
Η αναθεώρηση του Συντάγματος 

1. Με τον όρο «αναθεώρηση του Συντάγματος» νοείται η τροποποίηση (η  

αντικατάσταση, η κατάργηση, η προσθήκη νέων διατάξεων) και η αυθεντική 

ερμηνεία διατάξεων του Συντάγματος. 

Η αναθεώρηση ενεργείται στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος και με 

τον τρόπο, τον οποίο αυτό προβλέπει. Δεν είναι «κυρίαρχη». Κατά τούτο 

διαφέρει από τη συντακτική εξουσία, η οποία είναι αδέσμευτη, μη υποκείμενη 

σε περιορισμούς, παρά μόνο σε όσους η ίδια αποφασίζει. Το Σύνταγμα, 

σύμφωνα με την παραδεδομένη ορολογία, είναι προϊόν συντακτικής 

«εξουσίας», η αναθεώρηση προϊόν αναθεωρητικής «λειτουργίας». Οι όροι 

«εξουσία» στην πρώτη περίπτωση και «λειτουργία» στη δεύτερη είναι 

ενδεικτικοί της σημασίας της πρωτογενούς θέσπισης Συντάγματος αφ’ ενός και 

της δευτερογενούς αναθεώρησής του αφ’ ετέρου. Η θέσπιση Συντάγματος 

είναι αποτέλεσμα άσκησης εξουσίας, και μάλιστα κυριαρχίας, η αναθεώρησή 

του αποτέλεσμα άσκησης λειτουργίας, υποκείμενης στο Σύνταγμα. Η 

αναθεώρηση δεν είναι αδέσμευτη αλλά «συντεταγμένη». 

2. Το ισχύον Σύνταγμα προβλέπει τα της αναθεώρησής του στο άρθρο 110: 

«1. Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από 

εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος ως 

προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, καθώς και από τις 

διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 

παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26. . 

2. Η ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με 

απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα 

τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου 

αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν 

τουλάχιστον μήνα. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις 

που πρέπει να αναθεωρηθούν. 

3. Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή, 

κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις. 

4. Αν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την 

πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την 

πλειοψηφία και των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η 

επόμενη Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά 

με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του 

όλου αριθμού των μελών της. 

5. Κάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος 



δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες, 

αφότου επιψηφιστεί από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά 

της. 

6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος πριν 

περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης». 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 110 Σ., οι περιορισμοί της αναθεώρησης είναι 

ουσιαστικοί, διαδικαστικοί και χρονικοί. 

4. Οι ουσιαστικοί περιορισμοί της αναθεώρησης καταγράφονται στην § 1 

του άρθρο 110 Σ.: Οι συνταγματικές διατάξεις υπόκεινται κατ’ αρχήν σε 

αναθεώρηση, εκτός 

- από ορισμένες που αναφέρονται με τον αριθμό του άρθρου τους και 

- από εκείνες που «καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος ως 

προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας». 

5. Ο εντοπισμός των διατάξεων που αναφέρονται με το άρθρο τους δεν 

δημιουργεί ερμηνευτικά ζητήματα. Πρόκειται για τις συνταγματικές διατάξεις 

που κατοχυρώνουν: 

- την υποχρέωση σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 

2 δ 1) 

- την ισότητα των Ελλήνων (άρθρο 4 § 1) 

- το δικαίωμα πρόσβασης των Ελλήνων στις δημόσιες λειτουργίες (άρθρο 4 

§4) 

- την απαγόρευση απονομής και αναγνώρισης τίτλων ευγενείας ή διάκρισης 

(άρθρο 4 § 7) 

- την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας καθώς και τη συμμετοχή στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας (άρθρο 5 § 1) 

- το απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερίας (5 § 3) και της θρησκευτικής 

συνείδησης (άρθρο 13 § 1) 

6. την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, νομοθετικής, εκτελεστικής και 

δικαστικής (άρθρο 26) Ερμηνευτικά ζητήματα προκαλεί η αναφορά στο άρθρο 

110 § 1 Σ. στις «διατάξεις που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του 

πολιτεύματος ως προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας». Ο 

χαρακτηρισμός του πολιτεύματος ως προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας περιέχεται ήδη στο άρθρο 1 § 1 Σ. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι 

η μοναδική διάταξη που εξαιρείται από την αναθεώρηση είναι η διάταξη του 

άρθρου I § 1. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις, όπως επίσης και συνταγματικές 

αρχές, που δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση, δεδομένου ότι δι’ αυτών 

συγκαθορίζεται το πολίτευμα ως προεδρευόμενη κοινοβουλευτική 

δημοκρατία. Ο εντοπισμός τους αποτελεί καθήκον της επιστήμης και της 



νομολογίας. 

