθίσταται το παράδοξο της 

υπαγωγής -µιας κατεξοχήν διοικητικής διαφοράς- στα πολιτικά δικαστήρια. Αρµόδια 

για τον καθορισµό αποζηµίωσης είναι πλέον κατά το άρθρο 94Σ τα τακτικά 

διοικητικά δικαστήρια. Μπορεί ωστόσο κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94 Σ, να 

προβλεφθεί από το νόµο η εγκαθίδρυση ενιαίας για όλες τις υποθέσεις που 

σχετίζονται µε την αναγκαστική απαλλοτρίωση και να εισαχθούν κανόνες σχετικοί µε 

την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή των αντίστοιχων δικών. 

 Ιδιαίτερο κρίσιµο είναι το σηµείο στο  οποίο καθιερώνεται η δυνατότητα για 

πραγµατοποίηση εργασιών και πριν τον προσδιορισµό και την καταβολή της 

αποζηµίωσης, µε τον όρο της καταβολής εύλογου τµήµατος αυτής και της παροχής 

πλήρους εγγυήσεως υπέρ του δικαιούχου. Προκειµένου για έργα γενικότερης 

σηµασίας για την οικονοµία της χώρας η ρύθµιση αποβλέπει στον περιορισµό του 

φαινοµένου της επίταξης37, ωστόσο κατά τη συζήτηση στη Βουλή υπήρξαν πολλές 

ενστάσεις ιδίως σχετικά µε την προστασία που παρέχεται µε την πρόβλεψη της 

                                                 
35 Βλ. Η Αναθεώρηση του Συντάγµατος, κείµενα εργασίας – 10, Ινστιτούτου ∆ηµοκρατίας 
Κων. Καραµανλής, Ιανουάριος 2001, Αθήνα, σελ. 30. 
36 ∆ιευρύνεται η πρόβλεψη που υπήρχε ήδη στο προηγούµενο σύνταγµα σχετικά µε την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς (άρθρο 24 παρ. 6 Σ), στην οποία στηρίχθηκε ο 
νόµος για την µεταφορά του συντελεστή δόµησης. 
37 Βλ. Πρακτικά της Βουλής , ο.π., σελ. 4069. 
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πλήρους εγγυήσεως38. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρεχόµενη εδώ προστασία 

θεωρήθηκε περιορισµένη σε σύγκριση  µε εκείνη της Σύµβασης της Ρώµης (1953), 

που προστατεύει την «ιδιοκτησία», δηλαδή τόσο τα ενοχικά όσο και τα πνευµατικά 

δικαιώµατα39. 

 

Άρθρο 19 παρ. 2, 3 Σ 

 

 Το άρθρο 19 προασπίζει ένα από τα πιο σηµαντικά αµυντικά δικαιώµατα του 

ατόµου έναντι της κρατικής διείσδυσης στην ιδιωτική σφαίρα του απορρήτου. Με την 

αναθεώρηση του άρθρου κατοχυρώθηκε συνταγµατικά η Εθνική Επιτροπή 

Προστασίας του Απορρήτου, η οποία συστάθηκε µε το νόµο 2225/1994 ( "για την 

προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και της επικοινωνίας")40. Ιδιαίτερα 

σηµαντική είναι η προσθήκη της παραγράφου 3, σύµφωνα µε την οποία 

απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών µέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του 

παρόντος άρθρου και των άρθρων 9 και 9Α. Υπήρξε η άποψη ότι η εν λόγω διάταξη 

εισάγει απόλυτη απαγόρευση ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν περιθώρια εφαρµογής των 

διατάξεων για την άµυνα και την κατάσταση ανάγκης. Όταν όµως πρέπει να 

αποδειχτεί η αθωότητα ενός κατηγορουµένου µπορεί να γίνει δεκτό ότι υπάρχει 

αποδεικτική κατάσταση ανάγκης, δηλαδή να µην υπάρχει άλλος τρόπος παρά µόνο η 

χρήση λόγου χάρη µιας παράνοµα µαγνητοφωνηµένης τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

Σχετική στο επίπεδο του κοινού νόµου είναι η διάταξη του άρθρου 33 του ν. 

2172/1993. 

 

Άρθρο 21 παρ. 5, 6 Σ 

 

 Σε αυτές τις δύο νέες παραγράφους ενισχύεται σε δύο καίρια σηµεία του το 

κοινωνικό κράτος. Στην παράγραφο 5 θεσπίζεται η υποχρέωση του Κράτους να 

σχεδιάζει και να εφαρµόζει πλήρη δηµογραφική πολιτική, ενώ στην παράγραφο 6 

κατοχυρώνεται νέο δικαίωµα µε κοινωνικό και συµµετοχικό χαρακτήρα για τα άτοµα 

µε αναπηρίες, δικαίωµα στην αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και συµµετοχή 

                                                 
38 Βλ. Πρακτικά της Βουλής , ο.π., σελ. 4071, 4077. 
39 Βλ. Πρακτικά της Βουλής , ο.π., σελ. 4091, 4092. 
40 Βλ. "Το Σύνταγµα της Ελλάδας 2001", ΤΑ ΝΕΑ, ό.π., σελ. 16. 
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στην κοινωνική, οικονοµική ζωή της χώρας. Το άρθρο 21 περιλαµβάνει τις 

κατευθυντήριες διατάξεις που δεν δεσµεύουν άµεσα τον κοινό νοµοθέτη και τη 

διοίκηση και συνεπώς η υλοποίηση των δικαιωµάτων αυτών εξαρτάται από τις 

επιλογές του νοµοθέτη ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση του Κράτους. 

Ωστόσο, τα δικαιώµατα του εν λόγω άρθρου δεσµεύουν τη διοίκηση µε την έννοια 

ότι η τελευταία πρέπει κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της να προβαίνει σε 

λύσεις σύµφωνες µε τις επιταγές του άρθρου 21. 

 

Άρθρο 22 παρ. 3 Σ 

 

 Με τη νέα αυτή παράγραφο διασφαλίζεται και συνταγµατικά η συλλογική 

αυτονοµία των δηµοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των ΟΤΑ και των υπολοίπων 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αφού ήδη αυτή προβλεπόταν σε διεθνές 

επίπεδο στις διεθνείς συµβάσεις εργασίας 151 " για την προστασία του δικαιώµατος 

οργάνωσης και της διαδικασίας καθορισµού των όρων απασχόλησης στη δηµόσια 

διοίκηση " και 154 "για την προώθηση της συλλογικής διαπραγµάτευσης", 41 οι οποίες 

ως αυξηµένης τυπικής ισχύος  (άρθρο 28 παρ. 1 Σ) υπερισχύουν. 

 

Άρθρο 24 παρ. 1, 2 εδαφ. β’ Σ, ερµηνευτική δήλωση 

 

 Με την παράγραφο 1 εδάφιο α’, η προστασία του περιβάλλοντος καθίσταται 

όχι µόνο υποχρέωση του Κράτους αλλά και δικαίωµα του κάθε πολίτη, δίνοντας και 

αµυντική διάσταση στο δικαίωµα. Στο εδάφιο β’ κατοχυρώνεται συνταγµατικά η 

"αρχή της αειφορίας", η οποία γίνεται δεκτό42 ότι συνδέεται µε την αρχή της 

βιωσίµου ανάπτυξης που σηµαίνει ότι οποιαδήποτε δηµόσια πολιτική εκ καταβολής 

πρέπει να είναι ανίκανη να βλάψει το περιβάλλον µε αποτέλεσµα τη διασφάλιση της 

ποιότητας ζωής. Ακόµη, το Κράτος υποχρεούται να συντάσσει δασολόγιο (εδάφιο 

δ’), ενώ απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και των δασικών 

εκτάσεων, εκτός αν προέχει το δηµόσιο συµφέρον. 

