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Α. Εισαγωγή

i) Το θέμα 

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας και το πως αυτές είναι 
συνυφασμένες με τη γενικότερη φιλοσοφία του θεσμού, είναι ένα θέμα που προκαλεί 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν το εντάξει και το εξετάσει κανείς μέσα στο πλαίσιο της 
εκάστοτε, χρονικά, πολιτικής περιόδου. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ρόλος του αρχηγού 
του κράτους διαφοροποιείται μετά από κάθε αναθεώρηση του Συντάγματος για να 
πάρει σήμερα μία μορφή εντελώςδιαφορετική από εκείνη του παρελθόντος.

Ας δούμε καταρχάς μια σύντομη ιστορική αναδρομή για να ορίσουμε καλύτερα την 
έννοια του ΠτΔ και να την κατανοήσουμε μέσα από τις διαδικασίες εκλογής και 
παύσης του. Έπειτα ας δούμε ποιές αρμοδιότητες έχει ο Πρόεδρος σήμερα και ποιές 
διατάξεις του Συντάγματος τις κατοχυρώνουν. Αξίζει να μελετήσει κανείς την 
αναθεώρηση του Συντάγματος του 1986 και πόση επίδραση άσκησε στην ευρύτητα 
του αξιώματος και από εκεί πως έχει διαμορφωθεί η θέση του ΠτΔ σήμερα, λόγω 
παρέλευσης χρόνου και συρρίκνωσης του εύρους των αρμοδιοτήτων του. Το 1986 
αποτελεί σίγουρα σημείο αναφοράς για το θεσμό, αφού αλλάζει ουσιαστικά και 
άρδην η φιλοσοφία του. Τέλος τα βασικά συμπεράσματα, τα λήμματα και μια 
περίληψη μας βοηθάνε να συγκεντρώσουμε τα κύρια σημεία της όλης έρευνας με 
αντικείμενο το ρόλο και ειδικά τις αρμοδιότητες του ΠτΔ. 

Β. Λίγα λόγια για το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας 

i) Ιστορικά στοιχεία- Σύντομη αναδρομή

Το αξίωμα  του προέδρου της Δημοκρατίας  συναντάται για πρώτη φορά ως θεσμός 
στο σώμα του συντάγματος  του 1924. Ωστόσο μέχρι το 1927 δεν έχει πάρει ακόμα 
τη μορφή ενός αυτόνομου υψηλού αξιώματος. Μετά το δημοψήφισμα που ανακήρυξε 
ως πολίτευμα την αβασίλευτη δημοκρατία, ο μέχρι τότε αντιβασιλέας Παύλος 
Κουντουριώτης γίνεται προσωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 1926 κατά  την 
κατάληψη της εξουσίας από το Θεόδωρο Πάγκαλο, παραιτήθηκε απο το αξίωμα του 
προέδρου, το οποίο ανέλαβε ύστερα απο εκλογές, ο ίδιος ο Πάγκαλος. Την ίδια 
χρονιά, ύστερα απο την ανατροπή του Πάγκαλου, επανήλθε στην πρεδρία ο 
Κουντουριώτης. Με το σύνταγμα του 1927 καθιερώθηκε εκ νέου ο ρόλος του 
προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ωστόσο περιοριζόταν στην άσκηση της 
εκτελεστικής εξουσίας. Το 1929 εξελέγη για δεύτερη φορά πρόεδρος της 



Δημοκρατίας απο τη Γερουσία και τη Βουλή ο Παύλος Κουντουριώτης που άσκησε 
το αξίωμά του μόνο για λίγους μήνες και παραιτήθηκε. Τον διαδέχθηκε ως 
προσωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, λόγω του γεγονότος οτι ήταν πρόεδρος της 
Γερουσίας, ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, ο οποίος τελικά επιλέχθηκε απο τη γερουσία και τη 
βουλή ως καταλληλότερος για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Επανεξελέγη το 1934 και παρέμεινε μέχρι το 1935, οπότε και εξαιτίας της 
πολιτειακής μεταβολής καταργήθηκε ο θεσμός του προέδρου της Δημοκρατίας.

Σαν θεσμός επανήλθε επι δικτατορίας των Συνταγματαρχών με το σύνταγμα του 
1968. Με το δεύτερο σύνταγμα που καταρτίστηκε επι Χούντας, αυτό του 1973, 
δόθηκαν υπερεξουσίες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος συγκέντρωνε πια 
όλη την δύναμη στο πρόσωπό του. Με το σύνταγμα του 1975 ρυθμίστηκε εκ νέου ο 
ακριβής του ρόλος αλλά οι αρμοδιότητες του ΠτΔ περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό 
με την αναθεώρηση του συντάγματος, το 1986. Έτσι σήμερα ο ρόλος του ΠτΔ είναι 
περισσότερο, θα λέγαμε, διακοσμητικός παρά ουσιαστικός. 

 ii) Εκλογικές διαδικασίες από το 1975

Απο το 1975 έως σήμερα έχουν εκλεγεί απο τη βουλή στο προεδρικό αξίωμα οι 
Μιχαήλ Στασινόπουλος, Κωνσταντίνος Τσάτσος, Κωνσταντίνος Καραμανλής, 
Χρήστος Σαρτζετάκης, Κωστής Στεφανόπουλος και Κάρολος Παπούλιας.

Στην πρώτη εκλογική διαδικασία ο Μιχαήλ Στασινόπουλος εξελέγη κατα πλειοψηφία 
απο τη βουλή, με 206 ψήφους, προσωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια 
τον διαδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος εξελέγη στο αξίωμα 
υποστηριζόμενος απο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, συγκέντρωσε 210 ψήφους, 
πιθανότατα προερχόμενους απο τους βουλευτές της Ν.Δ. που είχε 215 έδρες στο 
κοινοβούλιο σε σύνολο 295 εδρών. Αντίπαλος του ήταν ο Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος που υποστηρίχθηκε απο την Ένωση Κέντρου ενώ το ΠΑΣΟΚ και η 
Ενωμένη Αριστερά ψήφισαν λευκό. Τον Κωνσταντίνο Τσάτσο διαδέχθηκε ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος πρώτα παραιτήθηκε απο την πρωθυπουργία. 
Για την εκλογή του πραγματοποιήθηκαν τρείς ψηφοφορίες. Στην πρώτη συγκέντρωσε 
179 ψήφους (175 έδρες είχε η Νέα Δημοκρατία), στη δεύτερη 181 και στην τρίτη 183 
ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε αρνήθηκε ψήφο, το ΚΚΕ ψήφισε λευκό ενώ η Εθνική 
Παράταξη υπερ του. Οι βουλευτές της ΕΔΗΚ δεν είχαν ξεκάθαρη θέση καθώς 
μερικοί ψήφισαν υπερ και μερικοί οχι.

iii) Διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας

Προυποθέσεις & κωλύματα

Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται έμμεσα απο την Βουλή των 
Ελλήλων και οι υποψήφιοι προτείνονται απο τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Για να 
εκλεγεί κάποιος στη θέση του ΠτΔ πρέπει να πληροί τέσσερα βασικά κριτήρια:

• να είναι Έλληνας πολίτης απο πέντε τουλάχιστον έτη
• να έχει απο πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή
• να έχει συμπληρώσει το τρεσσαρακοστό έτος
• να έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν



Απο τη στιγμή που συντρέχουν οι παραπάνω προυποθέσεις, μπορεί να προταθεί ο 
οποιοσδήποτε απο τις κοινοβουλευτικές ομάδες για ΠτΔ. Να σημειωθεί οτι αν και 
απαιτείται να δωθεί όρκος ενωπίον της Βουλής στο ορθόδοξο δόγμα (άρθρο 33, 
παρ.2), δεν σημαίνει οτι αποτελεί κριτήριο η θρησκεία του. Σύμφωνα με το 
σύνταγμα, η επανεκλογή του ίδιου προσώπου προβλέπεται μόνο μια φορά ενώ δεν 
μπορεί να συμμετάσχει σε προεδρικές εκλογές, που έχουν προκληθεί απο την 
παραίτησή του. Εννοείται οτι παραίτηση μετά την λήξη της θητείας του δεν αποτελεί 
κώλυμα εκλογιμότητας.

 Τρόπος εκλογής

Συνήθως έναν μήνα πριν λήξει η θητεία του ΠτΔ συγκαλείται απο τον πρόεδρο της 
βουλής συνεδρίαση με σκοπό την εκλογή του ΠτΔ. Η ψηφοφορία γίνεται 
ονομαστικά, ψηφίζουν όλοι οι βουλευτές και δεν προηγείται συζήτηση. Αν και τους 
υποψηφίους τους προτείνουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες, ψήφοι υπερ προσώπων 
που δεν έχουν προταθεί δεν θεωρούνται άκυρες, εκτός απο την 6η ψηφοφορία που 
θεωρούνται έγκυρες μόνο οι ψήφοι μεταξύ των δύο επικρατεστέρων (βλ. παρακάτω). 
Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που στην πρώτη ψηφοφορία συγκεντρώσει τα 2/3 του 
συνόλου των βουλευτών (200 έδρες). Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα 
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ενώ αν δεν επιτευχθεί πάλι αποτέλεσμα 
πραγματοποιείται τρίτη ψηφοφορία αλλά αυτή τη φορά απαιτείται πλειοψηφία των 
3/5 του συνόλου των βουλευτών (180 έδρες). Αν και πάλι δεν εκλεγεί κάποιος ΠτΔ, η 
βουλή διαλύεται και προκηρύσσονται εκλογές. Δεν απαιτείται απαραίτητη 
προσυπογραφή του διατάγματος για την διάλυση της βουλής απο τον πρωθυπουργό.

Μετά το πέρας των εκλογών, η βουλή συνέρχεται αμέσως και αρχίζει νέα 
ψηφοοφορία στην οποία απαιτείται αρχικά πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου, ήτοι 
180 έδρες. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία προβλέπεται πέμπτη 
ψηφοφορία με μειωμένη πλειοψηφία 151 εδρών. Στην περίπτωση που δεν αναδειχθεί 
κάποιος ΠτΔ, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατεστέρων, 
δηλαδή αυτών που συγκέντρωσαν τους περισσότερους ψήφους. Αν οι δύο αυτοί 
ισοψηφίσουν τότε πραγματοποιείται κλήρωση.

Η θητεία του ΠτΔ μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση πολέμου ή μη εκλογής 
εγκαίρως νέου Προέδρου. Η αναπλήρωση δεν συνιστά λόγο εκλογής νέου Προέδρου. 
Αναπλήρωση γίνεται απο τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ή σε περίπτωση που 
αυτή έχει διαλυθεί, απο τον πρόεδρο της τελευταίας βουλής. Όσο διαρκεί η 
αναπλήρωηση, ο προσωρινός ΠτΔ δεν μπορεί να κάνει χρήση όλων των προεδρικών 
αρμοδιοτήτων. Το 1985, στην εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας, δημιουργήθηκε 
ζήτημα σχετικά με το αν ο πρόεδρος της Βουλής, που προσωρινά ασκεί καθήκοντα 
Προέδρου της Δημοκρατίας, έχει δικαίωμα ψήφου στην εκλογική διαδικασία. 
Συγκεκριμένα λόγω της παραίτησης Καραμανλή απο το αξίωμα, ο τότε πρόεδρος της 
βουλής Ιωάννης Αλευράς ανέλαβε προσωρινώς ΠτΔ. Η ψήφος του στην εκλογική 
διαδικασία, στην οποία οριακά εξελέγη ο Χρήστος Σαρτζετάκης, αμφισβητήθηκε ως 
προς την νομιμότητά της, αν και το σύνταγμα δεν κάνει κάποια νύξη περι τέτοιου 
κωλύματος.

Για τις πράξεις του ο Πρόεδρος ευθύνεται ποινικά μόνο για αυτές που εμπεριέχουν 
εσχάτη προδοσία ή παραβίαση με πρόθεση του Συντάγματος (άρθρο 49). Για 
άλλα αδικήματα, που δεν σχετίζονται με τις πράξεις του ως Πρόεδρος, η δίωξη 



αναστέλλεται μέχρι την λήξη της θητείας του. Η βουλή έχει το δικαίωμα να 
παραπέμπει τον ΠτΔ σε δίκη με σκοπό την έκπτωσή του απο το αξίωμα. Για να 
υποβληθεί πρόταση για παραπομπή σε δίκη του ΠτΔ απαιτούνται 100 
υπογραφές βουλευτών ενώ για να γίνει δεκτή αυτή απαιτείται πλειοψηφία των 
2/3 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 200 έδρες. Σε περίπτωση αποδοχής 
της πρότασης απο τη Βουλή, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο που δικάζει 
και τους υπουργούς κατα το άρθρο 86 και αντικαθίσταται προσωρινά μέχρι να 
εκδώσει το δικαστήριο απαλλακτική απόφαση (άρθρο 49).

Ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας ειναι, κατά το Σύνταγμα, ρυθμιστής τού Πολιτεύματος. 
Πέρα,όμως, απο τα τυπικά καθήκοντά του, κατά τη διάρκεια τής θητείας του, δεν τού 
έχουν παραχωρηθεί αρμοδιότητες παρέμβασης, όπως εξυπακούεται απο το ρόλο του 
ως ρυθμιστή, σε περίπτωση που η πολιτική ζωή δυσλειτουργεί. 

Στήν πολιτική ζωή, όμως, μιας κοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί ισχυρά κέντρα 
παραεξουσίας, όπως στην Ελληνική, δεν είναι δυνατόν ο Αρχηγός τού Κράτους να 
έχει μόνο συμβολικό ρόλο. Πρέπει να επιφορτιστεί, συνταγματικά, με ουσιαστικές 
ρυθμιστικές αρμοδιότητες, ανάλογες με το βάρος που είναι φορτισμένη η έννοια τού 
αξιώματός του.Οσες περισσότερες δυνατότητες έχει ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, 
τόσο ισχυρότερη είναι η προστασία της λαϊκής βούλησης. 

Κατά τη διάρκεια τής κυβερνητικής τετραετίας οι πολίτες δεν έχουν παρεμβατικές 
δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν τυχόντα κυβερνητικό αυταρχισμό, ή την όποια 
περιφρόνηση τής λαϊκής θέλησης. Μόνο ένας ισχυρός ρυθμιστής τού Πολιτεύματος, 
ο οποίος δεν κυβερνά, αλλά ελέγχει εκείνους που ασκούν την εξουσία, είναι αυτός 
που μπορεί να μετριάσει την αταίριαστη, για το φρόνημα τού Ελληνικού Λαού, 
αναχρονιστική πρωθυπουργική δεσποτεία. 

Βασική παράμετρος έντασης τού κύρους οποιουδήποτε πολιτικού αξιωματούχου 
είναι η ευρύτητα τού Σώματος που τον εκλέγει. Ο δικός μας Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας εκλέγεται απο τούς Βουλευτές, με επαναλαμβανόμενες ψηφοφορίες και 
σε περίπτωση αποτυχίας διαλύεται η Βουλή. Οι διαδικασίες αυτές , όμως, μειώνουν 
το κύρος του και αναστατώνουν την πολιτική ζωή τής Χώρας. Δεδομένης τής 
χαμηλής ποιότητας τής Δημοκρατίας μας, λόγω τής έλλειψης εξισορροπιστικών 
κέντρων, μη συμμετοχής τού πολίτη στη λήψη αποφάσεων και αδυναμίας ελέγχου 
του στήν άσκηση τής εξουσίας, υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης τού ρυθμιστικού ρόλου 
τού Προέδρου τής Δημοκρατίας. Πρός αυτή την κατεύθυνση προτείνεται :

• Η εκλογή του, εαν δεν επιτυγχάνεται απο τούς βουλευτές με την πλειοψηφία 
τών 2/3, να γίνεται απ ευθείας απο το Λαό, χωρίς αλλαγή τής Βουλής, με 
υποψηφίους όσους προτάθηκαν απο τα κόμματα στη Βουλή.

• Να έχει δικαίωμα διάλυσης τής Βουλής σε περίπτωση δυσαρμονίας 
πλειοψηφίας της και Λαϊκής βούλησης.

• Σε περιπτώσεις μεγάλων εθνικών θεμάτων να μπορεί να προκηρύσσει 
Δημοψηφίσματα.



Ο Πρόεδρος τής Ελληνικής Δημοκρατίας πρέπει να έχει μια σαφώς κατοχυρωμένη 
γενική αρμοδιότητα να διαμεσολαβεί στις σχέσεις Κυβέρνησης- Βουλής- Λαού, για 
να είναι διασφαλισμένη η ομαλή λειτουργία τού Πολιτεύματος. Πρέπει να αποτελέσει 
ένα ισχυρό αντίβαρο στις όποιες αντισυνταγματικές αυθαιρεσίες, που αναστατώνουν 
την πολιτική ζωή τής Χώρας. Ενας δυνατός Πρόεδρος Δημοκρατίας καθιστά δυνατό 
το Λαό, απέναντι σ άυτούς που εκλέγει για να διαχειρίζονται τα συμφέροντά του, 
αλλά καταλαμβάνονται απο την υπεροψία και την ιδιοτέλεια τής Εξουσίας.

                                                                       

Γ. Αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας στο 
σημερινό Σύνταγμα

i) Γενικά

Οι αρμοδιότητες του ΠτΔ σήμερα είναι αρκετά περιορισμένες σε σχέση με το 
παρελθόν, και κυρίως μετά την αναθεώρηση του συντάγματος του 1986. Μεταξύ των 
καθηκόντων του είναι η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, με την προσυπογραφή του 
αρμοδίου υπουργού, η σύνταξη διαγγελμάτων, ο διορισμός πρωθυπουργού, η 
ανάθεση διερευνητικής εντολής, η διάλυση της βουλής, η αναπομπή νομοσχεδίου, ο 
διορισμός του προσωπικού της προεδρίας κ.α. Να σημειωθεί οτι σε περίπτωση 
άρνησης υπογραφής διατάγματος λόγω διαφωνίας του με την κυβέρνηση, είναι 
αναγκασμένος αφού πρώτα συζητήσει με την κυβέρνηση να υποχωρήσει. Επίσης 
κατα το άρθρο 47 έχει την δυνατότητα να απονέμει χάρη ύστερα απο πρόταση του 
υπουργού δικαιοσύνης και με τη σύμφωνη γνώμη της βουλής.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αποτελεί τον ρυθμιστή του Πολιτεύματος. Ωστόσο, κατά το παρόν Σύνταγμα, οι 
ουσιαστικές αρμοδιότητες του Προέδρου είναι λιγότερες  σε σχέση με τις 
αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. 

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας διακρίνονται σε συμβολικές, 
ρυθμιστικές, νομοθετικές, διοικητικές και δικαστικές, είναι συγκεκριμένες, 
απαριθμούνται περιοριστικά στο Σύνταγμα και διέπονται: 

• από τον ερμηνευτικό κανόνα του άρθρου 50 σύμφωνα με τον οποίο, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει μόνο όσες αρμοδιότητες του αναθέτουν 
ρητά το Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι με αυτό 

• από τη ρήτρα του άρθρου 35 παρ. 1 σύμφωνα με την οποία, καμία πράξη του 
Προέδρου δεν ισχύει ούτε εκτελείται χωρίς την προσυπογραφή του 
αρμοδίου Υπουργού εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται περιοριστικά 
στην παρ. 2 του ιδίου και είναι : α) ο διορισμός πρωθυπουργού, β) η ανάθεση 
διερευνητικής εντολής για σχηματισμό κυβέρνησης, γ) η διάλυση της Bουλής, 
αν δεν την προσυπογράψει κατά περίπτωση –όπως προβλέπεται από τις 
διατάξεις του Συντάγματος- ο πρωθυπουργός ή το Υπουργικό Συμβούλιο, δ) η 
αναπομπή νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου που έχει ψηφιστεί από τη Bουλή 



και ε) ο διορισμός του προσωπικού των υπηρεσιών της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρα 30 έως 50) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τις 
εξής αρμοδιότητες:

Διεθνής παραστάτης, υπογραφή διεθνών συνθηκών: Εκπροσωπεί διεθνώς το 
Kράτος, κηρύσσει πόλεμο, συνομολογεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, οικονομικής 
συνεργασίας και συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και τις ανακοινώνει 
στη Bουλή, με τις αναγκαίες διασαφήσεις, όταν το συμφέρον και η ασφάλεια του 
Kράτους το επιτρέπουν. Η αρμοδιότητα αυτή είναι τυπική και ασκείται ουσιαστικά 
από την κυβέρνηση. Χορηγεί τα διαπιστευτήρια γράμματα στους διπλωματικούς 
αντιπροσώπους της χώρας στα ξένα κράτη και δέχεται τα διαπιστευτήρια γράμματα 
των ξένων διπλωματικών αντιπροσώπων.

Διορισμός πρωθυπουργού και κυβέρνησης: Διορίζει τον πρωθυπουργό και, με 
πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της κυβέρνησης και τους 
υφυπουργούς. Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει 
στη Bουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. 

Ανάθεση διερευνητικής εντολής: Aν δεν διαπιστωθεί η δυνατότητα αυτοδύναμης 
κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή αρχικά στον 
αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία και εάν δεν διαπιστωθεί 
δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης στη συνέχεια δίνει την εντολή αυτή διαδοχικά 
στον αρχηγό του δεύτερου και του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. 
Kάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες. Aν 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 Bουλής, επιδιώκει το σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα 
της Bουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Eπικρατείας ή του Aρείου Πάγου ή του Eλεγκτικού 
Συνεδρίου το σχηματισμό κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να 
διενεργήσει εκλογές και διαλύει τη Bουλή. H πρόταση για την ανάθεση εντολής 
γίνεται μέσα σε τρεις ημέρες από την ημέρα που ο πρόεδρος της Bουλής ή ο 
αναπληρωτής του ανακοινώνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη δύναμη των 
κομμάτων στη Bουλή και η ανακοίνωση αυτή γίνεται πριν από κάθε ανάθεση 
εντολής.

Παύση της κυβέρνησης: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα 
καθήκοντά της την κυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Bουλή αποσύρει 
την εμπιστοσύνη της. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί για 
λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει 
πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο 
ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη 
πλειοψηφία των εδρών. 

Σύγκληση της Βουλής, αναστολή εργασιών: Συγκαλεί τη Bουλή τακτικά μία φορά 
κάθε χρόνο και εκτάκτως κάθε φορά που το κρίνει εύλογο. Κηρύσσει αυτοπροσώπως 



ή διά του πρωθυπουργού την έναρξη και τη λήξη κάθε βουλευτικής περιόδου. O 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας μία φορά μόνο μπορεί να αναστείλει τις εργασίες της 
βουλευτικής συνόδου, είτε αναβάλλοντας την έναρξη είτε διακόπτοντας την 
εξακολούθησή τους. H αναστολή των εργασιών δεν επιτρέπεται να διαρκέσει 
περισσότερο από τριάντα ημέρες ούτε να επαναληφθεί κατά την ίδια βουλευτική 
σύνοδο χωρίς τη συγκατάθεση της Bουλής.

Διάλυση της Βουλής: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διαλύσει τη Bουλή: 
α) εάν δεν τελεσφορήσουν οι διερευνητικές εντολές και επιβεβαιωθεί η αδυναμία 
σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής β) εάν έχουν 
παραιτηθεί ή και καταψηφιστεί από αυτή δύο κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν 
εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα και γ) για ανανέωση της λαϊκής εντολής 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας, κατόπιν πρότασης 
της κυβέρνησης που έχει την εμπιστοσύνη της διαλυόμενης Bουλής.

Έκδοση και δημοσίευση νόμων και διαταγμάτων: Εκδίδει και δημοσιεύει τους 
νόμους που έχουν ψηφιστεί από τη Bουλή μέσα σε ένα μήνα από την ψήφισή τους. 
Mέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας μπορεί να αναπέμψει στη Bουλή νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από 
αυτή, εκθέτοντας και τους λόγους της αναπομπής. Πρόταση νόμου ή νομοσχέδιο που 
έχει αναπεμφθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Bουλή εισάγεται στην 
Oλομέλειά της και, αν επιψηφιστεί και πάλι με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου 
αριθμού των βουλευτών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το εκδίδει και το δημοσιεύει 
υποχρεωτικά μέσα σε δέκα ημέρες από την επιψήφισή του. Επίσης 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. Σε 
έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να 
εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. 

Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου: Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά 
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα 
από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού 
περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση.

Προκήρυξη δημοψηφίσματος: O 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 Yπουργικού Συμβουλίου. 

Διαγγέλματα: Σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να απευθύνει προς το λαό 
διαγγέλματα, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού. Tα διαγγέλματα 
προσυπογράφονται από τον πρωθυπουργό και δημοσιεύονται στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι συμβολικός 
αρχηγός των Eνόπλων Δυνάμεων, που τη διοίκησή τους ασκεί η κυβέρνηση.

Χάρη και αμνηστία: O 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. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο με τη συγκατάθεση 
της Bουλής έχει το δικαίωμα να απονέμει χάρη σε υπουργό που καταδικάστηκε. 
Aμνηστία παρέχεται μόνο για πολιτικά εγκλήματα, με νόμο που ψηφίζεται από την 
Oλομέλεια της Bουλής με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των 
βουλευτών. Aμνηστία για κοινά εγκλήματα δεν παρέχεται ούτε με νόμο.