Παραδείγματα: Το άρθρο 84 Σ. που αναφέρεται στην εμπιστοσύνη και τη 

δυσπιστία της Βουλής προς την Κυβέρνηση δεν μπορεί να καταργηθεί, αφού 

αποτελεί essentialium του κοινοβουλευτισμού. Μπορεί όμως να τροποποιηθεί 

ως προς επί μέρους ρυθμίσεις του, έτσι ώστε π.χ. η απαιτούμενη πλειοψηφία 

να είναι πάντοτε η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. 

Και το δικαίωμα των πολιτών να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά 

κόμματα δεν μπορεί να καταργηθεί, αφού αποτελεί προϋπόθεση του 

πολυκομματισμού. Τούτο δεν σημαίνει όμως ότι το άρθρο 29 Σ., που το 

κατοχυρώνει, είναι στο σύνολό του μη αναθεωρήσιμο. 

Ο όρος «μορφή» του πολιτεύματος στο άρθρο 110 § 1 Σ. έχει ακριβώς την 

ίδια έννοια που έχουν οι όροι «μορφή του πολιτεύματος» και «θεμέλιο του 

πολιτεύματος», στο άρθρο 1 §§ 1 και 2 Σ. Μορφή του πολιτεύματος είναι η 

δημοκρατία, η οποία ταυτίζεται με τη λαϊκή κυριαρχία, ανεξάρτητα από το ότι 

η § 2 του άρθρου 1 Σ. την αποκαλεί «θεμέλιο», δηλαδή «βάση» του 

πολιτεύματος. Ως βάση του πολιτεύματος στο άρθρο 110 § 1 Σ. νοούνται όλες 

οι θεμελιώδεις αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος: το 

αντιπροσωπευτικό σύστημα, ο κοινοβουλευτισμός, ο πολυκομματισμός, το 

αιρετό του αρχηγού του κράτους, η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η αρχή 

του κράτους δικαίου και η αρχή του κοινωνικού κράτους. 

Το άρθρο 110 § 1 Σ. απαγορεύει την αναθεώρηση των διατάξεων και των 

αρχών του Συντάγματος που συγκαθορίζουν το πολίτευμα με τη συγκεκριμένη 

μορφή του και με τις συγκεκριμένες οργανωτικές βάσεις ή θεμελιώδεις αρχές 

του. Μία από τις διατάξεις αυτές είναι και η διάταξη της § 1 του άρθρου 110 Σ. 

Δεν μπορεί να αναθεωρηθεί. Αν μπορούσε, τότε θα ανατρεπόταν ο αυστηρός 

χαρακτήρας του Συντάγματος που εξασφαλίζεται με αυτή. 

7. Οι διαδικαστικοί περιορισμοί της αναθεώρησης ρυθμίζονται στις §§2-5 

του άρθρου 110 Σ. Βασικά στοιχεία της διαδικασίας είναι ότι: 

- η αναθεώρηση γίνεται από τη Βουλή, χωρίς σύμπραξη του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, 

- και μάλιστα όχι από μία Βουλή αλλά από δύο αλληλοδιάδοχες. 

α. Ως προς το πρώτο βασικό στοιχείο της αναθεωρητικής διαδικασίας: Κατ’ 

αντίθεση προς τον κοινό νόμο, που θεσπίζεται, τροποποιείται, αντικαθίσταται, 

καταργείται κλπ. με διαδικασία, στην οποία μετέχει σύνθετο κρατικό όργανο, 

η Βουλή και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην αναθεώρηση του Συντάγματος 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συμπράττει. Η αναθεώρηση από μόνη τη 

Βουλή συναρτάται με την εξέλιξη του δημοκρατικού πολιτεύματος και έχει 

ιστορική φόρτιση και συμβολική σημασία. Το Σύνταγμα σηματοδότησε 



ιστορικά τη μετάβαση από την εξουσία του Βασιλέα (Αρχηγού του Κράτους) 

στην εξουσία του Λαού και του αντιπροσώπου του, της Βουλής. Περιόρισε τη 

βασιλική εξουσία. Ως εκ τούτου η σύμπραξη του Αρχηγού του Κράτους στην 

αναθεωρητική διαδικασία θα ενείχε τον κίνδυνο της ανάκτησης της 

απωλεσθείσης εξουσίας του. 