 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 προστέθηκε εδάφιο που αφορά στη 

χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, τη διαµόρφωση, την ανάπτυξη, την 

πολεοδόµηση και την επέκταση των πόλεων και γενικά των οικιστικών περιοχών. Οι 
                                                 
41 Κυρώθηκαν µε τους νόµους 2403/1996 και 2405/1996. 
42 Βλ. Περιοδικό "Εφαρµογές δηµοσίου δικαίου", σελ. 558. 
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εν λόγω δραστηριότητες υπάγονταν και πριν την αναθεώρηση στον έλεγχο του 

Κράτους, αλλά τώρα οι σχετικές επιλογές και σταθµίσεις γίνονται σύµφωνα µε τους 

κανόνες της επιστήµης. ∆ιατυπώθηκε η άποψη ότι µε τον χαρακτηρισµό των κρίσεων 

αυτών ως "τεχνικών" επιχειρείται να οριοθετηθεί και ο τυχόν παρεµπίπτων έλεγχος 

της συνταγµατικότητας του νόµου από τα δικαστήρια43. Επιπλέον µε το γ’ εδάφιο 

εισάγεται υποχρέωση προς το Κράτος να συντάξει Εθνικό Κτηµατολόγιο. 

Αντιρρήσεις, τέλος, διατυπώθηκαν σχετικά µε την αναγκαιότητα της προσθήκης της 

ερµηνευτικής δήλωσης για την έννοια του δάσους, αφού το ΑΕ∆ αποφάνθηκε πως το 

Σύνταγµα κάνοντας λόγο για δάσος αναφέρεται στην έννοια που δίνεται σ’ αυτό από 

την επιστήµη. 

 

Άρθρο 25 παρ.1 Σ 

 

 Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 αποτελεί ίσως την σηµαντικότερη από τις 

αναθεωρηµένες διατάξεις του Συντάγµατος κι αυτό γιατί εµπεριέχει τις αρχές που 

διέπουν την ερµηνεία και την εφαρµογή όλης της δέσµης των συνταγµατικών 

δικαιωµάτων, προσδίδοντας σε αυτά ένα νέο κανονιστικό περιεχόµενο44. 

Καθιερώνονται ρητά η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και η υποχρέωση όλων 

των κρατικών οργάνων να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική 

άσκηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων. ∆εν αρκούν πλέον η απλή ανεκτικότητα ή 

η µη παρεµπόδιση. Στη συνέχεια θεµελιώνεται ρητά η "αρχή της τριτενέργειας" βάσει 

της οποίας τα συνταγµατικά δικαιώµατα δεν ισχύουν µόνο έναντι του Κράτους, αλλά 

και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, εκεί όπου αναπτύσσονται άτυπες αλλά πολύ 

σηµαντικές σχέσεις οικονοµικής, εργασιακής και επικοινωνιακής εξουσίας45. Στο 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 κατοχυρώνεται ρητά, πλέον, η αρχή της 

αναλογικότητας ως ο βασικός κανόνας που διέπει τους περιορισµούς των 

συνταγµατικών δικαιωµάτων και ενυπάρχει σε κάθε επιφύλαξη υπέρ του νόµου, υπέρ 

της διοίκησης ή υπέρ του δικαστή46. 

 

                                                 
43 Βλ. Ν.Αλιβιζάτου, "Ο αβέβαιος εκσυγχρονισµός και η θολή συνταγµατική αναθεώρηση", 
Αθήνα, 2001, σελ. 212. 
44 Βλ. "Το Σύνταγµα της Ελλάδας 2001", ΤΑ ΝΕΑ, ό.π., σελ. 19. 
45 Βλ. Πρακτικά της Βουλής , ο.π., σελ. 4048. 
46 Βλ. Ευάγγελου Βενιζέλου, Το σχέδιο  της Αναθεώρησης του Συντάγµατος, ο.π., σελ. 35. 
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3.2.2. Σύνταγµα και διεθνής ευρωπαϊκή έννοµη τάξη 

 

Άρθρο 28 Σ- ερµηνευτική δήλωση 

 

 Με την αναθεώρηση προστέθηκε στο άρθρο 28 ερµηνευτική δήλωση 

σύµφωνα µε την οποία το εν λόγω άρθρο αποτελεί θεµέλιο για τη συµµετοχή της 

χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Φαίνεται πως ο 

αναθεωρητικός νοµοθέτης επιχειρεί να συνδέσει τις πάσης φύσεως διαδικασίες 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις οποίες µετέχει η χώρα µας τόσο µε τη παράγραφο 2, η 

οποία από το περιεχόµενό της συνδέεται άµεσα, αλλά και µε τις παραγράφους 1 και 3 

του άρθρου 28. 

 

Άρθρο 29 παρ.2, 3 Σ 

 

 Με την αναθεωρηµένη παράγραφο του άρθρου θεσπίζεται κατ’ αρχήν 

συνταγµατικό δικαίωµα των κοµµάτων στην οικονοµική τους ενίσχυση από το 

Κράτος για τις εκλογές και τις λειτουργικές τους δαπάνες, αποσκοπώντας στην 

εξυπηρέτηση της διαφάνειας στη δηµόσια ζωή. Το δικαίωµα στη οικονοµική 

ενίσχυση προβλεπόταν ήδη από το ν. 1443/1984, ενώ προέκυπτε και από το σύνταγµα 

πριν την αναθεώρηση. Σε εφαρµογή του ο κοινός νοµοθέτης ρύθµισε τη 

χρηµατοδότηση των κοµµάτων και τα οικονοµικά των κοµµάτων και των υποψηφίων 

βουλευτών µε το ν. 3023/2002. οι εγγυήσεις διαφάνειας αφορούν τόσο στους 

υποψήφιους βουλευτές όσο και στους υποψηφίους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

στους υποψήφιους στις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων της χώρας στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο47, καθώς και στους υποψηφίους για άλλες αιρετές θέσεις. 

 Με την παράγραφο 3 απαγορεύονται οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις υπέρ ή 

κατά πολιτικών κοµµάτων στους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των 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 ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη 

                                                 
47 Βλ. Επιµέλεια ∆.Θ.Τσάτσου, Ξ.Ι.Κοντιάδη, Ευ.Β.Βενιζέλου, Το Νέο Σύνταγµα, Αθήνα-
Κοµοτηνή, 2001, σελ.326. 
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ή ως µέτοχο µε την προϋπόθεση ότι οι εκδηλώσεις αυτές λαµβάνουν χώρα κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους. 
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3.2.3. Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας – Κυβέρνηση 

 

Άρθρο 31 Σ 

 

 Στο άρθρο 31 προστίθεται στις προϋποθέσεις για την εκλογή Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας, η ελληνική καταγωγή από µητέρα, ενώ πριν την αναθεώρηση 

αναγνωριζόταν µόνο η ελληνική καταγωγή από πατέρα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται 

ένα παραπέρα βήµα προς την κατεύθυνση της ισότητας των δύο φύλων. 

 

Άρθρο 38 παρ. 2 Σ 

 

 ∆ιευρύνεται σηµαντικά η έκταση τη ρύθµισης για την αντικατάσταση του 

Πρωθυπουργού. Προστίθεται στους λόγους αντικατάστασης η αδυναµία άσκησης 

των καθηκόντων του για λόγους υγείας. Ρυθµίζεται η διαδικασία αντικατάστασης του 

Πρωθυπουργού, ανάλογα µε το αν το κόµµα στο οποίο ανήκει διαθέτει την απόλυτη 

πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή ή πρόκειται για Κυβέρνηση συνεργασίας. Το 

εδάφιο β’ προβλέπει τη διαδικασία για τη διαπίστωση της αδυναµίας του 

Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του. 
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3.2.4. Εκλογικό σώµα – Status βουλευτών 

 

Άρθρο 51 παρ. 4, 5 Σ 

 

 Με την αναθεώρηση της παραγράφου προβλέπεται στο εδάφιο β’, ότι ο νόµος 

µπορεί να ρυθµίζει τα σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των 

εκλογέων, οι οποίοι βρίσκονται εκτός της επικράτειας εισάγοντας και το κριτήριο ότι 

ο νόµος αυτός πρέπει να ψηφίζεται από τα 2/3 του όλου αριθµού των βουλευτών. 

