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Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών 

 

Ως ορθότερη χρήση του όρου της «εξουσίας» προτείνεται η εξουσία που ασκεί ο λαός, ως εξουσία 

ενιαία και αδιαίρετη. Τα υπόλοιπα κρατικά όργανα ασκούν τις «λειτουργίες» έκφρασης της παραπάνω 

λαϊκής εξουσίας. Ο λόγος διάκρισης των λειτουργιών σε μια πολιτεία είναι η αποφυγή συγκέντρωσης 

όλων των εξουσιών σε ένα πρόσωπο ή ένα όργανο, γεγονός που θα αποτελούσε μείωση των 

δημοκρατικών λειτουργιών (σύγχυση λειτουργιών). 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Σ. «1. H νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2. H εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 

την Κυβέρνηση. 3. H δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια, οι αποφάσεις τους εκτελούνται 

στο όνομα του Ελληνικού Λαού ». 

Το άρθρο 26 του Σ. σύμφωνα με το 110.1. του Σ. δε μπορεί να αναθεωρηθεί ούτε καν στη 

γραμματική του διατύπωση. 

Η ανωτέρω διάκριση δεν αποτελεί απόλυτη κατηγοριοποίηση των λειτουργιών. Συγκεκριμένα, στην 

πράξη (κατά τους ορισμούς του Συντάγματος πάντα), οι λειτουργίες διασταυρώνονται και 

σχετικοποιούνται : 

Ως «φαινόμενο διασταύρωσης» των λειτουργιών μπορούμε να ορίσουμε το φαινόμενο της 

παρεμβολής και άσκησης της μιας λειτουργίας στην άλλη. 
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Εκτελεστική 
Λειτουργία 

Νομοθετική 
Λειτουργία 

Δικαστική  
Λειτουργία 

Το φαινόμενο της διασταύρωσης 

σχηματικά έχει ως εξής : 

 

 
 
Για παράδειγμα ο πρόεδρος της 

δημοκρατίας μπορεί να νομοθετεί (πράξεις 

νομοθετικού περιεχομένου κ.α.) όπως και να 

απονέμει δικαιοσύνη ( απονομή χάριτος). 

Δικαστικές αρμοδιότητες έχει επίσης και το 

κοινοβούλιο (παροχή αμνηστίας, ποινική 

δίωξη μέλους της κυβέρνησης κ.α.). 

Η διασταύρωση επιτρέπεται μόνο στα 

πλαίσια που την ορίζει το σύνταγμα και ασκείται κατ’ εξαίρεση. Έτσι, σε καμία περίπτωση δε μπορεί η 

νομοθετική ή εκτελεστική εξουσία να ακυρώσει δικαστικές αποφάσεις. Όπως επίσης και η δικαστική 

εξουσία αντίστοιχα δε ,μπορεί να ακυρώσει νόμο της βουλής, μπορεί μόνο να τον χαρακτηρίσει 

ανεφάρμοστο ως αντισυνταγματικό. 

Ένα δεύτερο φαινόμενο της σχετικοποίησης της διάκρισης των λειτουργιών είναι και η άσκηση εκ 

μέρους κάποιον εν γένει κρατικών οργάνων αρμοδιοτήτων που δεν αναφέρονται σε αυτή τη 

διάκριση. 

 Έτσι, ο πρόεδρος αποτελεί και ρυθμιστή του πολιτεύματος και η αντιπολίτευση διαθέτει άτυπο 

ρυθμιστικό και αποφασιστικό ρόλο στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. 

Η διάκριση των λειτουργιών μπορεί να εννοηθεί τόσο με το τυπικό-οργανικό κριτήριο (όταν μας 

ενδιαφέρει το όργανο που ασκεί συγκεκριμένη λειτουργία) όσο και με το ουσιαστικό-λειτουργικό 

(όταν σημασία έχει η ίδια η φύση της λειτουργίας και όχι το όργανο). 

Συνταγματικά η διάκριση των λειτουργιών υποβοηθάτε και από μια σειρά ασυμβίβαστων που το 

σύνταγμα ή ο νόμος επιβάλλει στα όργανα άσκησης κρατικής εξουσίας. Έτσι, σύμφωνα με το 30.2. του 

Σ. «Το αξίωμα του Προέδρου είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή έργο.» 

Κατά το 57 του Σ. «Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του 

ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού 

διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία: α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες 

του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις 

αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα. β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων. γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται 

ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. δ) Ασκεί κατά 

παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας. ε) Μισθώνει για 

εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι επίσης ασυμβίβαστα με την 
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άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος. Νόμος ορίζει τις δραστηριότητες που είναι συμβατές με το 

βουλευτικό αξίωμα, καθώς και τα σχετικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα και τον τρόπο 

επανόδου των βουλευτών στο επάγγελμά τους μετά την απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας. Οι 

δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να περιλαμβάνουν την 

ιδιότητα του υπαλλήλου ή του νομικού ή άλλου συμβούλου σε επιχειρήσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της 

παραγράφου αυτής. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το 

βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως νόμος ορίζει ». 