Κατάσταση πολιορκίας: Κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση πολιορκίας σε περίπτωση 
πολέμου, επιστράτευσης ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας εφόσον η Βουλή 
απουσιάζει ή υφίσταται αντικειμενική αδυναμία έγκαιρης σύγκλησής της, έπειτα από 
πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Άλλες αρμοδιότητες: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει και παύει, σύμφωνα με 
το νόμο, τους δημόσιους υπαλλήλους, εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος. 
Απονέμει τα προβλεπόμενα παράσημα σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου.

ii) Συνταγματική κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της 
Δημοκρατίας:

Το σημερινό Σύνταγμα της Ελλάδας υιοθετήθηκε το 1975 και έως τώρα έχει 
αναθεωρηθεί τρεις φορές, το 1985, το 2001 και το 2008. Η περίοδος αυτή από το 
1975 έως σήμερα χαρακτηρίζεται ως Γ’ Ελληνική Δημοκρατία, αφού είναι η τρίτη 
φορά από τη γέννηση του ελληνικού κράτους και μετά που το ελληνικό πολίτευμα 
προσέλαβε αβασίλευτη μορφή, ως Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. 
Σύμφωνα με το παρόν Σύνταγμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας:  

(άρθρο 36 παρ. 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 όταν το συμφέρον και η 
ασφάλεια του Κράτους το επιτρέπουν. Η αρμοδιότητα αυτή είναι τυπική και ασκείται 
ουσιαστικά από την Κυβέρνηση.

( άρθρο 37 παρ. 1) διορίζει τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς και τους 
Υφυπουργούς

( άρθρο 38 παρ. 1) απαλλάσσει την Κυβέρνηση από τα καθήκοντά της αν αυτή 
παραιτηθεί ή απολέσει την εμπιστοσύνη της Βουλής

( άρθρο 37 παρ. 2, 3 και 4) αναθέτει διερευνητική εντολή προκειμένου να 
διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού Κυβέρνησης που να απολαύει της 
εμπιστοσύνης της Βουλής

(άρθρο 40 παρ. 1) συγκαλεί τη Βουλή σε σύνοδο τακτικά μία φορά το χρόνο και 
έκτακτα όταν αυτός το κρίνει εύλογο

( άρθρο 40 παρ. 2) κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη κάθε βουλευτικής συνόδου 
αυτοπροσώπως ή δια του Πρωθυπουργού



( άρθρο 40 παρ. 2, 30) αναστέλλει τις εργασίες της βουλευτικής συνόδου, 
αρμοδιότητα που μπορεί να ασκήσει ο Πρόεδρος κατά διακριτική ευχέρεια μία φορά 
σε κάθε βουλευτική σύνοδο

( άρθρα 32 παρ. 4, 37 παρ. 3, 41) διαλύει τη Βουλή και προκηρύσσει εκλογές στις 
περιπτώσεις που καθορίζει το Σύνταγμα: 

- εάν δεν τελεσφορήσουν οι διερευνητικές εντολές και επιβεβαιωθεί η αδυναμία 
σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής

- εάν έχουν καταψηφισθεί από τη Βουλή δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της 
δεν εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα

- προκειμένου να αντιμετωπισθεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας, μετά από 
πρόταση της Κυβέρνησης που έχει τη ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής

( άρθρο 44 παρ. 2) προκηρύσσει δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα μετά 
από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και απόφαση της Βουλής που 
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών

( άρθρο 44 παρ. 2) προκηρύσσει δημοψήφισμα για ψηφισμένο νομοσχέδιο που 
αφορά σε σοβαρό κοινωνικό θέμα, με διάταγμα που προσυπογράφεται από τον 
Πρόεδρο της Βουλής, εφόσον αυτό έχει προταθεί από 120 βουλευτές και έχει 
αποφασισθεί από 180 βουλευτές

( άρθρο 44 παρ. 3) απευθύνει διαγγέλματα προς το λαό σε εντελώς εξαιρετικές 
περιπτώσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού. Τα διαγγέλματα 
προσυπογράφονται από τον Πρωθυπουργό και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

( άρθρο 42 παρ. 1) εκδίδει τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή μέσα σε ένα μήνα 
από την ψήφισή τους. Με την έκδοση δηλ. την υπογραφή του νόμου, ο Πρόεδρος 
πιστοποιεί τόσο τη γνησιότητα του νόμου όσο και την τήρηση της προβλεπόμενης 
διαδικασίας

( άρθρο 42 παρ. 1) δημοσιεύει τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή. Δημοσίευση 
είναι η πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας με την οποία εντέλλεται τη 
δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

( άρθρο 42 παρ, 1 και 2) έχει το δικαίωμα της αναπομπής του ψηφισμένου νόμου 
στη Βουλή. Το δικαίωμα της αναπομπής μπορεί να ασκηθεί εντός ενός μηνός από 
την ψήφισή του νόμου και πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση των λόγων της 
διαφωνίας του Προέδρου με το νομοσχέδιο

( άρθρο 43) εκδίδει κανονιστικά διατάγματα. Το Σύνταγμα προβλέπει τις εξής 
περιπτώσεις έκδοσης διαταγμάτων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας:

- (αρ. 43 παρ 1) Ο Πρόεδρος εκδίδει διατάγματα που θεσπίζουν 
λεπτομερειακούς κανόνες αναγκαίους για την εκτέλεση των νόμων. Το 
Σύνταγμα αναθέτει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την εκτέλεση των νόμων 



με τη σύμπραξη του αρμοδίου Υπουργού που προτείνει και προσυπογράφει. 
Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας δεν απαιτείται εξουσιοδότηση του 
κοινού νομοθέτη.

- ( άρθρο 43 παρ. 2) Ο Πρόεδρος εκδίδει κανονιστικά διατάγματα με ειδική 
εξουσιοδότηση νόμου και μετά από πρόταση του αρμοδίου Υπουργού.

- ( άρθρο 43 παρ 4) Ο Πρόεδρος εκδίδει κανονιστικά διατάγματα για τη 
ρύθμιση θεμάτων που καθορίζονται σε νόμους-πλαίσια πάντοτε με τη 
σύμπραξη του αρμοδίου Υπουργού

( άρθρο 44) εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις νομοθετικού 
περιεχομένου αποτελούν νομοθετικές ρυθμίσεις και εκδίδονται μετά από πρόταση 
του Υπουργικού Συμβουλίου:

- ( άρθρο 44 παρ. 1) σε έκτακτες περιπτώσεις επείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης

- ( άρθρο 48 παρ. 5) σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας 
εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εξωτερικής ασφάλειας, μετά την 
έναρξη ισχύος των μέτρων του άρθρου 48, για να αντιμετωπισθούν 
επείγουσες ανάγκες ή για να αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία των 
συνταγματικών θεσμών

( άρθρο 48 παρ. 2) κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση πολιορκίας σε περίπτωση 
πολέμου, επιστράτευσης ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας εφόσον η 
Βουλή απουσιάζει ή υφίσταται αντικειμενική αδυναμία έγκαιρης σύγκλησής της, 
μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου

( άρθρο 35 παρ. 2) διορίζει το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας

( άρθρο 46 παρ. 2) απονέμει τα προβλεπόμενα παράσημα σε ημεδαπούς και 
αλλοδαπούς σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων

( άρθρο 45) είναι ο συμβολικός αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας και 
απονέμει τους βαθμούς σε όσους υπηρετούν σε αυτές όπως ορίζει ο νόμος

( άρθρο 36 παρ. 1) ως διεθνής εκπρόσωπος του Κράτους, χορηγεί τα 
διαπιστευτήρια γράμματα στους διπλωματικούς αντιπροσώπους της χώρας στα 
ξένα κράτη και δέχεται τα διαπιστευτήρια γράμματα των ξένων διπλωματικών 
αντιπροσώπων

( άρθρο 47 παρ. 1) παρεμβαίνει στη δικαστική λειτουργία με την αρμοδιότητα της 
απονομής χάριτος. Ο Πρόεδρος μπορεί να χαρίζει, να μετατρέπει ή να μετριάζει 
τις ποινές που επιβάλλονται από τα δικαστήρια και επίσης να αίρει τις κάθε 
είδους έννομες συνέπειες των ποινών που έχουν επιβληθεί και εκτιθεί. Η 
αρμοδιότητα αυτή ασκείται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
γνώμη ( απλή και όχι σύμφωνη ) του Συμβουλίου Χαρίτων.

( άρθρο 47 παρ. 2) απονέμει χάρη σε Υπουργό που καταδικάσθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 86 του Συντάγματος. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μόνο μετά τη 
συγκατάθεση της Βουλής.



Δ. Η αναθεώρηση του 1986 και οι αλλάγες που επέφερε στις 
αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας

i) Γενική αναφορά

Η αναθεώρηση του Συντάγματος του 1986 αποτελεί σταθμό στην ιστορία του θεσμού 
του Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τις αρμοδιότητες 
του και δε θα ήτανυπερβολή να πούμε πως ουσιαστικά μετέτρεψε το ρόλο του από 
‘καθοριστικής σημασίας’ σε ‘διακοσμητικού χαρακτηρα’. Η μεταβολή της μορφής 
του πολιτεύματος από βασιλευόμενης σε προεδρευόμενη δημιούργησε δυσκολίες 
στην εμπέδωση του προεδρικού θεσμού, ο οποίος ήταν σχεδόν πρωτοφανής για τα 
ελληνικά δεδομένα. Με κληρονομιά την επιφυλακτικότητα απέναντι στο θεσμό της 
βασιλείας, ήδη από τις συζητήσεις για την υιοθέτηση του Συντάγματος του 1975, το 
ζήτημα του εύρους των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας 
αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τη θεωρία αλλά και στις αντιπολιτευόμενες 
κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Ο σκεπτικισμός αυτός αποτυπώθηκε στην αναθεώρηση 
του Συντάγματος του 1986, η οποία περιστράφηκε γύρω από τον προεδρικό θεσμό 
και τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ειδικότερα η αναθεώρηση 
εστίασε σε μια σειρά από αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι οποίες 
«νόθευαν» τον προεδρευόμενο χαρακτήρα του πολιτεύματος με στοιχεία 
ημιπροεδρισμού και προεδρισμού.

Οι σημαντικότερες από τις διατάξεις που τροποποιήθηκαν ήταν αυτές που 
αφορούσαν:
• Τη δυνατότητα που διέθετε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να διαλύσει το 
Κοινοβούλιο σε περίπτωση που η σύνθεσή του εμφάνιζε δυσαρμονία προς τη λαϊκή 
βούληση, διάταξη γνωστή ως προεδρική διάλυση, η οποία αν ενεργοποιούνταν με την 
αοριστία που τη διέκρινε καθιστούσε ισχυρό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έναντι 
της κυβέρνησης και υποδήλωνε το ενδεχόμενο μιας διπλής εξάρτησής της, όχι μόνο 
από το Κοινοβούλιο αλλά και από τον Πρόεδρο, κατά το ημιπροεδρικό πρότυπο.
• Τυποποιήθηκαν οι χειρισμοί του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το στάδιο της 
παύσης και της ανάδειξης της νέας κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν 
διαθέτει πλέον καμία διακριτική ευχέρεια στο πεδίο αυτό.
• Καθιερώθηκε ο κανόνας της προσυπογραφής του συνόλου σχεδόν των πράξεων του 
ΠτΔ από την υπεύθυνη κυβέρνηση. Παράλληλα, η επίσημη επικοινωνία του με το 
λαό πήρε τη μορφή διαγγελμάτων, τα οποία υπόκειντο στην προηγούμενη έγκριση 
του πρωθυπουργού.
• Τροποποιήθηκε η δυνατότητα veto του Προέδρου της Δημοκρατίας, απέναντι σε 
νομοσχέδια ψηφισμένα από τη Βουλή. Η αρμοδιότητα αυτή πήρε τη μορφή 
αναβλητικής αρνησικυρίας, αφού αρκεί η επιψήφιση από το Κοινοβούλιο του 
αναπεμφθέντος νομοσχεδίου για να τεθεί σε ισχύ.
• Προβληματισμό δημιούργησε, τέλος, ο χαρακτηρισμός του Προέδρου της 
Δημοκρατίας ως «ρυθμιστή» του πολιτεύματος, που για πολλούς και πάλι παράπεμπε 
προς τον ημιπροεδρισμό. Η ερμηνεία που δίνεται από τη συνταγματική θεωρία στον 



όρο αυτό έχει μια κανονιστική και μια άτυπη βάση. Ως ρυθμιστής ο ΠτΔ ασκεί μια 
σειρά αρμοδιοτήτων, οι οποίες κείνται εκτός της κλασικής διάκρισης των 
λειτουργιών, όπως η ρύθμιση των σχέσεων των οργάνων του κράτους, π.χ. διορισμός 
κυβέρνησης, ανάθεση διερευνητικών εντολών, η διεθνής εκπροσώπηση της χώρας, 
αλλά και διαρρύθμισης θεσμικών ισορροπιών, όπως π.χ. η αναπομπή ψηφισμένου 
νομοσχεδίου. Αυτές οι αρμοδιότητες χαρακτηρίζονται ως ρυθμιστικές και είναι 
ανέλεγκτες δικαστικά. Από την άλλη, δίνει αφορμή για την άσκηση και διαμόρφωση 
ενός άτυπου λόγου του Προέδρου της Δημοκρατίας, πέρα από την κομματική 
αντιπαράθεση, επαφής του με το σύνολο των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων με 
στόχο την εξασφάλιση της ενότητας και της συνοχής του πολιτεύματος.

Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε, πάντως, ότι η ανάδειξη ενός ρυθμιστικού ρόλου από 
την πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι και αποτέλεσμα άλλων 
παραγόντων, κρίσιμων τόσο όσο και η προσωπικότητά του. Ετσι, είναι πολύ πιο 
εύκολο να υποθέσουμε ότι ο ρυθμιστικός ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι 
δυνατόν να αναδειχθεί σε περιόδους πολιτικής αστάθειας, ανυπαρξίας μιας ισχυρής 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, διακυβέρνησης από συνασπισμό κομμάτων, οπότε 
και αναδεικνύεται η δυνατότητα διαχείρισης από πλευράς του ευαίσθητων πολιτικών 
ισορροπιών ακόμη και ανάπτυξης κάποιων πολιτικών πρωτοβουλιών. Κανονιστική 
βάση για την άσκηση τέτοιων αρμοδιοτήτων, στο πλαίσιο πάντα του υπερκομματικού 
και συναινετικού του ρόλου, μπορεί να αποτελέσει η διάταξη εκείνη του ελληνικού 
Συντάγματος, η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση αδυναμίας δημιουργίας 
μονοκομματικής κυβέρνησης είναι δυνατή η σύγκληση σύσκεψης των πολιτικών 
κομμάτων, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την εξεύρεση 
πολιτικής λύσης.

Ενα ειδικό, τέλος, ζήτημα στη λειτουργία του πολιτεύματος αποτελεί η διαδικασία 
ανάδειξης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για την εκλογή του διεξάγονται τρεις 
διαδοχικές ψηφοφορίες όπου απαιτείται: α. 200/300, β. 180/300, γ. 180/300. Είναι 
εμφανής από τις πλειοψηφίες αυτές η πρόθεση του συντακτικού νομοθέτη 
συγκέντρωσης της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης, γύρω από το πρόσωπο του 
Προέδρου. Το γεγονός ότι στην περίπτωση μη συγκέντρωσης των απαιτούμενων 
πλειοψηφιών η Βουλή διαλύεται και προκηρύσσονται αυτόματα εκλογές συντελεί και 
αυτό δραματικά στην προσπάθεια εξεύρεσης συναινετικής λύσης. Στην πράξη έχει 
εμφανιστεί το φαινόμενο της συγκατοίκησης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στα 
πρόσωπα του πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού η επίτευξη 
της συναίνεσης οδηγεί στην επιλογή προσώπων από το χώρο της εκάστοτε 
αντιπολίτευσης.

ii) Σχόλιασμός της αναθεώρησης του Συντάγματος του 1986

Η αναθεώρηση του 1986 αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο τον απόηχο της κριτικής που 
είχε ασκηθεί κατά του Συντάγματος του 1975 σε σχέση με τις λεγόμενες 
υπερεξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είχαν μεσολαβήσει η εκλογή του 
Κωνσταντίνου καραμανλή στην προεδρία το 1980 και η επικράτηση του ΠΑΣΟΚ το 
1981. Το 1985, κι ενώ πλησίαζε η λήξη της πενταετούς προεδρικής θητείας, είχε 
δημιουργηθεί η εντύπωση πως η κυβερνητική πλειοψηφία θα υποστήριζε την 
επανεκλογή του Προέδρου της δημοκρατίας στο αξίωμά του. Ωστόσο το Μάρτιο του 
1985 ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι επίκειται 
υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, με υπογραφές βουλευτών του 



κόμματός του για τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων του ανώτατου άρχοντα και 
ταυτόχρονα ότι θα υποστηριχτεί η εκλογή ενός μη κυβερνητικού προσώπου ( Χρ. 
Σαρτζετάκη) για τη θέση αυτή. Η απροσδόκητη αυτή κίνηση απέδςσε πολιτικά αφού 
όχι μόνο η Βουλή διαπίστωσε με τις ψήφους των βουλευτών του ΚΚΕ την ανάγκη 
αναθεώρησης κατά το α. 110 παραγρ. 2 Σ και εξέλεξε τον προτεινόμενο Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας αλλά και το εκλογικό σώμα έδωσε ξανά την πλειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ 
στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 1985. Η αναθεώρης ολοκληρώθηκε το 
Μάρτιο του 1986 με την ψήφησή της από τη ΣΤ αναθεωρητική Βουλή.
Οι κυριότερες αλλαγές ήταν η κατάργηση της δυνατότητας του προέδρου της 
Δημοκρατίας  για παύση της Κυβέρνησης, για διάλυση της Βουλής λόγω προφανούς 
δυσαρμονίας της προς το λαικό αίσθημα και για προκήρυξη δημοψηφίσματος, η 
άσκηση των οποίων προυπέθετε υπουργική προσυπογραφή. Βέβαια οι αρμοδιότητες 
αυτές δεν ε’ιχαν ασκηθεί στην πράξη ενώ δεν έλειπαν και οι δυναητες μιας 
περιοριστικής ερμηνείας των παραπάνω διατάξεων ενόψει της κατοχύρωσης του 
κοινοβουλευτικού συστήματος ως θεμελιώδους συνταγματικής αρχής. Παρόλα αυτά 
η αναθεώρηση ήταν χρήσιμη για την ολοκλήρωση της κατοχύρωσης συντάγματος 
αφού αφαίρεσε από τον ανώτατο άρχοντα τα περιθώρια παρεμβάσεων. Στην 
πραγματικότητα η αναθεώρηση του 1986 αποτέλεσε το επιστέγασμα της αργής και 
βασανιστικής εξέλιξης, η οποία ξεκίνησε το 1875 με την αρχή της δεδηλωμένης και 
διήλθε μέσα από τις οδυνηρές εμπειρίες των βασιλικών εκτροπών από τον 
κοινοβουλευτισμό όπως ο εθνικός διχασμός το 1915 και η αποστασία το 1965. Και 
βέβαια, όπως εύστοχα έχει παρατηρηθεί « η μείζων κατοχύρωση του 
κοινοβουλευτισμού έχει ως επακόλουθο και τη μείζονα κατοχύρωση της 
δημοκροτικής αρχής καθ’ εαυτήν, δεδομένου ότι συνεπάγεται την ενίσχυση της 
Βουλής ως νομοθετικού και κυρίως ώς αντιπροσωπευτικού οργάνου». Υπό την 
έννοια αυτή μπορεί να υποστηριχθεί πως η αναθεώρηση του 1986 αποτέλεσε μια 
δημοκρατική κατάκτηση που έχει ήδη παγιωθεί.
   Η αναθεώρηση εκείνη προκάλεσε όπως ήταν φυσικό στα πλαίσια της πολιτικής 
συγκυρίας την οξεία αντίδραση της αντιπολίτεσης του 1985- 86  και συμπολίτευσης 
του 1975 δηλ. του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που αποχώρησε από την τελική 
ψηφοφορία ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Επικρίσεις υπήρχαν όμως και από μερίδα της 
Συνταγματικής θεωρίας και μάλιστα ακόμη και από ορισμένους που είχαν 
πρωτοστατήσει στην κριτική κατά των προεδρικών « υπερεξουσιών» του 1975. 
Υποστηρίχτηκε ειδικότερα ότι « παρέμεινε υπέρμετρα ενισχυμένη η εκετελεστική 
εξουσία, με μόνη αλλαγή τη μεταφορά των οθσιαστικών αρμοδιοτήτων του 
Προέδρου της Δημοκρατίας.
   Η συνέπεια είναι ότι το όλο πρόβλημα των ελέγχων και ισορροπιών κατά την 
άσκηση της πολιτικής εξουσίας αποκτά νέες διαστάσεις, καθιστώντας σε κάποιο 
βαθμό ξεπερασμένη τη συζήτηση για τον « κυρίαρχο ρόλο του Πρωθυπουργού». 
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι κατά τη μακρόχρονη κυοφορία της τελευταίας 
συνταγματικής αναθεώρησης, από κμία πλευρά του πολιτικού φάσματος δεν 
υποστηρίχτηκε σοβαρά η απόδοση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των 
αρμοδιοτήτων που του αφαιρέθηκαν το 1986. Το γεγονός αυτό μπορεί να εκληφθεί 
ως ιστορική δικαίωση της αναθεώρησης του 86. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί, ότι 
παρά τη μείωση των αρμοδιοτήτων του ο Πρόεδρος διαθέτει το πιο ισχυρό νομικό 
«όπλο», δηλ την παραίτηση, η χρήση του οποίου οδηγεί στην υποχρεωτική διάλυση 
της Βουλής, αν δεν συγκεντρωθεί η απαραίτητη για την εκλογή του διαδόχου του, 
αυξημένη πλειοψηφία.
 



Ε. Η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας σήμερα μέσα από 
τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες του

i) Γενικη ανάλυση

Ας προσπαθήσουμε υπό παλλαπλό ορισμό να δώσουμε έναν ορισμό στην 
συνταγματικοπολιτική θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας όπως αυτή 
διαμορφώνεται μετά την αναθεώρηση του 1986 και τον περιορισμό των 
αρμοδιοτήτων του και την επακόλουθη νέα ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των 
άμεσων οργάνων του κράτους.

       Καταρχήν η νομιμοποιητική βάση του ΠτΔ παραμένει άθικτη, στο μέτρο που 
μένει αμετάβλητη η διαδικσία της έμμεσης εκλογής του από τη Βουλή με μόνη 
διαφορά τη χρήση της ονομαστικής αντί της μυστικής ψηφοφορίας. Με την 
αναθεώρηση δεν επήλθε κάποια ριζική μεταβολή στην εμβέλεια της πολιτικής 
νομιμοποιήσης του αρχηγού του κράτους. 
Το ίδιο αμετάβλητο παραμένεικαι το πλέγμα των διατάξεων που που διέπουν τη 
συμβολική λειτουργία του ΠτΔ ως εκπροσώπου της εθνικής ενότητας και ως διεθνούς 
παραστάτη της χώρας. Η παρατήρης αυτή ισχέι και για τις διοικητικές αρμοδιότητες 
του ΠτΔ. Η κατάργηση των οργανωτικών διαταγμάτων του άρθρου 43 παραγ. 3 δεν 
μπορεί να θεωρηθεί σημαντική στο μέτρο που αυτό το ανενεργό είδος διαταγμάτων 
υπάκουσε στον κανόνα της προσυπογραφής, ήταν επομένως ουσιαστική αρμοδιότητα 
της Κυβέρνησης. Τέλος η παραδοσιακή δικαστικής φύσης αρμοδιότητα της χάρης ή 
του μετριασμού ποινών, εξακολουθεί να του ανήκει.

Αντίθετα με την αναθεώρηση επέρχεται μια αναμφίβολα σημαντική συρρίκνωση των 
ρυθμιστικών και των νομοθετικών αρμοδιοτήτων του αρχηγού του κράτους που 
επηρεάζουν το συνολικό συνταγματικό του status: Η κατάργηση της κυρωτικής 
αρμοδιότητας και ο περιορισμός του ΠτΔ μόνο στη φάση της έκδοσης και της 
δημοσίευσης των ψηφισμένων από τη Βουλή νόμων, είχε ως άμεση συνέπεια τον 
περιορισμό της αντίστοιχης εμβέλειας του ελέγχου που ασκεί και των λόγων για τους 
οποίους είναι δθνατή η αναπομπή του ψηφισμένου σχεδίου ή ης ψηφισμένης 
π΄ροτασης στη Βουλή. Η ρύθμιση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τη νέα διευθέτηση 
των σχέσεων του ΠτΔ με την Κυβέρνηση που εκδηλώνεται κυρίως στο πεδίο των 
ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων. Ηίδια παρατήρηση ισχύει και για την απομάκρυνση του 
ΠτΔ από τη διαδικασία παροχής αμνηστείας που υπαγόταν ούτως ή άλλως στον 
κανόνα προσυπογραφής και τώρα κατέστη αρμοδιότητα της Βουλής.