Ακόµη καθιερώνεται ρητά η "επιστολική ψήφος" και υιοθετείται κάθε άλλη 

πρόσφορη µέθοδος για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από τους ανωτέρω 

εκλογείς, εφόσον κάτι τέτοιο δεν κωλύεται από την αρχή της ταυτόχρονης 

διενέργειας των εκλογών. 

 Στην παράγραφο 5 διατηρείται η υποχρεωτικότητα της ψήφου, απαλείφεται 

ωστόσο η πρόβλεψη ότι ο νόµος ορίζει κάθε φορά τις εξαιρέσεις και τις ποινικές 

κυρώσεις. 

 

Άρθρο 54 παρ. 1, 2 Σ 

 

 Το εν λόγω άρθρο αναφέρεται στο εκλογικό σύστηµα και στον τρόπο 

µεταβολής του µε νόµο. Αποτελεί πολύ σηµαντική διάταξη του συντάγµατος καθώς 

διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη διαφάνεια του εκλογικού συστήµατος και 

αποτρέπει τη µεταβολή του σύµφωνα µε τις προθέσεις της εκάστοτε 

κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ορίζοντας ότι ο νόµος που τροποποιεί τη διαδικασία 

των εκλογών ισχύει από τις µεθεπόµενες εκλογές, εκτός κι αν προβλεφθεί µε ειδική 

διάταξη η άµεση εφαρµογή του από τις επόµενες εκλογές. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθµού των βουλευτών. 

 Στην παράγραφο 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, κατά το οποίο 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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Άρθρο 56 παρ. 1, 3  Σ 

 

 Στην εν λόγω διάταξη απαριθµούνται τα κωλύµατα για την εκλογή στο 

βουλευτικό αξίωµα. Τα κωλύµατα επεκτείνονται σε νέες θέσεις διοίκησης, σε 

νοµάρχες, στα µέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, στους γενικούς γραµµατείς 

της περιφέρειας. Στην παράγραφο 1 δεν υπάρχει πλέον ο περιορισµός που υπήρχε µε 

αποτέλεσµα να συνάγεται η αυτόµατη επάνοδος στην υπηρεσία των µη εκλεγµένων 

δηµοσίων υπαλλήλων γεγονός που συνιστά διεύρυνση των πολιτικών δικαιωµάτων 

των δηµοσίων υπαλλήλων48. Παράλληλα στην παράγραφο 3 του άρθρου 56 ορίζονται 

οι κατηγορίες εκείνες, για τις οποίες υφίσταται τοπικό κώλυµα, δηλαδή περιορισµός 

µη εκλογής όχι στο σύνολο της επικράτειας, αλλά για συγκεκριµένη περιφέρεια που 

δεν αφορά στους απλούς υπαλλήλους, αλλά σε όσους κατέχουν θέση προϊσταµένου 

οργανικής µονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης. 

 

Άρθρο 57 Σ 

 

 Με την αναθεώρηση του άρθρου επεκτείνονται οι ασυµβίβαστες ιδιότητες 

(παράγραφος 1 περ. α’ έως ε’) προκειµένου να εκλείψουν οι νοµικές δυνατότητες 

προσωπικής διασύνδεσης του βουλευτή µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα του 

Κράτους49. Θεσπίστηκε  γενικό επαγγελµατικό ασυµβίβαστο, βάσει του οποίου η 

ιδιότητα του βουλευτή είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος. Αµφισβητήθηκε η αποτελεσµατικότητα της ως άνω ρύθµισης ενώ 

διατυπώθηκε και η γνώµη ότι πλέον θα αποθαρρύνονται οι επιτυχηµένοι 

επαγγελµατίες από το να διεκδικήσουν το βουλευτικό αξίωµα. Τέλος, γίνεται 

διαχωρισµός των περιπτώσεων στις οποίες επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση από το 

βουλευτικό αξίωµα λόγω ασυµβίβαστου και εκείνων όπου για την έκπτωση 

απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο κοινός νόµος. 

 

 

 

 

                                                 
48 Βλ. Νοµικό Βήµα, Τόµος 50 / Τεύχος 1 / Ιανουάριος, Αφιέρωµα : "Η Συνταγµατική 
Αναθεώρηση", Αθήνα 2002, σελ. 59. 
49 Βλ. Νοµικό Βήµα, ό.π., σελ. 64. 
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3.2.5. Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής 

 

Άρθρο 66 παρ. 3 Σ 

 

 Η εν λόγω τροποποίηση συνίσταται στην προσθήκη των δύο τελευταίων 

εδαφίων της παραγράφου. Θεσπίζεται η δηµοσιότητα των συνεδριάσεων των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών, οι οποίες ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να 

διασκέπτονται και µυστικά, ύστερα από σχετική αίτηση της Κυβέρνησης ή πέντε 

βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε µυστική συνεδρίαση. 

 

Άρθρο 68 παρ. 1 Σ 

 

 Η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου έγκειται στην απαλοιφή του τελευταίου 

εδαφίου του προισχύοντος άρθρου όπου οριζόταν ότι στις διαρκείς κοινοβουλευτικές 

επιτροπές εξετάζονται νοµοσχέδια και προτάσεις νόµων που υπάγονται στην 

αρµοδιότητα της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων της. Πλέον, οι επιτροπές έχουν τη 

δυνατότητα να εξετάζουν και να επεξεργάζονται τα νοµοσχέδια χωρίς την ανάµειξη 

της Ολοµέλειας. 

 

Άρθρο 70 παρ. 2-8 Σ 

 

 Με το αναθεωρηµένο άρθρο 70 ενισχύεται ο ρόλος των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών στην άσκηση του νοµοθετικού έργου αλλά και του κοινοβουλευτικού 

ελέγχου, ενώ καταργείται ο θεσµός του διαχωρισµού της Βουλής σε δύο Τµήµατα και 

διατηρείται σε ισχύ µόνο το Τµήµα ∆ιακοπής των Εργασιών της Βουλής. Ειδικά µε 

τις διατάξεις των παραγράφων 2 – 6 ο Κανονισµός της Βουλής µπορεί να προβλέπει 

ειδικά µέσα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, στο πλαίσιο των επιτροπών, 

προκειµένου ο έλεγχος αυτός να είναι διαρκής, βαθύτερος και εντονότερος50. Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι δεν ανατρέπεται η κυρίαρχη αρµοδιότητα της Ολοµέλειας της 

                                                 
50 Βλ. http://www.ekloges.com.cy/nqcontent.cfm?tt=article&a id=2423, Εταιρεία 
Mathisis.com, The Greek Internet Forum, Σχόλια Καθηγητή Συνταγµατικού ∆ικαίου 
Ευάγγελου Βενιζέλου. 
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Βουλής να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, καθότι ουσιαστικά µόνο κατ’ εξαίρεση ο 

έλεγχος ασκείται και σε άλλους κοινοβουλευτικούς σχηµατισµούς51. 

 

Άρθρο 72 Σ 

 

 Το εν λόγω άρθρο αναφέρεται στις αρµοδιότητες της Ολοµέλειας της Βουλής. 