β. Ως προς το δεύτερο βασικό στοιχείο της αναθεωρητικής διαδικασίας: Η 

Βουλή που διανύει τη θητεία της διαπιστώνει την ανάγκη της αναθεώρησης 

και καθορίζει τις «αναθεωρητέες» (κατ’ ακριβολογία τις «αναθεωρήσιμες») 

διατάξεις, η δε επόμενη Βουλή, η «αναθεωρητική», αποφασίζει για το 

περιεχόμενο των νέων ρυθμίσεων που τροποποιούν, αντικαθιστούν, 

καταργούν, ερμηνεύουν ή προσθέτουν συνταγματικές διατάξεις. 

Η πρόβλεψη για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης σε δύο Βουλές - πάγια 

σε όλα τα αλληλοδιαδόχως ισχύσαντα ελληνικά Συντάγματα - αποσκοπεί στην 

έμμεση συμμετοχή του εκλογικού σώματος στην αναθεωρητική λειτουργία. Η 

αναθεωρητική Βουλή αναδεικνύεται, όπως άλλωστε κάθε Βουλή, μετά από 

βουλευτικές εκλογές, πριν από τη διεξαγωγή των οποίων τίθενται επί τάπητος 

τα μείζονα πολιτικά ζητήματα και τα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων, 

μεταξύ των οποίων προδήλως και το ζήτημα της αναθεώρησης. Έτσι, η λαϊκή 

ψήφος νομιμοποιεί εκ των προτέρων την πλειοψηφία, την οποία 

εμπιστεύεται, για να προβεί στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Υπό το 

πρίσμα αυτό γίνεται κατανοητό ότι η διαδικασία της αναθεώρησης σε δύο 

Βουλές αποτελεί στοιχείο του δημοκρατικού και αντιπροσωπευτικού 

πολιτεύματος και επομένως δεν μπορεί να αναθεωρηθεί. 

Η πρόταση Αναθεώρησης του 1985 περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την 

ολοκλήρωση της αναθεωρητικής διαδικασίας σε μία Βουλή. Ο επιστημονικός 

αντίλογος που προβλήθηκε, με κεντρικό επιχείρημα ότι η διαδικασία της 

αναθεώρησης σε δύο Βουλές, ως έκφραση του δημοκρατικού πολιτεύματος, 

εντάσσεται στις συνταγματικές διατάξεις που δεν αναθεωρούνται, είχε ως 

αποτέλεσμα να αποσυρθεί η σχετική πρόταση. 

Οι λοιπές διαδικαστικές διατάξεις των §§ 2 επ. του άρθρου 110 Σ. 

υπόκεινται σε αναθεώρηση. Το ίδιο ισχύει και για τις απαιτούμενες 

πλειοψηφίες. Για τις διατάξεις αυτές ισχύει ο κανόνας της § 1, και όχι η 

εξαίρεσή της: ο κανόνας είναι ότι «οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε 

αναθεώρηση ...». Έτσι, θα ήταν συνταγματικά επιτρεπτή η ρύθμιση να μην 

απαιτούνται δύο ψηφοφορίες στην πρώτη Βουλή αλλά μία, η πλειοψηφία να 

είναι πάντοτε η απόλυτη του όλου αριθμού των βουλευτών κλπ, 

1. Η διαδικασία της αναθεώρησης καθορίζεται στις §§ 2 επ. του άρθρου 110 

Σ. και συμπληρώνεται με το άρθρο 119 ΚτΒ. Η διαδικασία περιλαμβάνει τις 



εξής δύο φάσεις: 

α. Η πρόταση αναθεώρησης υποβάλλεται γραπτώς από 50 τουλάχιστον 

βουλευτές (και μόνον από βουλευτές - όχι από μέλη της Κυβέρνησης, εκτός αν 

έχουν και τη βουλευτική ιδιότητα) και προσδιορίζει τις αναθεωρητέες 

διατάξεις. Συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, στην οποία εκτίθενται οι 

λόγοι της πρότασης αναθεώρησης. Ο Πρόεδρος της Βουλής, αφού την 

ανακοινώσει στη Βουλή και τη διανείμει στους βουλευτές, συγκροτεί Επιτροπή 

Αναθεώρησης του Συντάγματος από 38 έως 50 βουλευτές κατ’ αναλογία της 

δυνάμεως των πολιτικών κομμάτων στη Βουλή (των κοινοβουλευτικών 

ομάδων), η οποία προβαίνει σε επεξεργασία της πρότασης. Η Βουλή τάσσει 

προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης, εντός της οποίας οφείλει να 

υποβάλει την έκθεσή της επί της προτάσεως. 