Κτίσιμο επομένως για τη διάγνωση της νέας νομικοπολιτικής θέσης τοθ ΠτΔ είναι 
είναι κυρίως το πεδίο των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων που συνδέονται με τη 
λειτουργία των βασικών μηχανισμών του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Στο πεδίο 
αυτό εντάσσεται και η νέα τυποποίηση του θεσμού του δημοψηφίσματος με την 
οθσιαστική συστολή της συμμετοχής του ΠτΔ κθώς και η νλεα διαρύθμιση του 
άρθρου 48 για τη κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας. Τέλος, στις 
περιορισμένες ρυθμιστικές αρμοδιότητες πρέπει να μνημονευθεί η εξάρτηση των 
διαγγελμάτων απ την Κυβερνητική προσυπογραφή και η κατάργηση δύο « 



περιθωριακών θεσμών», του « Συμβουλίου της Δημοκρατίας και της σύγκλησης του 
Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του                                                          

ii) Νομικός ρόλος του ΠτΔ

Οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες του αρχηγού του κράτους παρά τη δραστική τους 
περικοπή, δεν είναι ούτε ανύπαρκτες ούτε αδιάφορες: Ο ΠτΔ έχει πάντοτε τη 
διακριτική ευχέρια να διαλύσει τη Βουλή για έλλειψη κυβερνητικής σταθερότητας 
εφόσον η έλλειψη αυτή βασίζεται στο πραγματολογικό δεδομένο της καταψήφησης ή 
παραίτησης δύο κυβερνήσεων ακόμη κι αν σχημετίστικε και υπάρχει κυβέρνηση της 
εμπιστοσύνης της Βουλής. Το ίδιο σημαντική είναι και η σθμμετοχή του στις 
απόπειρες σχηματισμού βιώσιμης κυβέρνησης, όταν μετά και την αποτυχία και της 
τρίτης διερευνητικής εντολής συγκαλεί τους αρχηγούς των κομμάτων. Η ουσιάστικη 
του συμμετοχή συνεχίζεατι και κατά το σχηματισμό οικουμενικής ή υπηρεσιακής 
κυβέρνησης που είναι επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή των εκλογών. Στη ρυθμιστική 
αυτή παρέμβαση του αρχηγού του κράτους πρέπει να προστεθεί και η μειωμένη ως 
προς το φάσμα των λόγων, αλλά ενδεχομένως εντατική άσκηση του δικαιώματος 
αναπομπής για θέματα σχετιζόμενα με την έκδοση των νόμων καθώς και ο οριακός 
έλεγχος νομιμότητας που μπορεί να ασκήσει όταν η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση 
πολιορκίας γίνεται όχι από τη Βουλή αλλά με την έκδοση προεδρικού διατάγματος.

Η ανασκόπηση των αρμοδιοτήτων του αρχηγού του κράτους δείχενει ότι ο 
συνταγματικά τυποποιήμένος ρόλος του εξεκολουθεί να είναι σοβαρός. Στο μέτρο 
που η πολιτική νομιμοποίηση του ΠτΔ και ο καταλυτικός κατευναστικός του ρόλος 
δεν είναι απλό παρακολούθημα των τυποποιημένων αρμοδιοτήτων του αλλά ένα 
ευρύτερο πολιτικό φαινόμενο που εξαρτάται από τη διακύμανσητης πολιτικής 
συγκυρίας και της στάσης των πολιτικών δυνάμεων, ο αρχηγός του κράτους μπορεί 
να εξοπλιστεί ανά πάσα στιγμή με πολιτικό κύρος και δυνατότητα ρυθμιστικής 
παρέμβασης. Απλώς δεν μπορεί πλεόν να ανακόψει ή να παρακάμψει τις επιλογές 
που αναδεικνύει η ίδια η λειτουργία του κομματικού συστήματος και η 
αυτορυθμιστική του ικανότητα.

Αυτό δε σημαίνει πως δεν μπορεί να καετευνάζει να μεσολαβεί ή να συμβουλεύει  ή 
να προτρέπει με γνόμωνα την κοινοβουλευτική αρχή και την ομαλή λιτουργία του 
πολιτεύματος κάτω από οποιαδήποτε πολιτική συγκυρία. Και στο πλαίσιο αυτό είναι 
προφανές ότι μπορεί να καταστεί φορέας μιας ισχυρότατης πολιτικής νομιμοποίησης, 
όχι αντικυβερνητικού αλλά μόνο ρυθμιστικού χαρακτήαρα. Εδώ εντοπίζεται και το 
ζήτημα της διάλυσης λόγω δυσαρμονίας. Όταν σχηματίζεται ρυθμιστική συναίνεση 
ως προς την ανάγκη διάλυσης, αυτή μπορέι να επιτευχθεί με πολλούς πρόσφορους 
τρόπους. Όταν όμως το πρόβλημα της διάλυσης καθίσταται πεδίο αντιπαράθεσης 
μεταξύ των κομμάτων, τότε η σαφέστερη κι λιγότερο προβληματική λύση είανι να 
παραμείνει ο ΠτΔ έξω από τις τριβές αυτές, ενώ φυσικά η διάλυση δεν μπορεί να 
ανήκει στην αρμοδιότητα της αντιπολίτευσης.

Σε αυτή βέβαια τη σύλληψη του συνταγματκού status του ΠτΔ της δημοκρατίας δεν 
συμπεριλαμβάνεται κάποιου είδους εγγυητικός ρόλος που του είχε ίσως ανατεθεί στο 
Σύνταγμα του 1975 και καταργείται ή υποβαθμίζεται με την αναθεώρηση του 
Συντάγματος Άλλωστε το σύνταγμα του 1975 δεν ανέθεσε ποτέ έναν παρόμοιο ρόλο 
στον αρχηγό του κράτους.



iii) Τελική αποτίμηση

Διατύπωση απόψεων για την αποκατάσταση του θεσμού του ΠτΔ μετά την 
αναθεώρηση του 1986 

Η Συνταγματική  Αποκατάσταση του “Ρυθμιστή του Πολιτεύματος πρόκειται  για ένα 

θέμα που έχει απασχολήσει την θεωρία και την πράξη σε έκταση μάλλον δυσανάλογη 

με  την  σπουδαιότητα  του  ζητήματος.  Και  τούτο  διότι  παρά  την  διαφορά  στον 

συνταγματικό καταμερισμό ανάμεσα στους δύο πόλους της εκτελεστικής λειτουργίας, 

που  καταγράφηκε  με  την  αναθεώρηση  του  1986,  η  λειτουργία  του  πολιτικού 

συστήματος δεν φάνηκε να επηρεάζεται αισθητά, αφού επί της ουσίας ήταν εξ αρχής 

και  εξακολουθεί  να  είναι,  όπως  θα  δούμε  αναλυτικά  στην  συνέχεια, 

πρωθυπουργοκεντρική.  Μια  συνταγματική  πολιτική  λοιπόν  που  θα  παρέκαμπτε 

πλήρως το συγκεκριμένο ζήτημα, θα μπορούσε να θεωρηθεί, από μία άποψη, θεμιτή. 

Ωστόσο, με μια δεύτερη ματιά, το θέμα παρουσιάζει  μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι 

άπτεται  αρκετών  πλευρών  της  ευρύτερης  προβληματικής  που  αναπτύξαμε 

προηγουμένως,  για  τις  απειλές  και  τις  άμυνες  της  σύγχρονης  Δημοκρατίας. 

Ενδιαφέρον  το  οποίο  αναθερμάνθηκε,  ούτως  ή  άλλως,  στην  δεύτερη  φάση  της 

αναθεώρησης,  καθώς  η  νέα  –σε  σχέση  με  την  έκθεση  της  πρώτης  Επιτροπής 

Αναθεώρησης–  πρόταση  του  ΠΑΣΟΚ,  για  την  ανάδειξη  του  Προέδρου  της 

Δημοκρατίας,  προκάλεσε  την  ανακίνηση  του  ζητήματος  του  θεσμικού  ρόλου  του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, ως “ρυθμιστή” του πολιτεύματος και επιβάλλει ίσως μια 

ιδιαίτερη ενασχόληση, τόσο με τις αρμοδιότητες (1) όσο και για τον τρόπο εκλογής 

του (2).

1. ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το  πρόβλημα  των  αρμοδιοτήτων  τπυ  ΠτΔ  υπήρχε  στην  χώρα  μας  εξ  αρχής 

πολύπλοκο,  καθώς η σχετική συζήτηση χρωματίσθηκε υπέρ το δέον από πολιτικές 

σκοπιμότητες  (Α)  με  αποτέλεσμα  να  απουσιάζει,  ακόμη  και  σήμερα,  η  αναγκαία 

νηφαλιότητα που θα επέτρεπε την αναζήτηση ενός νέου σημείου ισορροπίας ανάμεσα 

στις παλαιές “υπερεξουσίες” και στην μεταγενέστερη πλήρη αποδυνάμωση του θεσμού 

(Β). Ειδικότερα:

Α. Ο θεσμός του ΠτΔ στην δίνη των πολιτικών σκοπιμοτήτων

Μια νηφάλια θεωρητική προσέγγιση του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας 

δείχνει εύγλωττα ότι ο σχεδιασμός και η κατάστρωσή του υπέκυψαν εξ αρχής (με την 

ψήφιση του Συντάγματος του 1975), αλλά και στην συνέχεια (με την αναθεώρηση 



του 1985/86), σε μια “μακιαβελική” συνταγματική πολιτική, η οποία εμφανώς δεν είχε 

ως  πρώτη  προτεραιότητα,  σε  αμφότερες  τις  περιπτώσεις,  την  καλύτερη  δυνατή 

οργάνωση και λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ειδικότερα:

α.  Η  νομικοπολιτική  θέση  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  υπήρξε  το  πλέον 

αμφιλεγόμενο θέμα κατά την διαδικασία της ψήφισης του Συντάγματος του 1975. Η 

ένταση  που  υπήρξε  στους  κόλπους  της  τότε  Συντακτικής  (τύποις  Αναθεωρητικής) 

Συνέλευσης ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη που οδήγησε στην αποχώρηση σύσσωμης της 

τότε  αντιπολίτευσης  και  στην  αρνητική  φόρτιση  του  καλού  κλίματος  που  είχε 

δημιουργηθεί για τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του Συντάγματος. Οι αντιδράσεις, οι οποίες 

είχαν εστιασθεί σε κάποιες, υπερενισχυμένες πράγματι, αρμοδιότητες του Προέδρου 

(”υπερεξουσίες” κατά την πολεμική ορολογία της εποχής) ήταν κατά βάση εύλογες, 

διότι  ο  θεσμός είχε  μια  οφθαλμοφανή στόχευση:  την εγκοίτωση των μελλοντικών 

εξελίξεων στις ασφυκτικές προδιαγραφές του έντονου και απροκάλυπτου οικονομικού 

και  κρατικού  πατερναλισμού,  που  αποτελούσε  την  κυρίαρχη  έκφραση  του 

συσχετισμού των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων της εποχής και απέβλεπε στην 

διαμόρφωση ενός πολλαπλά κηδεμονευόμενου πολιτικού συστήματος. Με άλλα λόγια, 

οι  αντιδρώντες  διείδαν  σωστά  ότι  ο  θεσμός  του Προέδρου  της  Δημοκρατίας  ήταν 

“κομμένος και ραμμένος” στις διαστάσεις που επιθυμούσε ο τότε πρωθυπουργός Κ. 

Καραμανλής, ο οποίος απέβλεπε μακροπρόθεσμα στην μεταπήδησή του στην θέση του 

Προέδρου, το οποίο και έγινε, ώστε να είναι δυνατόν να ελέγχει από περιωπής τις 

εξελίξεις, με πλειάδα πολιτικών επιλογών στην συνταγματική του φαρέτρα: από την 

απλή παρέμβαση στο νομοθετικό έργο (έλεγχος σκοπιμότητας και αναπομπή) και στο 

δικαστικό έργο (αμνηστία, απονομή χάριτος) μέχρι την δυνατότητα χειραγώγησης των 

πολιτικών δρωμένων μέσω ελεγχόμενου διορισμού κυβέρνησης (στο μέτρο που δεν 

υπήρχε απόλυτη πλειοψηφία), προνομιακού δημοψηφίσματος (για τα εθνικά θέματα), 

επιτηδευμένης διάλυσης της Βουλής (για προφανή δυσαρμονία με τό λαϊκό αίσθημα ή 

έλλειψη  κυβερνητικής  σταθερότητας)  και  απροκάλυπτης  παύσης  της  Κυβέρνησης 

(χωρίς  ιδιαίτερη  αιτιολογία),  με  τελευταίο  καταφύγιο  την  κατάσταση  έκτακτης 

ανάγκης,  που  μπορούσε  να  την  διαχειρισθεί  για  ορισμένο  διάστημα  κατ’ 

αποκλειστικότητα. Είναι  αλήθεια βέβαια ότι οι εξελίξεις δεν δικαίωσαν τους φόβους 

των τότε επικριτών. Παρά την επικράτηση του ΠΑΣΟΚ, στις εκλογές του 1981, οι 

“υπερεξουσίες” δεν ασκήθηκαν, ο Κ. Καραμανλής ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν 

παρενέβη φανερά υπέρ της μιας ή της άλλης πολιτικής επιλογής, και η λειτουργία του 

πολιτεύματος παρέμεινε κατά βάση όπως είχε  διαμορφωθεί  προ του 1981, δηλαδή 

πρωθυπουργοκεντρική. Η εικόνα όμως αυτή δεν αποδίδει πλήρωςτην πραγματικότητα. 