Με την αναθεώρηση δεν επήλθαν σηµαντικές αλλαγές, πέραν της πρόβλεψης για 

εξάντληση της συζήτησης στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, προκειµένου να έχει 

γίνει πλήρης προεργασία πριν την εισαγωγή των νοµοσχεδίων και των προτάσεων 

νόµων προς ψήφιση στην Ολοµέλεια. Τα κατά τεκµήριο σηµαντικότερα νοµοσχέδια 

συνεχίζουν να ψηφίζονται από την Ολοµέλεια µε διαδικασίες που δεν 

διαφοροποιούνται από εκείνες που ίσχυαν πριν την αναθεώρηση52. 

 

Άρθρο 74 παρ. 5 Σ 

 

 Η αναθεώρηση της παραγράφου 5 άλλαξε και τον τρόπο κατάθεσης των 

τροπολογιών και των προσθηκών εισάγοντας πιο αυστηρούς κανόνες, προκειµένου 

να περιοριστεί το φαινόµενο της προσθήκης άσχετων µε το κύριο αντικείµενο του 

νοµοσχεδίου διατάξεων. Ακόµη, θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής τους εντός 

προθεσµίας τριών ηµερών πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολοµέλεια στο 

κατ’ άρθρο 71 Σ Τµήµα ή στην αρµόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή. Οι 

βουλευτές που δεν µετέχουν στην αρµόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή έχουν 

το δικαίωµα να λάβουν το λόγο επί της αρχής και να υποστηρίξουν τις δικές τους 

προτάσεις, προσθήκες ή τροπολογίες που έχουν υποβάλλει. 

 

Άρθρο 76 παρ. 1-5 Σ 

 

 Και στο εν λόγω άρθρο εισάγονται κάποιες αποκλίσεις ως προς τη νοµοθετική 

διαδικασία. Με την τροποποίηση αυτή επιχειρείται µια αναπροσαρµογή των 

διατάξεων στο πλαίσιο των νέων δεδοµένων (κατάργηση τµηµάτων, αρµοδιότητα 

κοινοβουλευτικών επιτροπών για ψήφιση νοµοσχεδίων), έτσι ώστε να ρυθµιστεί σε 

                                                 
51 Βλ. Επιµέλεια ∆.Θ.Τσάτσου, Ξ.Ι.Κοντιάδη, Ευ.Β.Βενιζέλου, ό.π., σελ.258. 
 
52 Βλ. Επιµέλεια ∆.Θ.Τσάτσου, Ξ.Ι.Κοντιάδη, Ευ.Β.Βενιζέλου, ό.π., σελ.256. 
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νέες βάσεις η ψήφιση των κατεπειγόντων νοµοθετηµάτων53. Συγκεκριµένα στις 

παραγράφους 1 και 3 εισάγεται η εξαίρεση των περιπτώσεων του άρθρου 72 παρ. 4 Σ, 

ενώ στην παράγραφο 2 ρυθµίζεται η περίπτωση αναποµπής στην Ολοµέλεια της 

Βουλής ήδη ψηφισµένου νοµοσχεδίου. Η παράγραφος 4 αναφέρεται στην περίπτωση 

κατεπείγοντος νοµοσχεδίου και ορίζει ότι εισάγεται προς ψήφιση σε µια συνεδρίαση 

στην Ολοµέλεια ή στο κατ’ άρθρο 71Σ Τµήµα, κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό 

της Βουλής. Η παράγραφος 5 απαλείφει τη δυνατότητα της Βουλής να παρατείνει τη 

συζήτηση επί του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου που χαρακτηρίστηκε από την 

Κυβέρνηση ως κατεπείγον. 

 

Άρθρο 79 παρ. 3, 7 Σ 

 

 Στο άρθρο 79 έχουµε µια πολύ σηµαντική αλλαγή καθώς διαφοροποιείται ο 

τρόπος εισαγωγής προς συζήτηση, εξέτασης και ψήφισης ίσως του σηµαντικότερου 

νοµοθετήµατος της Βουλής, του προϋπολογισµού. Ειδικότερα, η παράγραφος 3 

προβλέπει µια ασφαλέστερη διαδικασία ορίζοντας ότι το προσχέδιο του 

προϋπολογισµού κατατίθεται πλέον από τον Υπουργό Οικονοµικών στην αρµόδια 

διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή και στη συνέχεια λαµβανοµένων υπόψη των 

παρατηρήσεων της επιτροπής, στη Βουλή σαράντα τουλάχιστον ηµέρες πριν την 

έναρξη του οικονοµικού έτους. Στην  παράγραφο 7 προστίθεται ότι ο απολογισµός 

και γενικός ισολογισµός του Κράτους πρέπει πλέον να συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε’ και να 

κυρώνονται από την Ολοµέλεια της Βουλής. 

 

Άρθρο 80 παρ. 2 Σ ερµηνευτική δήλωση 

 

 Στην παράγραφο 2 γίνεται απλή αναφορά στη δυνατότητα συµµετοχής της 

Ελλάδας στις διαδικασίες της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης στο ευρύτερο 

πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. ∆εν διευκρινίζει αν το νόµισµα που θα κοπεί 

θα είναι εθνικό ή θα εντάσσεται στη νοµισµατική ένωση περισσότερων κρατών. 

Συνεπώς, η ερµηνευτική δήλωση που προστέθηκε και ορίζει ότι η παράγραφος 2 δεν 

κωλύει τη συµµετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της οικονοµικής και 
                                                 
53 Βλ. Γ.Σωτηρέλη - Θ.Ξηρού, "Η Αναθεώρηση του Συντάγµατος (1993-2001)", εκδ. Αντ. Ν 
Σάκκουλα, 2001, σελ.77. 
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νοµισµατικής ένωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, έχει 

µόνο επιβεβαιωτικό χαρακτήρα54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
54 Βλ. Κώστα Χ. Χρυσόγονου, "Συνταγµατικό ∆ίκαιο", εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 
σελ. 499. 
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3.2.6. Οργάνωση και λειτουργία της ∆ικαιοσύνης 

 

Άρθρο 82 παρ. 3, 4 Σ 

 

 Εισάγονται δύο νέες παράγραφοι, οι οποίες αφορούν στην έκδοση κοινού 

νόµου µε αντικείµενο τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής καθώς και του Εθνικού Συµβουλίου 

Εξωτερικής Πολιτικής, τα οποία πλέον κατοχυρώνονται ρητά και συνταγµατικά. Η 

αποστολή της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ορίζεται από τον 

αναθεωρητικό νοµοθέτη και είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη 

γενική πολιτική της Χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονοµικής και 

κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώµης επί των νοµοσχεδίων και 

προτάσεων νόµων που παραπέµπονται σε αυτήν. 

 

Άρθρο 86 Σ 

 

 Στο άρθρο 86 Σ αποτυπώνεται το ειδικό καθεστώς που ισχύει για τον 

καταλογισµό ποινικών ευθυνών σε µέλη της Κυβέρνησης5556, το οποίο στην 

παράγραφο 1 προβλέπει ότι αποκλειστική αρµοδιότητα για την άσκηση ποινικής 

δίωξης κατά των νυν ή των πρώην µελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών έχει η 

Βουλή, ενώ  περιέχει και ρητή απαγόρευση θέσπισης ιδιώνυµων υπουργικών 

αδικηµάτων συντελώντας µε αυτόν τον τρόπο στον εκσυγχρονισµό του θεσµού της 

ποινικής ευθύνης των Υπουργών. 

 Κατά την αναθεωρηµένη παράγραφο 2 η συνταγµατική προϋπόθεση 

εκδόσεως της κατά την παράγραφο 3 προηγούµενης απόφασης της Βουλής, που ήταν 

και είναι απαραίτητη για την άσκηση δίωξης, ανάκρισης και προανάκρισης, ισχύει 

πλέον και για την άσκηση προκαταρκτικής εξέτασης. 

