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Θέμα 3ο (6 Ιουλίου 2004) : 

 

Η θέση της κυβέρνησης στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα 

α) Ποια είναι η διάρθρωση του κυβερνητικού μηχανισμού στην Ελλάδα; 

β) Ποιες οι σχέσεις της κυβερνητικής εξουσίας με τους άλλους παράγοντες του πολιτεύματος 

σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα; 

γ) Ποιες οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής λειτουργίας της κυβέρνησης; 

………………………………………………….. 

Η κυβέρνηση αποτελεί τον κεντρικό άξονα δράσης της εκτελεστικής λειτουργίας, καθώς η ίδια έχει 

την πολιτική, ποινική και αστική ευθύνη για τη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. 

Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα η κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της 

χώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και των νόμων. Επίσης η κυβέρνηση διαθέτει 

και νομοθετική πρωτοβουλία, αφού το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη βουλή και στην 

κυβέρνηση, αλλά και συμμετοχή στην έκδοση των κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων. 

Συγκεκριμένα, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών 

διαταγμάτων, με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. 

Η κυβέρνηση αποτελεί άμεσο και συλλογικό όργανο του κράτους με σημαντική θέση σε αυτό του 

πρωθυπουργού, ο οποίος σύμφωνα με το Σύνταγμα εξασφαλίζει την ενότητα της κυβέρνησης και 

κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και των δημόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της 

κυβερνητικής πολιτικής μέσα στο πλαίσιο των νόμων. 
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Ο πρωθυπουργός προτείνει και παύει τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου (μέσω του προέδρου της 

δημοκρατίας). Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει 

τον Πρωθυπουργό και, με πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της κυβέρνησης και τους 

υφυπουργούς. 

Την κυβέρνηση εν στενή εννοία αποτελούν ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί, ενώ μέλη της 

κυβέρνησης (ή άλλως Υπουργικό Συμβούλιο εν ευρεία εννοία) αποτελούν και οι αντιπρόεδροι της 

κυβέρνησης, οι υπουργοί επικρατείας, οι υπουργοί άνευ χαρτοφυλακίου, οι αναπληρωτές υπουργοί 

και οι υφυπουργοί. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι όλα τα μέλη της κυβέρνησης δε βρίσκονται σε καμία ιεραρχική σχέση η 

εξάρτηση μεταξύ τους, αφού το κάθε μέλος έχει διαφορετικό τομέα αρμοδιότητας. Ακόμα και ο 

πρωθυπουργός θεωρείται «πρώτος μεταξύ ίσων», ενώ κατά άλλους «μόνος πρώτος». 

Η σημαντικότερη σχέση της κυβέρνησης με τους άλλους παράγοντες του πολιτεύματος αποτελεί 

αυτή της κυβέρνησης με τη βουλή, στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής αρχής. 

Συγκεκριμένα, η κοινοβουλευτική αρχή ανάγεται σε αρχή μορφής του πολιτεύματος και αποτελεί 

έναν από τους σκληρούς , μη αναθεωρήσιμους συνταγματικούς πυρήνες. Είναι ο κανόνας ότι η 

κυβέρνηση που διορίζεται από τον αρχηγό του κράτους (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) πρέπει να 

διαθέτει την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου. Εκκινεί από την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, 

αλλά δεν ταυτίζεται με αυτή, αφού υπάρχουν και δημοκρατικά - αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα 

στα οποία δεν εφαρμόζεται (π.χ. προεδρική δημοκρατία ή κυβερνώσα βουλή). 

Ειδικότερα, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση 

υποχρεούται να ζητήσει τη ψήφο εμπιστοσύνης της βουλής και μπορεί να τη ζητεί και οποτεδήποτε 

άλλοτε. H βουλή μπορεί με απόφασή της να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την κυβέρνηση ή 

από μέλος της. Πρόταση δυσπιστίας μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την πάροδο εξαμήνου αφότου 

η βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογραμμένη από 

το ένα έκτο τουλάχιστον των βουλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα οποία θα 

διεξαχθεί η συζήτηση. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας και πριν από την 

πάροδο εξαμήνου, αν είναι υπογραμμένη από την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. 

Πέραν της σχέσης της βουλής με την κυβέρνηση, αξιοσημείωτη είναι και η σχέση της τελευταίας 

με τα άλλα θεσμικά όργανα του κράτους. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

συσχετίζεται άμεσα με την κυβέρνηση, καθώς αυτός τη διορίζει και την παύει κατά τις διατάξεις 

του Συντάγματος, υπακούοντας στον βασικό και θεμελιώδη κανόνα της κοινοβουλευτικής αρχής. 

Επιπλέον, το εκλογικό σώμα αποτελεί τον νομιμοποιητικό παράγοντα της κυβέρνησης, καθώς 

μέσω της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των βουλευτών, οι πολιτικές συνιστώσες που 

διαμορφώνονται εντός του κοινοβουλίου αποτελούν τον βασικό παράγοντα διορισμού της 

κυβέρνησης και της χάραξης της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής. Η σχέση της κυβέρνησης με 
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το εκλογικό σώμα προσφέρει και στην κυβέρνηση την (έμμεση) δημοκρατική της νομιμοποίηση, 

βασικό στοιχείο της συνταγματικότητάς της. 

Τέλος, η κυβέρνηση αλληλεπιδρά και με τα δικαστήρια με πολλούς τρόπους. Συγκεκριμένα, σε 

περίπτωση αδυναμίας διορισμού κυβέρνησης (αποτυχία διερευνητικών εντολών) η κυβέρνηση 

σχηματίζεται από τους προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Επιπλέον, η ποινική 

ευθύνη των μελών της κυβέρνησης αποδίδεται από το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 86 του 

Συντάγματος, ενώ εν τέλει τα δικαστήρια (διοικητικά) είναι αυτά που κρίνουν τη νομιμότητα της 

δράσης της δημόσιας διοίκησης και συνεπώς και της κυβέρνησης. 

Βασική προϋπόθεση αποτελεσματικής λειτουργίας της κυβέρνησης, ώστε η τελευταία να μπορεί να 

ασκήσει ορθά το εκτελεστικό της έργο αποτελεί η κατοχή ενός αξιόλογου ποσοστού της 

κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Συγκεκριμένα, μέσω της σημαντικής κοινοβουλευτικής 

πλειοψηφίας η κυβέρνηση μπορεί να νομοθετήσει τους κυβερνητικούς της στόχους και μέσω 

αυτών να διοχετεύσει στη δημόσια διοίκηση τον τρόπο υλοποίησης αυτών των κατευθύνσεων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή τείνει όλη η δομή του εκλογικού μας συστήματος (ενισχυμένη 

αναλογική), το οποίο υποβοηθά την εκάστοτε κυβέρνηση στη δημιουργία σταθερότητας και 

συνεπώς, αποτελεσματικής άσκησης του εκτελεστικού της έργου. Επίσης, η άσκηση «κομματικής 

πειθαρχίας» από τον αρχηγό του κόμματος προς τους βουλευτές του κόμματος αποτελεί βασικό 

συστατικό στοιχείο στην ορθή άσκηση του κυβερνητικού έργου. 

Εν κατακλείδι, βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής λειτουργία της κυβέρνησης αποτελεί η 

κατοχή ενός σημαντικού μέρους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και η ορθή άσκηση της 

«κομματικής πειθαρχίας» από μέρους του αρχηγού του κόμματος, έτσι ώστε η κυβέρνηση να είναι 

ικανή στην άσκηση της εκτελεστικής της εξουσίας μέσω της κοινοβουλευτικής και εν τέλει 

δημοκρατικής της νομιμοποίησης. 
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