Κάτω από την επιφάνεια υπέβοσκε μια έντονη και συχνά σκληρή διαμάχη, η οποία 

αντιστoιχούσε στην αρχική σύλληψη του προεδρικού θεσμού, εκδηλούμενη πάντως, 



όπως κατέδειξε η έκδοση των αρχείων του Κ. Καραμανλή, όχι με την ίδια την άσκηση 

αλλά με την απειλή της άσκησης των “υπερεξουσιών” (η οποία μάλιστα κάποιες φορές 

εμφανιζόταν  ελάχιστα  συγκαλυμμένη).  Εν  τούτοις  η  συγκατοίκηση  προέδρου  και 

πρωθυπουργού δεν έπαυσε μέχρι τέλους να εμφανίζεται σε γενικές γραμμές αρμονική, 

με αποτέλεσμα οι πολιτικές μας εξελίξεις να οδεύουν προς μία δεύτερη –συναινετική 

αυτή τη φορά– επανάληψή της.

β. Η αιφνίδια αλλαγή στην στάση του ΠΑΣΟΚ το 1985, ως προς την επανεκλογή 

του  Κ.  Καραμανλή,  αποδόθηκε  στην  ανάγκη  αναθεώρηση  του  Συντάγματος  προς 

κοινοβουλευτικότερες κατευθύνσεις, η οποια όμως κανέναν δεν έπεισε, διότι ασφαλώς 

δεν  εκκινούσε  από  συνταγματικά  κριτήρια,  ούτε  απέβλεπε  στην  ορθολογικότερη 

οργάνωση του δημοκρατικού πολιτεύματος,  όπως προεβλήθη με έμφαση από τους 

τότε  υπερμάχους  της.  Την  υπαγόρευσαν  τα  ίδια  κριτήρια  με  εκείνα  που  είχαν 

υπαγορεύσει  την  σταση  της  ΝΔ  το  1975,  δηλαδή  ο  ευκολότερος  έλεγχος  των 

μελλοντικών πολιτικών εξελίξεων, που είχε για το ΠΑΣΟΚ ως απαραίτητη πρϋπόθεση 

την εκλογική επιτυχία του 1986 (στην οποία ασφαλώς και συνέβαλε η άρνηση της 

επαναψήφισης  του  Κ.  Καραμανλή).  Η  αναθεώρηση  λοιπόν  του  1985/1986  είχε 

κατ’αρχήν μια  ιδιαίτερα συμβολική πολιτική  σημασία,  την  “ρήξη”  με ό,τι  εξέφραζε 

γνησιότερα  το  “καραμανλισμό”,  ενώ  ελάχιστα  στοιχεία  της  μαρτυρούν  μια  ώριμη 

συνταγματική επιλογή. Απόδειξη ότι έγινε βιαστικά και πρόχειρα και ότι συμπεριέλαβε 

το σύνολο σχεδόν των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, χωρίς ιδιαίτερη ιεράρχηση και 

ιδίως  χωρίς  ψύχραιμη  στάθμιση  των  έως  τότε  δεδομένων  του  δημοκρατικού  μας 

πολιτεύματος. Ετσι το αναθεωρητικό διάβημα του 1985/86 κατέληξε κυριολεκτικά σε 

μία  εν  γένει  και  αδιακρίτως  αποψίλωση  των  προεδρικών  αρμοδιοτήτων  και 

κατ’επέκταση  σε  μία  εξαιρετικά  έντονη υποβάθμιση  του θεσμού.  Κι  όλα αυτά  στο 

όνομα ενός “γνήσιου κοινοβουλευτισμού”, ο οποίος όμως στην πράξη αποδείχθηκε εξ 

ίσου  νόθος  με  τον  προηγούμενο,  ως  προς  τον  ουσιαστικό  ρόλο  της  Βουλής, 

καταλήγοντας απλώς στην περαιτέρω ενίσχυση του άλλου πόλου της εκτελεστικής 

εξουσίας και συνακόλουθα στην σκλήρυνση του πρωθυπουργοκεντρισμού, ο οποίος 

τελικά, άμεσα ή έμμεσα, υπήρξε ο μοναδικός ωφελημένος.

γ. Με την σύντομη και κατ’ανάγκην σχηματική και ελλειπτική αυτή περιδιάβαση 

δεν αποβλέπουμε βέβαια σε έναν ηθικολογικό στιγματισμό των πολιτικών δυνάμεων 

από του επιστημονικού άμβωνος, διότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε, πέρα των άλλων, 

στην άποψη που υποστηρίξαμε με έμφαση εισαγωγικά, ότι δηλαδή το συντακτικό και 

αναθεωρητικό έργο δεν είναι ούτε άσκηση επιστημονικού ύφους ούτε ουδέτερη και 

αποστασιοποιημένη  τεχνοκρατική  επιλογή.  Είναι  αντίθετα  μια  βαθύτατα  πολιτική 

επιλογή, η οποία άλλοτε εντάσσεται σε έναν ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό, όπως η 



ρύθμιση του προεδρικού θεσμού το 1975, και άλλοτε υπαγορεύεται από περισσότερο 

συγκυριακές στοχεύσεις, όπως η επαναρρύθμισή του, το 1985/86.

Υπό το πρίσμα λοιπόν μιας  τέτοιας προσέγγισης,  οι  εν λόγω επιλογές υπήρξαν 

κατ’αρχήν ιστορικά δικαιωμένες, καθώς έτυχαν εμμέσως ή εμμέσως της επιδοκιμασίας 

–ή έστω της ανοχής– του εκλογικού σώματος. Από το σημείο αυτό, όμως, μέχρι του 

να οχυρώνονται οι υπέρμαχοί τους πεισματικά πίσω από αυτές και να κόπτονται είτε 

για  το  γνήσιο  και  έκδηλο  ενδιαφέρον  τους  για  την  δημοκρατία  και  τον 

κοινοβουλευτισμό,  που  δήθεν  τις  υπαγόρευσε,  είτε  για  την  συστηματική  τους 

πληρότητα και χρησιμότητα ως προς την λειτουργία του πολιτεύματος, η απόσταση 

είναι μεγάλη. Ειδικότερα:

i.  Οσον αφορά μεν την ΝΔ, μια τέτοια συμπεριφορά την χαρακτήρισε ιδιαίτερα 

έντονα  μεν,  πλην  για  περιορισμένο  μόνο  διάστημα,  κατά  το  οποίο  έδινε  μάχες 

οπισθοφυλακής,  υπεραμυνόμενη  με  πάθος  την  εν  πολλοίς  προβληματική 

μεταπολιτευτική  επιλογή  της.  Είναι  γεγονός,  όμως,  ότι  προσφάτως  ανέκρουσε 

πρύμναν, εγκαταλείποντας άρδην την δογματική προσήλωσή της στην “ημιπροεδρική” 

συνταγματική  εκδοχή  του  1975,  και  δείχνοντας  ευελιξία  και  υπευθυνότητα  στην 

αντιμετώπιση του θέματος. Ετσι είναι χαρακτηριστικό ότι στις σχετικές προτάσεις της, 

το περιεχόμενο των οποίων θα δούμε αναλυτικά αμέσως παρακάτω, δεν επανέφερε 

παρά  ελάχιστες  και  εν  πολλοίς  ανώδυνες  και  δευτερεύουσες  αρμοδιότητες  του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, εγκαταλείποντας ιδίως πλήρως τις παλαιότερες θέσεις της 

υπέρ των αρχικών –και αναθεωρηθεισών– συνταγματικών ρυθμίσεων (του 1975) για 

την  διάλυση  της  Βουλής,  τον  διορισμό  και  την  παύση  της  Κυβέρνησης,  το 

δημοψήφισμα, την κύρωση των νόμων, την αμνηστία και την κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης. 

Οσο και αν στην στάση της αυτήν συνέβαλε τα μέγιστα η συνειδητοποίηση ότι ο 

προσωπικός φορέας του θεσμού δεν θα είναι εσαεί ο Κ. Καραμανλής, δεν παύει να 

είναι μια αξιοπρόσεκτη εξέλιξη για ένα περισσότερο νηφάλιο προβληματισμό ως προς 

την  λειτουργία  του  πολιτεύματος  της  “προεδρευόμενης  κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας”, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στην συνέχεια.

ii. Αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ δεν έδειξε καμμία διάθεση επαναπροσέγγισης και κριτικού 

προβληματισμού, για πτυχές έστω της τότε επιλογής του. Ενέμεινε μέχρι τέλους στην 

συλλήβδην υπεράσπισή της, καταφεύγοντας και πάλι σε μια εύκολη και αυτάρεσκη –

πλην εντόνως παραπλανητική στην γενικότητά της–ρητορεία για την αποκατάσταση, 

επιτέλους,  ενός  πλήρους,  γνήσιου,  αυτάρκους  και  αυτορρυθμιζόμενου 

κοινοβουλευτισμού.



Στην ίδια θέση ενέμειναν και οι κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνοδοιπόροι του 

ΠΑΣΟΚ  στην  αναθεώρηση  του  1985/1986,  δηλ.  τα  τρία  μικρότερα  κόμματα  της 

Αριστεράς, παρά τον έντονο σκεπτικισμό που εκφράστηκε από μέρους τους ως προς 

το  ουσιαστικό  αποτέλεσμα  της  συρρίκνωσης  των  προεδρικών  αρμοδιοτήτων  και 

συγκεκριμένα ως προς την προϊούσα υπέρμετρη ενίσχυση του Πρωθυπουργού και της 

κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ετσι,  παρά  την  διατυμπανιζόμενη  σε  όλους  τους  τόνους  “συναινετική”  και  “εν 

ψυχρώ”  κατάστρωση  και  συζήτηση  της  παρούσας  αναθεώρησης,  το  ΠΑΣΟΚ, 

προεχόντως,  και  τα  τρία  προαναφερθέντα  κόμματα,  δευτερευόντως,  απέφυγαν 

πεισμόνως να πάρουν τις αναγκαίες αποστάσεις από την πολιτική και επιστημονική 

διαμάχη  που  τροφοδότησε  το  ανάλογο  προηγηθέν  εγχείρημα  του  1985/86, 

παραβλέποντας ιδίως την εγγενή παθογένεια της νέας δομής του πολιτεύματος, τόσο 

ως  προς  την  διασφάλιση  στοιχειωδών  ελέγχων  και  αντιβάρων  στο  εσωτερικό  της 

εκτελεστικής  εξουσίας,  όσο  και  ως  προς  την  εμφανώς  ετεροβαρή σχέση  που  έχει 

έκτοτε  αναπτυχθεί  ανάμεσα  σε  έναν  πανίσχυρο  και  συγκεντρωτικό 

πρωθυπουργοκεντρικό πόλο και σε μία υποτονική και υποτακτική Βουλή.

B. Σε αναζήτηση ενός νέου σημείου θεσμικής ισορροπίας

Σήμερα, ωστόσο, είναι φανερό, από τις τοποθετήσεις πολλών πλευρών, είτε από 

τον  χώρο  της  πολιτικής  είτε  από  τον  χώρο  της  επιστήμης,  ότι  παρά  τις  όποιες 

αποχρώσεις  υπάρχουν περιθώρια  συγκλίσεων προς ένα νέο και  αμοιβαία  αποδεκτό 

σημείο  ισορροπίας  του  πολιτικού  συστήματος.  Το  σημείο  αυτό  εντοπίζεται  σε  ένα 

μερικά αναμορφωμένο συνταγματικό status του Προέδρου, που θα εκκινεί μεν από 

την εξάλειψη των “ημιπροεδρικών” στοιχείων του θεσμού, πλην όμως θα διασφαλίζει 

την εν μέρει τουλάχιστον αποκατάσταση του κατά το Σύνταγμα –μη αναθεωρηθέντος– 

ρυθμιστικού του ρόλου. Πεμπτουσία του ρόλου αυτού αποτελούν οι αρμοδιότητες που 

εμπεριέχουν  και  συνεπάγονται,  διαζευκτικά  ή  σωρευτικά,  “διακριτική  ευχέρεια 

επιλογής” και πρωτοβουλία χειρισμών και κινήσεων, αποβλέπουν δε, σε συνδυασμό με 

εκείνες που είναι περισσότερο “συμβολικές” ή “συμβουλευτικού χαρακτήρα”, αφ’ενός 

στην εναρμόνιση των σχέσεων  μεταξύ πλειοψηφίας  και  μειοψηφίας  και  αφ’ετέρου 

στην  εξισορρόπηση  των  κρατικών  λειτουργιών.  Είναι  εύλογο  λοιπόν  ότι  η 

αποκατάσταση ενός τέτοιου ρόλου προϋποθέτει μετακίνηση όλων των πλευρών προς 

μια ρεαλιστική προσέγγιση, αποφορτισμένη από σχηματοποιήσεις και δαιμονοποιήσεις, 

και θα μπορούσε να επιτευχθεί ιδίως με μια μετρημένη και λελογισμένη ενίσχυση των 

προεδρικών αρμοδιοτήτων, ως ακολούθως:



α.  Η  πρώτη  αρμοδιότητα  που  πρέπει  να  επανέλθει  στον  ΠτΔ  είναι  η  ήδη 

προταθείσα  προηγουμένως  σύμπραξή  του  (με  πρωτοβουλία  του  ή  με  άσκηση 

διακριτικής ευχέρειας), στην προκήρυξη δημοψηφίσματος. Ενα τέτοιο δημοψήφισμα, 

που κατά τα προαναλυθέντα δεν θα είναι αποκλειστικό του προνόμιο, όπως υπό το Σ. 