 Στην παράγραφο 3 περιγράφεται η διαδικασία για την πρόταση άσκησης 

δίωξης και τη λήψη της αντίστοιχης απόφασης, ενώ στην επόµενη παράγραφο 

                                                 
55 Αποτελεί κοινό γνώρισµα πολλών σύγχρονων δηµοκρατιών, ενώ αποτέλεσε µέληµα των 
ελληνικών συνταγµάτων ήδη από το Σύνταγµα του 1844. 
56 Βλ. Ι. Μ. Βαρβιτσιώτη, Η Ελλάδα µπροστά στο 2000-ένα νέο συνταγµατικό πλαίσιο, εκδ. 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. 198. 
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ρυθµίζεται λεπτοµερώς το ζήτηµα της αρµοδιότητας και της συγκρότησης του 

Ειδικού ∆ικαστηρίου για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. 

 Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου προστίθεται το δικαίωµα των 

κληρονόµων του προσώπου, το οποίο διατέλεσε µέλος της Κυβέρνησης να ζητήσουν 

τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τον έλεγχο της κατηγορίας, αν η διαδικασία δεν 

περατωθεί για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 88 παρ. 2, 6 Σ, ερµηνευτική δήλωση 

 

 Στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου εισάγεται εδάφιο σύµφωνα µε το 

οποίο αρµόδιο για την εκδίκαση των διαφορών αναφορικά µε τις κάθε είδους 

αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και εφόσον η επίλυση των 

σχετικών νόµων µπορεί να επηρεάσει τη µισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική 

κατάσταση ευρύτερου κύκλου προσώπων είναι το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 99 

Σ. Η διάταξη αποσκοπεί στον περιορισµό της δυνατότητας των δικαστών να 

αποφασίζουν για του δικούς τους µισθούς, καθώς υπήρξαν πολλές αντιδράσεις 

εξαιτίας αυτής της πρακτικής57. 

 Με την αναθεώρηση της παραγράφου 6 καταργήθηκε η δυνατότητα 

µετάταξης τακτικών δικαστών για την πλήρωση θέσεων αντεισαγγελέων του Αρείου 

Πάγου. Κατοχυρώθηκε ωστόσο συνταγµατικά η δυνατότητα προαγωγής των 

δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθµό του Συµβούλου της 

Επικρατείας στο ένα πέµπτο των θέσεων, όπως νόµος ορίζει. 

 Τέλος, τροποποιείται η ερµηνευτική δήλωση και προβλέπει ότι επιτρέπεται η 

ενοποίηση του πρώτου βαθµού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης και η 

ρύθµιση της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών του βαθµού 

αυτού, εφόσον προβλέπεται διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης, όπως νόµος ορίζει. 

 

Άρθρο 89 παρ. 2, 3 Σ 

 

 Στο άρθρο 89 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 η οποία αναφέρεται σε µη 

δικαστικά έργα των δικαστών και η παράγραφος 3 η οποία κάνει λόγο για τις 

διαιτησίες των δικαστών και άλλες µεταβατικές διατάξεις. Στην παράγραφο 2  
                                                 
57 Βλ. Η Αναθεώρηση του Συντάγµατος, κείµενα εργασίας – 10, Ινστιτούτου ∆ηµοκρατίας 
Κων. Καραµανλής, ό.π., σελ. 54,55. 
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ορίζονται οι εξαιρέσεις στον κανόνα, που θέτει η παραγράφος 1 του άρθρου, και πιο 

συγκεκριµένα επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται µέλη της 

Ακαδηµίας Αθηνών ή του διδακτικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων. Ακόµη, ρυθµίζονται τα ασυµβίβαστα των δικαστικών λειτουργών, αφού 

το εδάφιο β’ της παραγράφου 2, προβλέπει ότι ανατίθεται σε νόµο η ειδικότερη 

πρόβλεψη για την αντικατάσταση των δικαστικών λειτουργών σε συµβούλια ή 

επιτροπές που συγκροτούνται ή σε έργα που ανατίθενται µε δήλωση βούλησης 

ιδιώτη. 

 Με την αναθεώρηση της παραγράφου 3 απαγορεύεται πλέον συνταγµατικά η 

µέχρι τότε δυνατότητα των δικαστικών λειτουργών να τους ανατίθενται διοικητικά 

καθήκοντα, είτε παράλληλα µε την άσκηση των καθηκόντων τους είτε κατά τρόπο 

αποκλειστικό. Επιτρέπεται ωστόσο, η εκπροσώπηση της χώρας από δικαστικούς 

λειτουργούς στους διεθνείς οργανισµούς, ενώ επιτρέπεται και η διενέργεια 

διαιτησιών από δικαστικούς λειτουργούς µόνο όµως στο πλαίσιο των υπηρεσιακών 

τους καθηκόντων. 

 

Άρθρο 90 παρ. 1 έως 5 Σ 

 

 Η αναθεώρηση των παραγράφων του άρθρου 90 Σ δεν επέφερε σηµαντικές 

µεταβολές αναφορικά µε τις προαγωγές, τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και 

µετατάξεις των δικαστικών λειτουργών και στο ανώτατο δικαστικό συµβούλιο. Στην 

παράγραφο 1 ορίζεται ρητά η συµµετοχή στο ανώτατο δικαστικό συµβούλιο της 

πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης δύο αντεισαγγελέων του Α.Π. και στο ανώτατο 

δικαστικό συµβούλιο του ΣτΕ και της διοικητικής δικαιοσύνης του Γενικού 

Επιτρόπου της Επικρατείας για θέµατα που αφορούν στους δικαστικούς λειτουργούς 

των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας. Στο ανώτατο 

δικαστικό συµβούλιο µετέχουν χωρίς ψήφο δύο δικαστικοί λειτουργοί του οικείου 

κλάδου. 

 Στην αναθεωρηµένη παράγραφο 2 προστίθεται ένας ακόµη λόγος 

συγκρότησης του ανώτατου δικαστικού συµβουλίου που είναι η επιλογή των µελών 

των Γενικών Επιτροπειών των µελών των διοικητικών δικαστηρίων και των µελών 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 εδαφ. 

γ’ έως στ’ κατά τη συνεδρίαση του δευτεροβάθµιου ανώτατου δικαστικού 
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συµβουλίου όπου συµµετέχουν στην περίπτωση αυτή στην Ολοµέλεια του ΑΠ και τα 

µέλη της Εισαγγελίας του. 

 Ιδιαίτερης σηµασίας είναι ο χρονικός περιορισµός των τεσσάρων ετών που 

θέτει η παράγραφος 5 στη θητεία των Προέδρων και Εισαγγελέων των ανωτάτων 

δικαστηρίων. 

 

Άρθρο 92 παρ. 3, 4 Σ 

 

 Η αναθεωρηµένη παράγραφος 3 αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση των 

δικαστικών υπαλλήλων για την οποία αποφασίζουν πλέον υπηρεσιακά συµβούλια και 

όχι δικαστικά. Ταυτόχρονα, στην παράγραφο 4 αποσαφηνίζεται η ιδιότητα των 

υπαλλήλων των υποθηκοφυλακείων  ως δικαστικών υπαλλήλων, ενώ απαλείφεται η 

πριν την αναθεώρηση ισχύουσα πρόβλεψη που χαρακτήριζε τους φύλακες των 

κτηµατολογικών γραφείων ως δικαστικούς υπαλλήλους. 

