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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν.
Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό
συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής
επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» ξεκινούν άμεσα την
προετοιμασία των υποψηφίων σε ολιγομελείς ομίλους για το διαγωνισμό αυτό και παραθέτουν
χρήσιμα θέματα, τα οποία επιμελούνται οι εξειδικευμένοι συνεργάτες τους.

Θέμα: Ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ρυθμιστή του πολιτεύματος και οι εν
γένει αρμοδιότητες αυτού (εκτελεστικές, νομοθετικές, δικαστικές).
Ο πρόεδρος της δημοκρατίας αποτελεί μονοπρόσωπο κρατικό όργανο, συμβολικό, ανεύθυνο και
υπερκομματικό. Ο πρόεδρος είναι ο ανώτατος άρχων του πολιτεύματος που εκλέγεται έμμεσα από το
εκλογικό σώμα και διαθέτει τόσο νομοθετικές όσο εκτελεστικές και δικαστικές αρμοδιότητες.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί όποιος είναι Έλληνας πολίτης πριν από πέντε τουλάχιστον
έτη, έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή, έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του
και έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του Πολιτεύματος, εκλέγεται από τη Βουλή για περίοδο πέντε
ετών. Το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή
έργο.
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει ενεργήσει κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, παρά μόνο για έσχατη προδοσία ή παραβίαση, με πρόθεση, του Συντάγματος. Για
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πράξεις που δεν σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του η δίωξη αναστέλλεται εωσότου λήξει η
προεδρική θητεία. H πρόταση για κατηγορία και παραπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε δίκη
υποβάλλεται στη Bουλή υπογραμμένη από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών της και γίνεται αποδεκτή με
απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών της.
H προεδρική περίοδος αρχίζει από την ορκωμοσία του Προέδρου και σε περίπτωση πολέμου, η προεδρική
θητεία μπορεί να παραταθεί έως τη λήξη του. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου επιτρέπεται μία φορά μόνο
κατά ρητή επιταγή του Συντάγματος.
H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Bουλή γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία και σε ειδική
συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Bουλής έναν τουλάχιστο μήνα πριν λήξει η θητεία
του εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Kανονισμό της Bουλής.
Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να εκπληρώσει τα καθήκοντά του,
καθώς επίσης και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις
διατάξεις του Συντάγματος, η συνεδρίαση της Bουλής για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας
συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες το αργότερο αφότου έληξε πρόωρα η θητεία του προηγούμενου
Προέδρου. H εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία.
Σύμφωνα με ρητή συνταγματική επιταγή Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε
την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Aν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία
αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες. Aν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη
ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά ύστερα από πέντε
ημέρες, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών
πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
Aν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η Bουλή διαλύεται μέσα σε
δέκα ημέρες από την ψηφοφορία, και προκηρύσσεται εκλογή για ανάδειξη νέας Bουλής. H Bουλή που
αναδεικνύεται από τις νέες εκλογές, αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία
Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. Aν δεν
επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και εκλέγεται
Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των
βουλευτών. Aν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά,
ύστερα από πέντε ημέρες, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί
Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.
Aν η Bουλή είναι απούσα, συγκαλείται εκτάκτως για να εκλέξει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αν η
Bουλή έχει διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναβάλλεται ώσπου
να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Bουλή και μέσα σε είκοσι ημέρες, το αργότερο, από τη συγκρότησή της.
Aν η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου δεν περατωθεί εγκαίρως, ο ήδη Πρόεδρος της Δημοκρατίας
εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του ώσπου να αναδειχθεί νέος
Πρόεδρος.
2

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό περισσότερο από δέκα ημέρες, αν πεθάνει,
παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτος ή αν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον
αναπληρώνει προσωρινά ο Πρόεδρος της Bουλής αν δεν υπάρχει Bουλή, ο Πρόεδρος της τελευταίας Bουλής
και, αν αυτός αρνείται ή δεν υπάρχει, η Kυβέρνηση συλλογικά.
Aν η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκήσει τα καθήκοντά του παρατείνεται πέρα από
τριάντα ημέρες, συγκαλείται υποχρεωτικά η Bουλή, ακόμη και αν αυτή έχει διαλυθεί, για να αποφασίσει με
την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών της, αν συντρέχει περίπτωση εκλογής νέου
Προέδρου. Σε καμία πάντως περίπτωση η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να
καθυστερήσει περισσότερο από έξι συνολικά μήνες, αφότου άρχισε η αναπλήρωσή του που προκλήθηκε από
αδυναμία του.
Γενικά ο πρόεδρος της δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 50 του Συντάγματος έχει αρνητικό τεκμήριο
αρμοδιότητας. Συγκεκριμένα, «O Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει άλλες αρμοδιότητες παρά μόνο όσες
του απονέμουν ρητά το Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι με αυτό.». Ωστόσο στο πρόσωπό του
συγκεντρώνονται νομοθετικές, εκτελεστικές, δικαστικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες.
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει και δημοσιεύει τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από τη
Bουλή μέσα σε ένα μήνα από την ψήφισή τους, μπορεί να διαλύσει τη Bουλή, αν έχουν παραιτηθεί ή και
καταψηφιστεί από αυτή δύο Kυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα,
ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Yπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με ειδική
εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. Επίσης, 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. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για
κρίσιμα εθνικά θέματα καθώς και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα.
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει και παύει τους δημόσιους υπαλλήλους

και απονέμει τα

προβλεπόμενα παράσημα. Επίσης, οι δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται με προεδρικό διάταγμα. O Πρόεδρος
της Δημοκρατίας είναι αρχηγός των Eνόπλων Δυνάμεων της Xώρας και απονέμει επίσης τους βαθμούς σε
όσους υπηρετούν σε αυτές.
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα, ύστερα από πρόταση του Yπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη
συμβουλίου που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από δικαστές, να χαρίζει, μετατρέπει ή μετριάζει τις ποινές
που επιβάλλουν τα δικαστήρια, καθώς και να αίρει τις κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινών που έχουν
επιβληθεί και εκτιθεί.
Τέλος ως ρυθμιστικές αρμοδιότητες μπορούν να θεωρηθούν μια δέσμη αρμοδιοτήτων του προέδρου που
προκύπτει από τη δέσμη των προηγούμενων αρμοδιοτήτων του.
Συγκεκριμένα ως τέτοιες μπορούν να χαρακτηριστούν οι αρμοδιότητες που συνδέουν τον Πρόεδρο με τα
άλλα κρατικά όργανα και ιδιαίτερα με τη Βουλή και την Κυβέρνηση.
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Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει έναν γενικό ρυθμιστικό ρόλο, ο οποίος
μέσα στα πλαίσια της ουδετερότητας και του υπερκομματσμού εναρμονίζει τις αντίπαλες πολιτικές
παρατάξεις εντός και εκτός κοινοβουλίου.
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