Στην Επιτροπή Αναθεώρησης, η οποία συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή 

του Προεδρείου της, δηλαδή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του 

Γραμματέα της, μπορούν να μετέχουν και άλλοι βουλευτές, χωρίς δικαίωμα 

λόγου και ψήφου. Οι προτείναντες βουλευτές, αν δεν αποτελούν μέλη της 

Επιτροπής, μετέχουν στις συνεδριάσεις της με δικαίωμα λόγου, όχι όμως και 

ψήφου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δημόσιες, εκτός αν άλλως 

αποφασίσει η Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Βουλής. Στην 

Επιτροπή είναι δυνατόν να κληθούν και να ακουσθούν δημόσιοι λειτουργοί, 

εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 

συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλων φορέων κλπ. 

Μετά τη συζήτηση και την επεξεργασία της πρότασης αναθεώρησης 

επακολουθεί ψηφοφορία, η οποία είναι φανερή. Η Επιτροπή Αναθεώρησης 

του Συντάγματος τηρεί πρακτικά και περατώνει το έργο της ,με έκθεση, την 

οποία υποβάλλει στην Ολομέλεια της Βουλής. Αν δεν την υποβάλει εντός της 

ταχθείσης προθεσμίας, η Βουλή προχωρεί στη διαδικασία αναθεώρησης και 

χωρίς την πρόταση. 

Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής αφορά την ανάγκη της 

αναθεώρησης και τις αναθεωρητέες διατάξεις. Η απόφαση της Βουλής, με την 

οποία διαπιστώνεται η ανάγκη της αναθεώρησης και καθορίζονται οι 

αναθεωρητέες διατάξεις, λαμβάνεται με δύο ονομαστικές και φανερές 

ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Η απαιτούμενη 

πλειοψηφία είναι 180 βουλευτές και στις δύο ψηφοφορίες, για κάθε 

αναθεωρητέα διάταξη χωριστά. Όμως η διαδικασία αναθεώρησης προχωρεί 

επίσης, όταν η πλειοψηφία για κάθε διάταξη χωριστά είναι 151, Με την 

ολοκλήρωση της ψηφοφορίας λήγει η πρώτη φάση της αναθεώρησης. 

β, Η δεύτερη και τελευταία φάση της αναθεώρησης διεξάγεται στην 



επόμενη Βουλή, την Αναθεωρητική, η οποία οφείλει να περατώσει το έργο της 

στην πρώτη σύνοδό της. Ο Πρόεδρος της Βουλής συγκροτεί, όπως και στην 

προηγούμενη Βουλή, Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία 

λειτουργεί όπως και η αντίστοιχη της προηγούμενης Βουλής. Η Αναθεωρητική 

Βουλή - μετά την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής ή, αν παρέλθει η 

ταχθείσα προθεσμία, και χωρίς αυτήν - συζητεί και ψηφίζει κατ’ αρχήν, κατ’ 

άρθρο και στο σύνολο τις αναθεωρητέες διατάξεις. Η κατ’ αρχήν συζήτηση και 

ψήφιση αναφέρεται στους σκοπούς των προτεινομένων ρυθμίσεων, η κατ’ 

άρθρο συζήτηση και ψήφιση στα άρθρα ένα προς ένα, η δε συζήτηση και 

ψήφιση στο σύνολο επιβεβαιώνει τις δύο προηγούμενες. Η ψηφοφορία είναι 

ονομαστική και φανερή. 

Η απαιτούμενη πλειοψηφία για την αναθεώρηση των επί μέρους 

διατάξεων, στην περίπτωση που η προηγούμενη Βουλή είχε αποφασίσει ως 

προς τις αναθεωρητέες διατάξεις με 180 τουλάχιστον ψήφους, είναι 151. Αν 

όμως η προηγούμενη Βουλή είχε αποφασίσει με 151 ψήφους, η απαιτούμενη 

πλειοψηφία στην Αναθεωρητική Βουλή είναι 180. 

γ. Η αναθεώρηση του Συντάγματος ολοκληρώνεται με τη δημοσίευσή της 

στο ΦΕΚ. Η δημοσίευση γίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την ψήφισή της και 

τίθεται σε ισχύ με ειδικό Ψήφισμα της Βουλής. 

8. Νέα αναθεώρηση του Συντάγματος δεν επιτρέπεται πριν περάσει 5ετία 

από την περάτωση της προηγούμενης (§ 6 του άρθρου 110 Σ.). Πρόκειται για 

τον μοναδικό χρονικό περιορισμό της αναθεώρησης. 

 