 

Άρθρο 93 παρ. 3 Σ 

 

 Η αναθεωρηµένη παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου θεσπίζει την 

υποχρεωτική επιβολή κυρώσεων και έννοµων συνεπειών κατά των δικαστηρίων που 

παραβιάζουν τις επιταγές του εδαφίου α’. Σκοπείται µε αυτόν τον τρόπο, η 

διασφάλιση της συνταγµατικής υποχρέωσης, κατά την οποία οι δικαστικές αποφάσεις 

πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένες και να τηρούν την αρχή 

της δηµοσιότητας µε την απαγγελία τους σε δηµόσιες συνεδριάσεις58 59. Σε 

περίπτωση παραβίασής τους ο κοινός νοµοθέτης είναι αυτός που ορίζει τις έννοµες 

συνέπειες και τις κυρώσεις που επιβάλλονται. 

 

Άρθρο 94 Σ 

 

 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 94 Σ κατοχυρώνεται συνταγµατικά 

ολοκληρωµένο σύστηµα διοικητικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο του οποίου όλες οι 

                                                 
58 Η αρχή της αιτιολόγησης των δικαστικών αποφάσεων απαντάται για πρώτη φορά στο 
Σύνταγµα του 1844, ενώ η απαγγελία των αποφάσεων σε δηµόσια συνεδρίαση καθιερώθηκε 
για πρώτη φορά από το Σύνταγµα του 1827. 
59 Βλ. Κώστα Γ. Μαυριά, "Συνταγµατικό ∆ίκαιο", δεύτερη έκδοση κατά το αναθεωρηµένο 
Σύνταγµα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002, σελ. 396. 
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διοικητικές διαφορές υπάγονται στην αρµοδιότητα του ΣτΕ και των τακτικών 

διοικητικών δικαστηρίων, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου60. Στην επόµενη παράγραφο ορίζεται ότι όλες οι ιδιωτικές διαφορές 

υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια. Η παράγραφος 3  προβλέπει ότι µπορεί µια 

δέσµη υποθέσεων ιδιωτικών διαφορών να υπαχθεί στα διοικητικά δικαστήρια ή το 

αντίστροφο, εφόσον εφαρµόζεται το ίδιο νοµοθετικό πλαίσιο. Τέλος, προστίθεται 

στην αρµοδιότητα των πολιτικών και των διοικητικών δικαστηρίων η λήψη µέτρων 

για τη συµµόρφωση της διοίκησης µε τις δικαστικές αποφάσεις ενώ κατοχυρώνεται 

συνταγµατικά και η δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του ∆ηµοσίου, των 

Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. . 

 

Άρθρο 95 παρ. 1, 3, 5 Σ 

 

 Το τροποποιηµένο άρθρο 95 Σ αφορά στις αρµοδιότητες του Συµβουλίου της 

Επικρατείας. Κύρια αρµοδιότητα του ΣτΕ παραµένει η εκδίκαση των αιτήσεων 

ακυρώσεως και αναιρέσεως. Στην παράγραφο 3 ωστόσο προβλέπεται πλέον ότι 

κάποιες κατηγορίες υποθέσεων της ακυρωτικής αρµοδιότητας του ΣτΕ  µπορεί να 

υπάγονται µε νόµο, ανάλογα µε τη φύση και τη σπουδαιότητά τους στα τακτικά 

διοικητικά δικαστήρια. Εκφράστηκαν διαφωνίες και αµφισβητήσεις ως προς την 

αναγκαιότητα της ως άνω παρέµβασης δεδοµένου ότι και υπό το προηγούµενο  

συνταγµατικό καθεστώς ήταν επιτρεπτή η µεταφορά υποθέσεων της ακυρωτικής 

αρµοδιότητας του ΣτΕ στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια µε νόµο. ∆εν 

επιτυγχάνεται ο σκοπός της επιτάχυνσης της απονοµής της διοικητικής δικαιοσύνης 

καθώς η δίκη ενώπιον του ΣτΕ διεξάγεται άπαξ σε αντίθεση µε τα τακτικά διοικητικά 

δικαστήρια όπου διέρχεται από δύο βαθµούς δικαιοδοσίας και τελικά και από τον 

αναιρετικό έλεγχο του ΣτΕ61. 

 

 

 

 

                                                 
60 Βλ. Επαµεινώνδα Π. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙ, Εκδ. 
Αντ. Ν Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2002, σελ. 409. 
61 Βλ. Η Αναθεώρηση του Συντάγµατος, κείµενα εργασίας – 10, Ινστιτούτου ∆ηµοκρατίας 
Κων. Καραµανλής, ό.π., σελ. 36. 
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Άρθρο 98 παρ.1 Σ 

 

 Το εν λόγω άρθρο ρυθµίζει τις αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

τις διευρύνει. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει γνωµοδοτικές, ελεγκτικές και δικαστικές 

αρµοδιότητες62. Το στοιχείο β’ προσθέτει τη δυνατότητα ελέγχου συµβάσεων 

µεγάλης οικονοµικής αξίας στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το δηµόσιο ή άλλο 

νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται από την άποψη αυτή µε το δηµόσιο. 

 

Άρθρο 100 παρ. 5 Σ 

 

 Με τη νέα παράγραφο 5 του άρθρου προβλέπεται ότι µόνο οι ολοµέλειες των 

ανωτάτων δικαστηρίων θα µπορούν να ασκήσουν έλεγχο συνταγµατικότητας των 

νόµων, εισάγοντας εξαίρεση στο σύστηµα του αποκεντρωτικού ελέγχου της 

συνταγµατικότητας των νόµων63. Με αυτή τη ρύθµιση τα τµήµατα των ανωτάτων 

δικαστηρίων δεν µπορούν να εφαρµόσουν το άρθρο 93 παρ. 4 Σ, εφόσον 

υποχρεούνται να µην εκδικάσουν την φερόµενη ενώπιόν τους υπόθεση, αλλά να την 

παραπέµψουν στην ολοµέλεια. Το αυξηµένο κύρος της απόφασης και ο επιστάµενος 

έλεγχος έχουν µεγάλη χρησιµότητα, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος να καταστούν οι 

ολοµέλειες "οιονεί συνταγµατικά δικαστήρια" µε αποτέλεσµα την πιθανή 

καθυστέρηση της διαδικασίας64. 

 

Άρθρο 100Α Σ 

 

 Με το νέο αυτό άρθρο κατοχυρώνεται και συνταγµατικά η συγκρότηση και 

λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Στο εδάφιο β’ προβλέπεται το 

πεδίο αρµοδιότητας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο οποίο ανήκουν ιδίως 

η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του ∆ηµοσίου και η αναγνώριση 

απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου ή ο συµβιβασµός σε διαφορές µε αυτό. 

                                                 
62 Βλ. Επαµεινώνδα Π. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙ, Εκδ. 
Αντ. Ν Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2002, σελ. 599. 
63 Βλ. Α. Γ. ∆ηµητρόπουλου, "Γενική Συνταγµατική Θεωρία-Σύστηµα Συνταγµατικού 
∆ικαίου", Τόµος Α’, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 2004, σελ. 407. 
64 Βλ. Α. Γ. ∆ηµητρόπουλου, ό.π., σελ. 411. 
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3.2.7. ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανεξάρτητες 

∆ιοικητικές Αρχές 

 

Άρθρο 101 παρ. 3 Σ, ερµηνευτική δήλωση 

 

 Με την αναθεωρηµένη παράγραφο 3 του άρθρου 101 Σ, διατηρείται η γενική 

αποφασιστική αρµοδιότητα των περιφερειακών οργάνων του Κράτους για τις 

υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Περιορισµό, ωστόσο, υφίστανται τα κεντρικά 

όργανα του Κράτους ως προς τις γενικές τους αρµοδιότητες, µε την τροποποίηση της 

γενικής ελεγκτικής τους αρµοδιότητας επί των περιφερειακών οργάνων, σε απλή 

δυνατότητα ελέγχου της νοµιµότητας των πράξεων αυτών. Συνεπώς, ενισχύονται οι 

αρµοδιότητες των περιφερειακών οργάνων του Κράτους. Τα κεντρικά όργανα όµως, 

εξακολουθούν να παρέχουν γενικές κατευθύνσεις και να συντονίζουν τα 

περιφερειακά. 

