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Άρθρο 112

1. Σε θέματα που για τη ρύθμισή τους προβλέπεται ρητά από διατάξεις του 
Συντάγματος η έκδοση νόμου, οι κατά περίπτωση νόμοι ή διοικητικές πρά-
ξεις κανονιστικού χαρακτήρα, που υπάρχουν κατά την έναρξη της ισχύος του, 
εξακολουθούν να ισχύουν ώσπου να εκδοθεί ο νόμος που προβλέπεται κατά 
περίπτωση, εκτός αν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του Συντάγματος.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 109 παράγραφος 2 και 79 παράγραφος 8 αρχί-
ζουν να εφαρμόζονται από την έναρξη της ισχύος του νόμου που προβλέ-
πεται ειδικά από καθεμία από αυτές και που θα εκδοθεί το αργότερο έως 
το τέλος του έτους 1976. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νόμος που προβλέ-
πεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 109 εξακολουθεί να εφαρμόζεται 
η συντακτική και νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει κατά την έναρξη της 
ισχύος του Συντάγματος.
3. Κατά την έννοια της συντακτικής πράξης της 5 Οκτωβρίου 1974, που δια-
τηρείται σε ισχύ, η αναστολή εκτέλεσης των καθηκόντων των καθηγητών 
αφότου εκλέχθηκαν βουλευτές δεν εκτείνεται, κατά την παρούσα βουλευτική 
περίοδο, στη διδασκαλία, την έρευνα, τη συγγραφική εργασία και την επιστη-
μονική απασχόληση στα εργαστήρια και τα σπουδαστήρια των οικείων σχο-
λών, αποκλείεται όμως η συμμετοχή τους στη διοίκηση των σχολών και την 
εκλογή γενικά του διδακτικού προσωπικού ή την εξέταση των σπουδαστών.

 ****4. (Η παράγραφος 4 καταργείται).
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Η παράγραφος 1 ρυθμίζει ότι η προγενέστερη του Συντάγματος νομοθεσία εξακολου-
θεί να ισχύει, εφόσον δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Για παράδειγμα έχει κριθεί από 
το ΣτΕ ότι μέχρι την έκδοση του ειδικού νόμου που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 6 
του Συντάγματος1, εξακολουθούσαν να ισχύουν, δυνάμει του άρθρου 112 παρ. 1 του 
Συντάγματος, προϋφιστάμενοι νόμοι που προβλέπουν μέτρα προστασίας του πολιτι-
στικού περιβάλλοντος, εφόσον εναρμονίζονται κατά περιεχόμενο προς την κατά το 
Σύνταγμα έννοια και έκταση του έννομου αυτού αγαθού. Πρόκειται για το άρθρο 50 
του κ.ν. 5351/1932 «περί αρχαιοτήτων» (π.δ. 9/24.08.1932), που παρέχει στη Διοί-
κηση την ευχέρεια να επιβάλει περιορισμούς στην ανέγερση κτηρίου, όταν κρίνεται 
ότι βλάπτεται έτσι, με οποιονδήποτε τρόπο, υλικώς ή αισθητικώς το αρχαίο μνημείο 
και το οποίο δεν αντίκειται στο Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ. 3146/1986, ΣτΕ 7μ. 80/2013). Επίσης, 
έχει κριθεί ότι δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ούτε το ν.δ. 17/1974 της Κυβέρνησης Εθνι-
κής Ενότητας περί πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτου ανάγκης (ΣτΕ Ολ. 67/2009), ούτε ο 
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας του 1945 – α.ν. 2803/1945 (ΑΠ 45/1996).
Με την παράγραφο 2 του άρ. 112 ανεστάλη η εφαρμογή των άρ. 109 παρ. 2 και 79 παρ. 
8 έως τη θέσπιση των προβλεπόμενων νόμων μέχρι το τέλος του 1976. Θεσπίστηκαν ο 
ν. 455/1976 αναφορικά με το άρ. 109 παρ. 2 και ο ν. 503/1976 σχετικά με το άρ. 79 παρ. 
8 και συνεπώς οι ρυθμίσεις των διατάξεων των άρ. 109 παρ. 2 και άρ. 79 παρ. 8 του Σ. 
άρχισαν να ισχύουν με την έναρξη ισχύος των ανωτέρω νόμων.
Η παρ. 3 εισήγαγε εξαιρέσεις στην αναστολή εκτέλεσης των καθηκόντων των Καθη-
γητών που είχε εισαγάγει η Σ.Π. της 05.10.1974 (Α’ 288). Η Σ.Π. της 05.10.1974 είχε 
εισαγάγει εξαίρεση στο κώλυμα εκλογιμότητας του άρ. 71 Σ. του 1952 που ίσχυε και 
για τους Καθηγητές Πανεπιστημίου.
Η παρ. 4 καταργήθηκε με τη Θ΄ Αναθεώρηση του Συντάγματος (ΦΕΚ Α’ 211/24-12-
2019). Πριν την κατάργησή της, η παράγραφος αυτή προέβλεψε ότι η υποχρεωτική 
εννεαετής εκπαίδευση θα άρχιζε να ισχύει σε πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του 
Συντάγματος του 1975.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εντύπωση προκαλεί η μη απάλειψη του συνόλου της 
διατάξεως κατά την πρόσφατη αναθεώρηση, καθώς τα ρυθμιζόμενα με αυτή θέματα 
είναι παρωχημένα2.

1  Πρόκειται για τον ν. 3028/2002 (Α΄ 153), με τις διατάξεις του οποίου οργανώνεται και εξειδικεύεται 
πλέον η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε εκτέλεση του άρ. 24 παρ. 6 του Σ. (Βλ. όλως 
ενδεικτικώς την πρόσφατη ΣτΕ 886/2021).
2  Βλ. Φ. Σπυρόπουλο, σε Σύνταγμα, κατ’ άρθρο ερμηνεία, 2017, σελ. 1784.
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