Επίσης κατά το άρθρο 89.1&4 του Σ. «Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν 

κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα. Απαγορεύεται στους 

δικαστικούς λειτουργούς η συμμετοχή στην Κυβέρνηση (εξαίρεση: η υπηρεσιακή κυβέρνηση) ». 

Τέλος και σύμφωνα με το 81.4. του Σ. «Νόμος μπορεί να καθιερώνει το ασυμβίβαστο του αξιώματος 

του Υπουργού και του Υφυπουργού και προς άλλα έργα ». 

 

Η Αρχή του Κράτους Δικαίου 

 

Η μορφή του κράτους δικαίου αντιδιαστέλλεται από το αστυνομικό ή το μοναρχικό κράτος. Βάσει 

της κρατικής εξουσίας αποτελεί η λαϊκή νομιμοποίηση και ασκείται βάσει του συντάγματος και των 

νόμων, σεβόμενη και προάγοντας τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. 

Το κράτος δικαίου μπορεί να εμφανίζεται τόσο με την τυπική (τυπική νομιμοποίηση κρατικής 

δράσης) όσο και με την ουσιαστική μορφή του (ουσιαστική δικαιοσύνη στον πολίτη και τον άνθρωπο). 

Μέχρι την συνταγματική αναθεώρηση του 2001, η αρχή του κράτους δικαίου αποτελούσε άγραφο 

κανόνα που προέκυπτε από τις εν γένει συνταγματικές διατάξεις. Με την αναθεώρηση του 2001, η αρχή 

του κράτους δικαίου ορίστηκε ρητά και σύμφωνα με το άρθρο 25.1. του Σ. «Τα δικαιώματα του 

ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους 

δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. ». 

Η αόριστη νομική έννοια του κράτους δικαίου βρίσκει εφαρμογή σε μια σειρά από συνταγματικές 

διατάξεις : την αρχή διάκρισης των λειτουργιών (βλ. παραπάνω), την αρχή της νομιμότητας της 

διοίκησης (95.1.Σ. : «Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκουν ιδίως: α) Η μετά από 

αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή για παράβαση 

νόμου.»), το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας ( 20.1.Σ.: «Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή 

έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σε αυτά τις απόψεις του για τα 

δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.»), το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης (20.2.Σ. : 

«Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή 

μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του».), το έλεγχο της 

συνταγματικότητας των νόμων (93.4.Σ. : «Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που 
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το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.») και την κατοχύρωση των ατομικών 

δικαιωμάτων. 

 

 

Η Αρχή του Κοινωνικού Κράτους 

 

Ως κοινωνικό κράτος ορίζεται αυτό που η κρατική του εξουσία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

θετικά μέτρα για τη διασφάλιση και προαγωγή των κοινωνικών αναγκών και παροχών, μέσω 

κοινωνικής παρέμβασης. 

Όπως και το κράτος δικαίου, έτσι και το άμεσα συνδεδεμένο με αυτό κοινωνικό κράτος 

οροθετήθηκε στην αναθεώρηση του 2001 και στο άρθρο 25.1. Σ. 

Η αρχή του κοινωνικού κράτους σε σχέση με την αρχή του κράτους δικαίου βρίσκεται σε λιγότερο 

δεσμευτική θέση από την πλευρά της κρατικής εξουσίας. Συγκεκριμένα, ενώ τα δικαιώματα που 

απαρτίζουν την αρχή του κράτους δικαίου είναι δικαστικά αξιώσιμα, τα δικαιώματα που αποτελούν 

την αρχή του κοινωνικού κράτους εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια της πολιτείας αν και σε 

ποιο βαθμό θα τα υλοποιήσει μέσω παροχικής κυβερνητικής πολιτικής. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα έκφανσης της αρχής του κοινωνικού κράτους αποτελούν τα 

κοινωνικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στο γάμο και την οικογένεια (21.1. Σ. : «H οικογένεια, ως 

θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία 

τελούν υπό την προστασία του Κράτους.»)  το δικαίωμα στην υγεία (21.3 Σ. : «Το Κράτος μεριμνά για 

την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της 

αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.»), το δικαίωμα στην παιδεία (16.4 Σ.: «Όλοι οι Έλληνες 

έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος 

ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική 

προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.»), το δικαίωμα στον αθλητισμό (16.9 Σ. : «O αθλητισμός 

τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους.»), το δικαίωμα στην εργασία (22.1 Σ. : 

«H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία 

συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου 

αγροτικού και αστικού πληθυσμού.») και το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση (22.5. Σ. : «Το 

Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.»). 

 
 
 
 

..//.. 