 Επιπλέον, προστίθεται ερµηνευτική δήλωση σύµφωνα µε την οποία, τόσο ο 

κοινός νοµοθέτης όσο και η διοίκηση υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη τις 

ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών όταν δρουν κανονιστικά, 

αποσκοπώντας µε αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση του αποκεντρωτικού συστήµατος. 

 

Άρθρο 101Α  Σ 

 

 Πρόκειται για ένα νέο άρθρο το οποίο εισάγεται στο Σύνταγµα µε σκοπό να 

θέσει κάποιους γενικούς κανόνες σχετικά µε το θεσµό των Ανεξάρτητων Αρχών65. 

Στην παράγραφο 1 καθιερώνεται η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των 

µελών τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους. στην παράγραφο 2 γίνεται παραποµπή 

στον κοινό νόµο για τα σχετικά µε την επιλογή, την υπηρεσιακή κατάσταση και τα 

απαραίτητα προσόντα του προσωπικού, ενώ στο επόµενο εδάφιο ορίζεται ο τρόπος 

επιλογής των µελών από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής µε οµοφωνία ή 

                                                 
65 Οι Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 είναι 
οι εξής: η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων (άρθρο 9Α Σ), το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (άρθρο 15 παρ. 2 Σ), η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας 
του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών και γενικά των Ανταποκρίσεων ( άρθρο 19 παρ. 2 Σ), η 
Ανεξάρτητη Αρχή η οποία είναι αρµόδια για τον Έλεγχο της ∆ιαδικασίας Προσλήψεων στο 
∆ηµόσιο και τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα (άρθρο 103 παρ. 7 Σ) και ο Συνήγορος του Πολίτη 
(άρθρο 103 παρ. 9 Σ). 



 37

αυξηµένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων των µελών της Βουλής. Η παράγραφος 

αυτή ενισχύει τη δυνατότητα διεξαγωγής συναινετικών διαδικασιών, κατά την 

επιλογή του επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού των Ανεξάρτητων Αρχών. Πρέπει 

να σηµειωθεί πως δεν έλειψαν οι επιφυλάξεις σχετικά µε το ζήτηµα των 

Ανεξαρτήτων Αρχών οι οποίες θεωρήθηκαν θεσµός ο οποίος θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται µε µεγάλη προσοχή, καθώς από τη λειτουργία τους δηµιουργείται 

κενό στη δηµοκρατική νοµιµοποίηση των κρατικών οργάνων και στη λειτουργία του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου, διότι κάµπτεται η δηµοκρατική και η κοινοβουλευτική 

αρχή66. 

 

Άρθρο 102 Σ 

 

 Το εν λόγω άρθρο συνιστά τη συνταγµατική θεµελίωση του θεσµού των ΟΤΑ. 

Στο εδάφιο α’ της αναθεωρηµένης παραγράφου 1 καθιερώνονται οι δύο βαθµοί 

τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς να γίνεται κάποια αναφορά σε δήµους και κοινότητες, 

ενώ στο επόµενο εδάφιο θεσπίζεται τεκµήριο αρµοδιότητας των ΟΤΑ ως προς τις 

τοπικές υποθέσεις. Ακόµη, γίνεται παραποµπή στον κοινό νόµο για τον καθορισµό 

του εύρους και των κατηγοριών  των τοπικών υποθέσεων. 

 Στην παράγραφο 2 του άρθρου γίνεται πρόβλεψη για την οικονοµική 

αυτοτέλεια των ΟΤΑ, ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία τους. Το περιεχόµενο της 

παραγράφου 4, έτσι όπως ίσχυε, απαλείφεται και η νέα παράγραφος ορίζει ότι η 

εποπτεία που ασκεί το Κράτος στους ΟΤΑ συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο 

νοµιµότητας και δεν µπορεί πλέον να ασκείται µε τέτοιο τρόπο που να εµποδίζεται η 

πρωτοβουλία και η  ελεύθερη δράση των ΟΤΑ. Στην παράγραφο 5 τίθενται οι 

λεπτοµέρειες για τη διασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 

 

Άρθρο 103 παρ. 7, 8, 9 Σ  

 

 Με την αναθεώρηση προστέθηκαν στο άρθρο 103 Σ τρεις νέες παράγραφοι (7, 

8, 9). Η προσθήκη των δύο πρώτων παραγράφων έχει επιβεβαιωτικό χαρακτήρα 

                                                 
66 Βλ. Ευάγγελος Βενιζέλος, "Η συναινετική αναθεώρηση", ο.π., σελ.47. 
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καθώς αποτελεί τη συνταγµατική θεµελίωση των ρυθµίσεων του ν. 2190/199467 

σχετικά µε την πρόσληψη των υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα. Στην παράγραφο 8 ρυθµίζεται το ζήτηµα των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου στο δηµόσιο και τίθεται απαγόρευση της µονιµοποίησης των εκτάκτων και εν 

γένει συµβασιούχων υπαλλήλων, ενώ στην παράγραφο 9 κατοχυρώνεται και 

συνταγµατικά ο θεσµός του Συνηγόρου του Πολίτη ως Ανεξάρτητη Αρχή, θεσµός 

που ίσχυε ήδη µε το ν. 2477/1997. 

 

Άρθρο 108 παρ. 2 Σ 

 

 Στο άρθρο 108 Σ προστέθηκε µια ακόµη παράγραφος προκειµένου να 

κατοχυρωθεί συνταγµατικά το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού το οποίο έχει ως 

αποστολή "την έκφραση όλων των δυνάµεων του απανταχού ελληνισµού". Η 

οργάνωση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητές του ρυθµίζονται µε κοινό νόµο68. 

 

Άρθρο 109 παρ. 3 Σ 

 

 Η προσθήκη της παραγράφου 3 στο εν λόγω άρθρο έχει ως στόχο και εδώ τη 

διασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες αξιοποίησης των κληροδοτηµάτων και 

των δωρεών. Συγκεκριµένα, η διάταξη αυτή αφορά στη σύνταξη µητρώου 

κληροδοτηµάτων και στην καταγραφή και ταξινόµηση των περιουσιακών τους 

στοιχείων και στην διοίκηση και διαχείριση κάθε κληροδοτήµατος σύµφωνα µε τη 

βούληση του διαθέτη ή δωρητή. Η ρύθµιση των σχετικών θεµάτων επαφίεται στον 

κοινό νοµοθέτη69. 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Βλ. Ευάγγελος Βενιζέλος, "Το Αναθεωρητικό Κεκτηµένο. Το Συνταγµατικό Φαινόµενο 
στον 21ο Αιώνα και η Εισφορά της Αναθεώρησης του 2001", Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα-Κοµοτηνή, 2002, σελ. 370. 
68 Λειτουργεί µε βάση το π.δ. 196/1995, που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 του ν. 
1867/1989. 
69 Σχετικός µε τα κληροδοτήµατα είναι ο ν. 455/1976. 
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Άρθρο 115 παρ. 7 Σ 

 

 Προστέθηκε η παράγραφος 7, που συνιστά µεταβατική διάταξη και µε την 

οποία ορίζεται ο χρόνος θέσεως σε ισχύ του επαγγελµατικού ασυµβίβαστου των 

βουλευτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 57 παρ. 1 Σ. 