1975, αλλά μια από τις πολλές σχετικές εναλλακτικές δυνατότητες ενεργοποίησης της 

άμεσης πολιτικής συμμετοχής του λαού, μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει για το 

δημοκρατικό πολίτευμα, δεδομένου ότι του παρέχεται έτσι ένα ουσιαστικό και πολιτικά 

αξιόπιστο  αντίβαρο  απέναντι  στις  απροκάλυπτα  ή  υποδορείως  συντελούμενες 

διεργασίες  υπονόμευσης  και  φθοράς  του.  Διότι  δεν  είναι  μόνον  η  προκήρυξη 

δημοψηφίσματος καθ’εαυτήν αλλά και η απειλή προκήρυξής του, που επιτρέπει στον 

ΠτΔ,  ως  κρατικό  όργανο  με  ευρεία  -και  δυνάμει  ευρύτερη-  νομιμοποίηση,  να 

περιφρουρήσει την δημοκρατική νομιμότητα από φανερές και συγκαλυμμένες απειλές, 

αποτρέποντας ή προλαβαίνοντας εξελίξεις. Πολλώ δε μάλλον όταν παράλληλα ο ΠτΔ 

θα αποτελεί εγγύηση, με το δικαίωμα veto που θα διαθέτει, και ως προς την ορθή και 

όχι χειραγωγική διατύπωση άλλων τυχόν προτάσεων για δημοψήφισμα (από την λαό, 

την Βουλή και την Κυβέρνηση, κατά τα ανωτέρω). 

β. Η δεύτερη αρμοδιότητα που πρέπει να επανέλθει στο ρυθμιστικό οπλοστάσιο 

του Προέδρου  θα μπορούσε  να είναι  η  δυνατότητα να  απευθύνει  διαγγέλματα  σε 

εξαιρετικές  περιστάσεις,  με  προηγούμενη  ενημέρωση  αλλά  χωρίς  την  ιδιότυπη 

κηδεμονία  της  Κυβέρνησης,  η  οποία  φαίνεται  σήμερα  να  τον  θέτει,  δια  της 

προσυπογραφής, υπό διαρκή επιτήρηση. Οσο και αν βάρυναν στην σχετική απόφαση 

του  1985/86  κάποιες  ατυχείς  σχετικές  κινήσεις  του  Κ.  Καραμανλή,  που  είχαν 

προηγηθεί, η σχετική απόφαση κρίνεται άκρως υπερβολική έως υποτιμητική για έναν 

αιρετό  Πρόεδρο  Δημοκρατίας,  ο  οποίος  σε  καμμία  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  να 

θυμίζει πρόσωπο του βωβού κινηματογράφου, του οποίου την φωνή θα ελέγχει και θα 

κατευθύνει, σαν οιονεί σκηνοθέτης, η κυβέρνηση.

To  θέμα  αυτό  τέθηκε  με  ιδιαίτερη  έμφαση στην  γειτονική  Ιταλία,  ήδη  από  τα 

πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περιόδου, και  επιλύθηκε θετικά,  με την βαθμιαία 

αναγνώριση της ελεύθερης διατύπωσης του εν γένει δημόσιου λόγου του Προέδρου 

της Δημοκρατίας (”potere d’esternatione”), στο πλαίσιο ενός ευρύτερου “εγγυητικού” 

και “ενοποιητικού” ρόλου.

γ. Μια τρίτη αρμοδιότητα, που ασφαλώς συνάδει με τον κατά τα ανωτέρω ρόλο 

του  ρυθμιστή  του  πολιτεύματος,  είναι  η  σύγκληση  σύσκεψης  των  αρχηγών  των 

κομμάτων  υπό  την  προεδρία  του,  σε  κρίσιμες  περιστάσεις.  Πρόκειται  για  την 

συνταγματoποίηση του άτυπου θεσμού που έχει λειτουργήσει  ήδη ορισμένες φορές 

παλαιότερα, σε περίοδο έξαρσης των εθνικών μας θεμάτων, και που θα μπορούσε, 



υπό  προϋποθέσεις,  να  απορροφά  πολιτειακές  εντάσεις  και  να  συμβάλλει  στην 

εξισορρόπηση των κρατικών λειτουργιών. Ωστόσο η συνταγματική μας παράδοση έχει 

διαμορφώσει ένα κλίμα μάλλον αρνητικό απέναντι σε τέτοια σώματα, και έτσι κατά την 

άποψή μας η σχετική συζήτηση, τό γε νυν έχον, θα ήταν προτιμότερο να περιορισθεί 

στο έλλασσον, που είναι η σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων.

Η χρησιμότητα ενός τέτοιου θεσμού, την συνταγματική κατοχύρωση του οποίου 

πρότεινε  η  ΝΔ  και  αποδέχθηκε  και  το  ΔΗΚΚΙ,  είναι  αναμφισβήτητη,  υπό  την 

προϋπόθεση της σπάνιας και εξαιρετικής ενεργοποίησής του. Πράγματι, η σημερινή 

κρίση  του  εθνικού  κράτους  και  της  πολιτικής  Δημοκρατίας,  σε  συνδυασμό  με  τα 

οξυμμένα προβλήματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας που αντιμετωπίζει η χώρα μας, 

επιτάσσσουν  κατά  κάποιον  τρόπο,  σε  οριακές  περιπτώσεις,  την  θεσμοποιημένη 

δυνατότητα  κοινού  πολιτικού  προβληματισμού  όλων  των  εκπροσώπων  της  λαϊκής 

κυριαρχίας, προς την κατεύθυνση της αναζήτησης άμεσων και πρόσφορων λύσεων και 

της  ανάπτυξης  αντίστοιχων  πολιτικών  πρωτοβουλιών,  της  ευρύτερης  δυνατής 

αποδοχής. Οι όποιες ενστάσεις ως προς το ότι ένας τέτοιος θεσμός δεν συμβιβάζεται 

εύκολα  με  τον  κοινοβουλευτικό  χαρακτήρα  του  πολιτεύματος,  επειδή  σχετικοποιεί 

επικίνδυνα την διάκριση μεταξύ κυβερνώσας πλειοψηφίας και ελέγχουσας μειοψηφίας, 

θα είχαν ενδεχομένως κάποια βάση, αν η συνταγματοποίησή του εξειδικευόταν με την 

καθιέρωση μιας  πάγιας  ή  περιοδικής  λειτουργίας,  η  οποία  θα μπορούσε  όντως  να 

συνεπάγεται, τύποις και ουσία, μια επίφοβη υποκατάσταση των κρατικών οργάνων με 

αποφασιστικές αρμοδιότητες (Βουλής και Κυβέρνησης) και κατ’επέκταση μια δυνάμει 

“συναινετική”  αλλοίωση του πολιτεύματος.  Με την εξαιρετική  όμως και  με άσκηση 

διακριτικής  ευχέρειας  άσκηση  των  σχετικών  αρμοδιοτήτων,  όχι  μόνον  τέτοιος 

κίνδυνος δεν διαγράφεται στον ορίζοντα, αλλά αντιθέτως η εικόνα του Προέδρου, ως 

ενοποιητικού  παράγοντα,  αναβαθμίζεται  αισθητά,  σε  συμβολικό  ιδίως  επίπεδο,  με 

θετικό αντίκτυπο για το κύρος και την αξιοπιστία του ως αντισταθμιστικού πόλου της 

εκτελεστικής λειτουργίας.

Την χρησιμότητα του θεσμού του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών υπό την 

προεδρία του Αρχηγού του Κράτους δεν αρνήθηκαν άλλωστε επί της αρχής ούτε οι 

πολιτικές δυνάμεις που αντέδρασαν στην συνταγματική κατοχύρωσή του. Προέβαλαν 

απλώς το επιχείρημα ότι  είναι  προτιμότερο να διατηρήσεις  την άτυπη και ευέλικτη 

μορφή ενός θεσμού της συνταγματικής πρακτικής, προκειμένου να είναι περισσότερο 

εύχρηστος και λειτουργικός. 

Το επιχείρημα αυτό φαίνεται από μια πρώτη ματιά εύλογο, εν όψει και των όσων 

αναφέραμε  μόλις  προηγουμένως.  Ωστόσο  μια  προσεκτικότερη  θεώρηση  του 

ζητήματος, σε συνάρτηση και με την έως τώρα περιορισμένη και φθίνουσα εφαρμογή 



του θεσμού –παρότι οι συνθήκες την ευνοούσαν και την ευνοούν–αρκεί νομίζουμε να 

πείσει  και  τους  πλέον  δυσπίστους  ότι  ο  μόνος  τρόπος  για  να  λειτουργήσει  με 

στοιχειώδεις  όρους  πολιτειακής  συνέχειας,  συνέπειας  και  εμβέλειας  είναι  η 

συνταγματοποίησή του. Κάθε άλλη εκδοχή χαλαρής και άτυπης εφαρμογής ενέχει τον 

κίνδυνο της περαιτέρω αποδυνάμωσης και  εν τέλει  της περιέλευσής του σε πλήρη 

ανυποληψία, δεδομένου ότι η πρωτοβουλία του Προέδρου είναι έτσι εξ αρχής κολοβή 

και πολλαπλά υποθηκευμένη σε (μικρο)κομματικές σκοπιμότητες, αφού τελεί υπό την 

αίρεση της συμφωνίας του συνόλου των αρχηγών και εμφανίζει τον Πρόεδρο έρμαιο 

των διαθέσεων των κομμάτων.

δ.  Μια  τέταρτη  συνταγματική  αρμοδιότητα του Προέδρου  θα  έπρεπε  κατά  την 

άποψή  μας  να  είναι  η  ρητή  πρόβλεψη  ότι  ο  Πρόεδρος  ασκεί  πλήρη  έλεγχο 

συνταγματικότητας των νομοσχεδίων. Ως γνωστόν, μετά την κατάργηση της κύρωσης 

των  νόμων  με  την  αναθεώρηση  του  1985/86,  στον  Πρόεδρο  έχει  απομείνει,  ως 

στοιχειωδώς ρυθμιστική αρμοδιότητα, η έκδοση των νόμων και το συναφές δικαίωμα 

της  αναπομπής  ψηφισμένων  νομοσχεδίων  και  προτάσεων  νόμων.  Ωστόσο  το 

συνταγματικό  περιεχόμενο αυτής  της  αρμοδιότητας δεν  έχει  ακόμη αποσαφηνισθεί 

πλήρως.  Ενώ  είναι  βέβαιο  ότι  περιλαμβάνει  τον  έλεγχο  της  τήρησης  των 

προβλεπόμενων  συνταγματικών  διαδικασιών  για  την  ψήφισή  του  νόμου  (τυπική 

συνταγματικότητα) για τον ουσιαστικό έλεγχο συνταγματικότητας υπάρχει διχογνωμία 

στην θεωρία και άκρα διστακτικότητα στην πράξη, αν και έχουν δοθεί επανειλημμένα 

αφορμές στους εκάστοτε Προέδρους για ζητήματα ουσιαστικής συνταγματικότητας.

Ετσι  θα  ήταν  εξαιρετικά  χρήσιμο  για  την  λειτουργία  του  πολιτεύματος  να 

αναγνωρισθεί  με  σαφήνεια  και  αυτή  η  αμφιλεγόμενη  έως  τώρα  αρμοδιότητα,  με 

ιδιαίτερη  ενδεχομένως  ρύθμιση  και  ως  προς  τον  έλεγχο  της  συνταγματικότητας 

ορισμένων διεθνών συνθηκών (και ιδίως εκείνων που αποτελούν τον δούρειο ίππο, 

κατά τα ανωτέρω, μέσω του οποίου υπεισέρχονται στην εθνική συνταγματική τάξη οι 

αδιαφανείς  και  αποσταθεροποιητικές  για  την  σύγχρονη  Δημοκρατία  επιλογές 

ορισμένων  διεθνών  –θεσμικών  και  εξωθεσμικών–κέντρων,  με  ολιγαρχικά  και 

πατερναλιστικά χαρακτηριστικά).