 

Άρθρο 116 παρ. 2 Σ 

 

 Πρόκειται για µια από τις σηµαντικότερες διατάξεις της συνταγµατικής 

αναθεώρησης του 2001. Παρέχεται ρητά η δυνατότητα στον κοινό νοµοθέτη να 

λαµβάνει θετικά µέτρα για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών 

και την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των 

γυναικών. Τα µέτρα αυτά δεν αντίκεινται στην αρχή ισότητας των δύο φύλων70. 

Σκοπός είναι η αποκατάσταση των ανισοτήτων µεταξύ των κοινωνικών οµάδων, 

ανισοτήτων που αποτελούν µακροχρόνια πραγµατικότητα και αφορά και στις οµάδες 

εκείνες που ωθούνται στο περιθώριο ή οµάδες που έχουν ειδικές ανάγκες, όπως τα 

άτοµα µε αναπηρίες71. 

 

Άρθρο 117 παρ. 7 Σ 

 

 Με την αναθεώρηση προστέθηκε στο άρθρο 117 η µεταβατική διάταξη της 

παραγράφου 7. Αναφέρεται στο χρόνο έναρξης ισχύος του εδαφίου α’ της 

παραγράφου 4, που ρυθµίζει τις δικαστικές αποζηµιώσεις κατά τις διαδικασίες 

απαλλοτρίωσης. 

 

Άρθρο 118 παρ. 4, 5, 6, 7 Σ 

 

 Προστίθενται οι µεταβατικές διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 7. Η 

παράγραφος 4 ορίζει ότι οι αναθεωρηµένες διατάξεις του άρθρου 89 Σ (µη δικαστικά 
                                                 
70 Εδώ εµπίπτουν µέτρα τα οποία είναι φαινοµενικά άνισα, ωστόσο λειτουργούν αντίρροπα 
προκειµένου να αποκαταστήσουν δυσµενείς καταστάσεις σε βάρος των γυναικών. Η εν λόγω 
δυνατότητα γενικεύεται αφού δεν αφορά µόνο στις γυναίκες αλλά και σε άλλες οµάδες και 
άνισες καταστάσεις που χρήζουν αντιµετώπισης. Το Σύνταγµα σ’ αυτό το σηµείο 
εναρµονίζεται µε τα συµβαίνοντα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται και στη νοµολογία του ∆ΕΚ. 
71 Βλ. Πρακτικά Βουλής, ό.π., σελ. 4069. 
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έργα των δικαστικών λειτουργών) αρχίζουν µετά την 1-1-2002. Η παράγραφος 5 

ρυθµίζει την αποχώρηση των από την υπηρεσία των υπηρετούνταν στις υψηλόβαθµες 

θέσεις των ανωτάτων δικαστηρίων που όµως θα γίνει µε βάση το παλαιό κριτήριο του 

άρθρου 88 παρ. 2 Σ (όριο ηλικίας το 67ο έτος). Η παράγραφος 6 ορίζει ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις των προσλήψεων από την αρµοδιότητα του 

ΑΣΕΠ. Τέλος, η παράγραφος 7 προβλέπει ότι διατηρείται η ισχύς των νοµοθετικών 

ρυθµίσεων που σχετίζονται µε την τακτοποίηση της υπηρεσιακής κατάστασης των 

εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δηµόσιο και τον ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα. 
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Κ ε φ ά λ α ι ο  4ο  
 
Συµπερασµατικά... 
 

 Η συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 αποτέλεσε µια ευρύτατη αναθεώρηση, 

καθώς τροποποιήθηκαν 79 άρθρα συνολικά, διεξήχθη σε κλίµα συναίνεσης και έτσι 

κατέστη δυνατή η ψήφιση σηµαντικών διατάξεων. Πρέπει, βέβαια, να σηµειωθεί ότι 

η αναθεώρηση δεν προέβη σε πραγµατικά ρηξικέλευθες αλλαγές µε αποτέλεσµα η 

θεσµική και πολιτική της σηµασία να είναι αντιστρόφως ανάλογη της έκτασής της. 

Το αναθεωρηµένο σύνταγµα εισάγει τρία νέα δικαιώµατα, το δικαίωµα στη 

γενετική ταυτότητα, το δικαίωµα στην πληροφόρηση και στην ισότιµη συµµετοχή 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας και το δικαίωµα στην προστασία από την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων. Επιχειρεί τη διασφάλιση της διαφάνειας 

στην πολιτική ζωή της χώρας, ενισχύει διάφορες συνταγµατικές εγγυήσεις, 

θεµελιώνει το θεσµό της τριτενέργειας των συνταγµατικών δικαιωµάτων, 

ενδυναµώνει το θεσµό του κοινωνικού κράτους δικαίου, ενισχύει το αποκεντρωτικό 

σύστηµα της χώρας. 

Η αναθεώρηση όµως του συνταγµατικού κειµένου δεν είναι αρκετή από µόνη 

της να επιλύσει τα προβλήµατα. Τη µεγαλύτερη ευθύνη εφαρµογής των 

αναθεωρηµένων διατάξεων έχουν τα συνταγµατικά όργανα του Κράτους, νοµοθετικά, 

εκτελεστικά και δικαστικά. Η επίτευξη των στόχων του αναθεωρητικού νοµοθέτη 

εξαρτάται εν πολλοίς από την ερµηνεία και την εφαρµογή των αναθεωρηµένων 

συνταγµατικών διατάξεων. 

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας αποφάσισε να ξεκινήσει 

µια νέα συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος 1975/1986/2001, πέντε 

χρόνια µετά την αναθεώρηση του 2001 καταδεικνύει ότι τα προβλήµατα που βιώνει 

καθηµερινά ο Έλληνας πολίτης δεν βρήκαν την λύση τους στο αναθεωρηµένο 

συνταγµατικό κείµενο. Παρατηρώντας, ποια είναι τα κύρια θέµατα προς συζήτηση 

και ακολούθως προς αναθεώρηση στη Βουλή, µπορούµε να συµπεράνουµε 

αντίστοιχα τυχόν "αδυναµίες" των αναθεωρηµένων διατάξεων του 2001, καθώς 

επίσης και να ξεκινήσει ένας γόνιµος προβληµατισµός - διάλογος για την επίλυση 

των σύγχρονων προβληµάτων της ελληνικής πραγµατικότητας. 
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Τα σηµαντικότερα κεφάλαια της συζήτησης για τη νέα αναθεώρηση αφορούν: 

στην κατάργηση του επαγγελµατικού ασυµβίβαστου των βουλευτών, στην 

κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας για ποινικά αδικήµατα τα οποία δεν συνδέονται 

µε την ιδιότητα του βουλευτή και δεν διώκονται, κατάργηση των πρόωρων εκλογών 

και ταυτόχρονη επιµήκυνση της κυβερνητικής θητείας σε 5 έτη και του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας σε 6 έτη, στη θεσµοθέτηση Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου, στην ίδρυση 

µη κρατικών πανεπιστηµίων και πρόβλεψη για αυστηρό έλεγχο της αξιολόγησης του 

διδακτικού προσωπικού στα δηµόσια και στα ιδιωτικά ΑΕΙ,  στην καθιέρωση ελέγχου 

της οικονοµικής διαχείρισης, του "πόθεν έσχες", και των εκλογικών δαπανών 

κοµµάτων, βουλευτών και υποψηφίων βουλευτών, σε αλλαγές στη θητεία των 

δικαστών, στην περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος. 

Καταλήγοντας, πρέπει να αναγνωριστεί ότι το Σύνταγµα του 1975/1986/2001 

αποτελεί ένα σύγχρονο σύνταγµα που "συµπλέει" µε τις διεθνείς εξελίξεις και την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, µετασχηµατίζει την έννοια της κρατικής κυριαρχίας και 

προσδίδει νέα διάσταση στην προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων. 
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Κ ε φ ά λ α ι ο  5ο  
 

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α ... 
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