Ωστόσο η ρητή συνταγματική αναγνώριση της ανωτέρω αρμοδιότητας από μόνη 

της  δεν  αρκεί.  Πέρα  από  την  διευκρίνιση  της  έκτασης  του  ελέγχου,  ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον  θα  παρουσίαζε  και  η  καθιέρωση  ενός  θεσμικού  μηχανισμού  που  θα 

δημιουργούσε  τις  καταλληλότερες  δυνατές  προϋποθέσεις  για  την  ορθότερη  και 

αποτελεσματικότερη δυνατή άσκησή του από μέρους του Προέδρου. Σε άλλες χώρες 

τον  ρόλο  αυτόν  διαδραματίζει  –δια  παραπομπής  των  επίμαχων  νομοσχεδίων  και 

προτάσεων νόμων – το Συνταγματικό Δικαστήριο, του οποίου όμως η καθιέρωση δεν 



φαίνεται  ώριμη για τα δεδομένα της δικής  μας συνταγματικής παράδοσης και  ήδη 

απορρίφθηκε  στο  πλαίσιο  της  τρέχουσας  αναθεώρησης.  Τίποτε  δεν  θα  εμπόδιζε, 

ωστόσο, ένα ad hoc οιονεί υποκατάστατό του, για την συγκεκριμένη περίπτωση, υπό 

την  έννοια  ενός  μικρού  και  ευέλικτου  δικαστικού  οργάνου  με  γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες  (δηλ.  ενός  ουσία  διοικητικού  οργάνου,  που  θα  διαδραματίζει  ρόλο 

ανάλογο  με  αυτόν  του  Ε’  τμήματος  του  ΣτΕ,  κατά  τον  προληπτικό  έλεγχο  της 

συνταγματικότητας των προεδρικών διαταγμάτων). Το υποκατάστατο αυτό θα ήταν 

εύλογο  να  αναζητηθεί  στον  χώρο  εκείνου  του  δικαστηρίου  που  στην  δική  μας 

συνταγματική  τάξη προσεγγίζει  περισσότερο προς τα συνταγματικά δικαστήρια,  και 

αυτό δεν είναι  άλλο από το ΑΕΔ, από την σύνθεση του οποίου θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν  κάλλιστα  –πχ  σε  τριμελή  εναλλασσόμενη  σύνθεση–  οι  τέσσερις 

Αρεοπαγίτες,  οι  τέσσερις  Σύμβουλοι  Επικρατείας  και  οι  δύο  καθηγητές  νομικών 

σχολών (που θα μπορούσαν μάλιστα να αυξηθούν και  αυτοί  σε τέσσερις,  για  την 

άσκηση  της  συγκεκριμένης  αρμοδιότητας,  με  την  προσθήκη  δύο  καθηγητών 

συνταγματικού δικαίου, ωστε να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες του συγκεκριμένου 

οργάνου).

ε. Πέμπτη αρμοδιότητα του Προέδρου, η οποία θα έπρεπε να αναρρυθμισθεί, –

ώστε να είναι όντως ρυθμιστική και όχι αυστηρά διεκπεραιωτική– είναι ο διορισμός της 

Κυβέρνησης. Η συνταγματική τροποποίηση του 1985/86 υπήρξε κατ’αρχήν ορθή, ως 

προς την κατάργηση της διακριτικής ευχέρειας που απένεμε το παλαιό άρθρο 37 Σ. 

στον Πρόεδρο,  να διορίζει  πρωθυπουργό  οποιονδήποτε,  είτε  για  να ζητήσει  ψήφο 

εμπιστοσύνης είτε για να διεξαγάγει εκλογές, στο μέτρο που δεν θα υπήρχε απόλυτη 

πλειοψηφία στην Βουλή (πρόκειται  για την περίφημη “θεωρία του κηπουρού”).Από 

ένα  σημείο  και  πέρα,  όμως,  είναι  προφανές  ότι  η  δυσπιστία  στο  πρόσωπο  του 

ανώτατου  αιρετού  άρχοντα  αγγίζει  τα  όρια  της  συνταγματικής  υστερίας.  Θα  ήταν 

λοιπόν εύλογο  να εγκαταλειφθούν  οι  ακρότητες  που  υπαγόρευσε  η  συγκυρία  του 

1985 –με την υπαγωγή του Προέδρου σε μια δικονομικής υφής αυτοματοποιημένη και 

δέσμια  διαδικασία-  και  ο συνολικός μηχανισμός να απλοποιηθεί  και  συγχρόνως να 

ορθολογικοποιηθεί. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν, μετά την δεύτερη διερευνητική 

εντολή, προβλεφθούν δύο αλληλοδιάδοχες ρυθμιστικές αρμοδιότητες του Προέδρου:

Η πρώτη θα περιλαμβάνει ένα κάπως άνετο χρονικά στάδιο διαβουλεύσεων του 

Προέδρου  με  τους  αρχηγούς  των  κοινοβουλευτικών  κομμάτων,  που  θα  του  δίνει 

μεγαλύτερη  ευχέρεια  κινήσεων  και  δεν  θα  εξαντλείται  σε  μια  σύσκεψη  υπό  την 

προεδρία του όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες 

σχηματισμού  κοινοβουλευτικής  κυβέρνησης.

Η  δεύτερη  θα  ενεργοποιείται  μόνο  σε  περίπτωση  αποτυχίας  της  πρώτης,  και  θα 

εξειδικεύεται με τον διορισμό διακομματικής εκλογικής κυβέρνησης, όσο το δυνατόν 



ευρύτερης αποδοχής, τον επικεφαλής της οποίας θα διορίζει ο Πρόεδρος μετά από 

σχετικές διαβουλεύσεις με τα κόμματα.

Είναι  προφανές  ότι  η  λύση  αυτή  βασίζεται  αποκλειστικά  στον  συνταγματικό 

μηχανισμό που προβλέπεται σήμερα, με δραστική όμως περικοπή ορισμένων περιττών 

και άκρως ανελαστικών για τον Πρόεδρο πλευρών του, όπως αποδείχθηκε από την 

προβληματική εν μέρει εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 37 Σ. κατά την περίοδο 

1989-1990.  Πρόκειται  συγκεκριμένα  για  την  ουσιαστικά  άχρηστη  –εν  όψει  του 

επόμενου σταδίου των διαβουλεύσεων– διερευνητική εντολή στο τρίτο κόμμα καθώς 

και  για  την  υποτιμητική  για  τον  σημερινό  βαθμό  ωριμότητας  του  πολιτικού  μας 

συστήματος -και ουσιαστικά απρόσφορη-συνταγματοποίηση του (αναχρονιστικού και 

σε τελευταία ανάλυση αντικοινοβουλευτικού) θεσμού των υπηρεσιακών κυβερνήσεων. 

Πολλώ δε μάλλον όταν αυτή συνεπάγεται την εμπλοκή των Προέδρων των Ανώτατων 

Δικαστηρίων  μας  τόσο  στην  εκλογική  διαδικασία  –την  οποία  ούτως  ή  άλλως  θα 

κληθούν  να  ελέγξουν  ως  μέλη  του  Εκλογοδικείου–  όσο  και  στην  άσκηση  ενός 

minimum κυβερνητικών δραστηριοτήτων, που όχι μόνον αποδοκιμάζεται γενικώς από 

το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρο 89.4 Σ) αλλά και μπορεί να αποβεί δυνάμει επικίνδυνη, αν 

τυχόν ανακύψουν κατά την περίοδο αυτή σοβαρά πολιτικά ή εθνικά ζητήματα. 

ΣΤ. Βασικά συμεράσματα

Η νέα διευθέτηση των σχέσεων ανάμεσα στον ΠτΔ, την Κυβέρνηση και τη Βουλή με 
το σοβαρό περιορισμό των προεδρικών αρμοδιοτήτων, θεωρήθηκε ότι θίγει τη 
θεσμική ισορροπία που είχε εγκαταστήσει το Σύνταγμα του 1975. Πράγματι το 
Σύνταγμα του 1975, ανέθετε στον ΠτΔ έναν ιδιόμορφο στρατηγικό ρόλο που δεν 
μπορούσε να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τις αρμοδιότητες της Κυβέρνησης , 
μπορούσε όμως να καταστεί σημαντικός σε « οριακές» περιπτώσεις. Η όψιμη 
υπεράσπιση της ιδιόμορφης νομικοπολιτικής θέσης του αρχηγού του κράτους στο 
πλαίσιο ενός πολιτεύματος που είναι πάντως κοινοβουλευτικό, δημιουργεί μια 
αίσθηση αντίφασης που είναι ίσως επιφανειακή αλλά πρέπει να επισημανθεί: οι 
σχετικές εξισορροπητικές αρμοδιότητες του αρχηγού του κράτους παρέμειναν 
ανενεργές τη δεκαετία 1975- 85 για λόγους που καθιστούσαν περιττή την 
αναθεώρηση των αντίστοιχων διατάξεων. Δε φαίνεται λοιπόν οι αρμοδιότες αυτές να 
έπαιξαν το ρόλο τους στο πλαίσιο μιας θεσμικής ισορροπίας. Επομένως, δύο άλλα 
πράγματα είναι πιθανά: Πρώτον, οι εξισορροπιτικές αυτές αρμοδιότητες του αρχηγού 
του κράτους φαίνεται ότι ήταν προορισμένες να λειτουργήσουν μόνο σε σχέση με μία 
κυβέρνηση χωρίς αυτοδύναμη κομματική πλειοψηφία. Δεύτερον, οι αρμοδιότητες 
αυτές λειτουργούσαν κατά τρόπο λανθάνοντα και διακριτικό και επηρέαζαν τη 
διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής, που συνεκτιμούσε αυτή τη σοβαρή θεσμική 



παράμετρο, ακριβώς για να αποφευχθεί οποιαδήποτε συνταγματικου τύπου ένταση. Η 
αλήθεια τελικά βρίσκεται κάπου στη μέση, έτσι ώστε καθίσταται δύσκολο να 
πάρουμε θέση για το αν θα πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου ο ρόλος του Προέδρου της 
Δημοκρατίας ή έαν είναι προτιμότερη η ενισχυμένη θέση του Πρωθυπουργού. 
Πάντως σίγουρα η συγκέντρωση των εξουσιών σε ένα και μόνο πρόσωπο εγκυμονεί 
κυνδίνους και αφληνει περιθώρια για την κακή άσκηση της.

i) Λήμματα

Πρόεδρος της δημοκρατίας,  αρχηγός του κράτους, αρμοδιότητες, αναθεώρηση 
Συντάγματος, περιορισμός αρμοδιοτήτων, περιορισμός στην άσκηση της εξουσίας, 
ρυθμιστής του πολιτεύματος, δυνατότητα διάλυσης της Βουλής.

Headwords

President of the Hellenic Republic, Country leader, powers, eg legislative powers, 
revision of the constitution, review and revision of the constitution, limitation of 
powers, limitation in governance, regulator of the regime, potentiality in dissolution 
of the parliament 

ii) Περίληψη

Συμπερασματικά, ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας συνεχίζει στις μέρες να 
διατηρεί τη παλιά του αίγλη χωρίς όμως πρακτικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Ενώ 
εξακολουθούμε  να χρησιμοποιούμε τον τίτλο «αρχηγός του κράτους», ωστόσο, ο 
ρόλος του προέδρου της Δημοκρατίας όπως διαμορφώθηκε μετά τη συνταγαματική 
αναθεώρηση του 1986, είναι σαφώς περιορισμένος και στην πράξη στερείται 
ουσιαστικής σημασίας. Ίσως οι αρμοδιότητες του αρχηγού του κράτους όπως έχουν 
διαμορφωθεί σήμερα να απειλούν τη θεσμική ισορροπία μεταξύ Βουλής, 
Κυβέρνησης και Προέδρου αφού ο Πρωθυπουργός αποτελεί ουσιαστικά την 
αφετηρία κάθε εξουσίας. Παρ’ όλα αυτά, το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας 
συνεχίζει να έχει το κύρος του παρελθόντος και έχει βαρύνουσα σημασία για τον 
καθορισμό του προεδρικού πολιτεύματος.

Summary

To conclude these days, the institution of the Presidency of the Hellenic Republic still 
has some of its former glory but without any practical or functional content. While the 
title "Country Leader" is still in use when we refer to the President of the Hellenic 
Republic, his role as it was formed after the revision of the Constitution in 1986, is 
clearly limited and in practice without any important significance. Perhaps the powers 
of the Country Leader as they are formed at this present time may threaten the 
institutional balance among the Parliament, the Government and the President since 
the prime Minister is the one with all the primary powers. However the chair of the 



President of the Hellenic Republic still has the prestige of the past and noteworthy 
importance for the determination of the presidential regime.
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