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ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ  

 
 
 

Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ  
ηπιηαλή Κνξδνλνχξε   ηέιια σηεξίνπ  
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Πνιηηηθή Αγσγή 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Γ΄ Γπκλαζίνπ 
 

2νο ηφκνο 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή 

 
Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 
 

2νο ηφκνο 



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
ηέιια σηεξίνπ, Νομικός, Δκπ. Β/θμιας Δκπ/ζης  
ηπιηαλή Κνξδνλνχξε, Νομικός, Δκπ. Β/θμιας Δκπ/ζης  
Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ, Κοινωνιολόγος, Δκπ. Β/θμιας  

Δκπαίδεσζης 
 

ΚΡΗΣΔ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Αλαζηαζία Αζαλαζνχια-Ρέππα, Αναπληρώηρια  

Καθηγήηρια ηης Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΔ  
Βαζίιεηνο Μπνχξκπνπιαο, Στολικός Σύμβοσλος  
νθία Ρνδίηνπ, Νομικός, Δκπ. Β/θμιας Δκπ/ζης 

 
ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 

Κιεηψ Γθημειή, Σκιηζογράθος-Δικονογράθος 
 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 
Αληψληνο Μαζηξαπάο, Φιλόλογος 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ 

Παχινο Μάξαληνο, Σύμβοσλος Νομικών/Πολιηικών  
Δπιζηημών ζηο Π.Ι.  

Νηθφιανο Πεηξφπνπινο, Σύμβ. Κοινωνιολογίας ζηο Π.Ι. 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 
Παχινο Μάξαληνο, Σύμβοσλος Νομικών/Πολιηικών  

Δπιζηημών ζηο Π.Ι.  
 

ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ - MULTIMEDIA A.E.» 

 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ  

ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΜΔΗΧΜΔΝΖ ΟΡΑΖ 
Ομάδα Δργαζίας ΥπΠΓΒΜΘ 



ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ  
ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ  

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
 

 
 

ηέιια σηεξίνπ       ηπιηαλή Κνξδνλνχξε  
Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ 

 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή 
 

Γ΄ Γπκλαζίνπ 
 
 

2νο ηφκνο  



 

Γ΄ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία 
Πξάμεσλ 2.2.1.α: «Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ» 
 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

Γεκήηξηνο Γ. Βιάρνο, Οκφηηκνο Καζ. ηνπ Α.Π.Θ, 
Πξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηη. 
 
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη 
παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ µε 
βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γπκλάζην» 
 
Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη Έξγνπ 

Αληψληνο . Μπνκπέηζεο 
χκβνπινο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηηνχηνπ 

Γεψξγηνο Κ. Παιεφο 
χκβνπινο ηνπ Παηδαγσγ. Ηλζηηηνχηνπ 
 
Αλαπιεξσηέο Δπηζηεµνληθνί Τπεχζπλνη Έξγνπ  

Ιγλάηηνο Δ. Υαηδεεπζηξαηίνπ 
Μφληκνο Πάξεδξνο ηνπ Παηδαγ. Ηλζηηη. 

Γεψξγηνο Υαξ. Πνιχδνο 
Πάξεδξνο ε.ζ. ηνπ Παηδαγ. Ηλζηηηνχηνπ 
 
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ ην Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακείν θαη 25% απφ εζληθνχο πφξνπο. 



9 Δθινγέο, θφκκαηα, ΜΜΔ 
 

 Δθινγηθφ ζψκα 
 Υαξαθηεξηζηηθά ςεθνθνξίαο 
 Δθινγηθά ζπζηήκαηα 
 Σα πνιηηηθά θφκκαηα - Ζ θνηλσλία πνιηηψλ 
 Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (ΜΜΔ) 
 

Γηα λα κειεηήζεηο απηήλ ηελ ελφηεηα κπνξείο  
λα δεηο θαη πάιη ηελ έλλνηα ηεο ιατθήο  
θπξηαξρίαο (θεθ.8), ηνπ πνιίηε (θεθ. 7.2) θαη 

ησλ ΜΜΔ σο θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο (θεθ. 5.2). 

 
Σν κπζηζηφξεκα ηεο ψηεο Σξηαληάθπιινπ  
«Σν εξγνζηάζην ησλ κνιπβηψλ» παξνπζηάδεη 

ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνχ 
θξάηνπο θαη ηεο Δπξψπεο γεληθφηεξα, κέζα απφ ηα 
ζπληαξαθηηθά γεγνλφηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. 
 

Ζ ηαηλία «Φξάνπιεο θαη αίκα» ζα ζνπ γλσξίζεη  
ην θνηηεηηθφ θίλεκα ζηηο ΖΠΑ ηε δεθαεηία ηνπ  
‟60, ε ηαηλία «Οη θφθθηλνη», βαζηζκέλε ζην 

βηβιίν ηνπ Σδσλ Ρελη «Οη δέθα κέξεο πνπ ζπγθιφληζαλ 
ηνλ θφζκν» πεξηιακβάλεη φια ηα ζεκαληηθά πνιηηηθά 
γεγνλφηα ησλ αξρψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Οη 
ηαηλίεο «Ζ πξψηε ζειίδα» ηνπ Μπ. Γνπάτιληεξ θαη 
«Pelikan Breaf» ζα ζε πξνβιεκαηίζνπλ γηα ηνλ ηξφπν 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ΜΜΔ ζήκεξα. 
 
 

Σν δηαδίθηπν ζα ζνπ δψζεη επθαηξίεο λα πιε- 
ξνθνξεζείο θαη λα γλσξίζεηο ηε ζχγρξνλε  
πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα. ιεο ηηο εθεκεξί- 
δεο θαη ηα ξαδηνηειενπηηθά δίθηπα ζα βξεηο  
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ζηνλ αλαδεηεηή ηνπ δηαδηθηχνπ www.in.gr. Μπνξείο λα 
επηζθεθηείο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη λα 
ελεκεξσζείο γηα ηνλ εζεινληηζκφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 
θνηλσλία πνιηηψλ (πιεξνθνξίεο απφ ην 
www.neagenia.gr). Απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο Βνπιήο θαη 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζα ελεκεξσζείο γηα ηηο 
εθινγέο (www.parliament.gr, www.ypes.gr, 
www.politiki.gr). 
 
Ζ ζχγρξνλε Πνιηηεία γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά έρεη 
αλάγθε απφ ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ελεξγνχ 
πνιίηε. Οη εθινγέο είλαη ε αλαγθαία δξάζε ηνπ πνιίηε, 
γηα λα κπνξεί ε Πνιηηεία λα εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξν-
ληα θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ. Πξέπεη φκσο ε ζπκκεηνρή 
ηνπ πνιίηε λα αξρίδεη θαη λα ζηακαηά ηελ εκέξα ησλ 
εθινγψλ; Σν θεθάιαην απηφ ζα ζε βνεζήζεη λα 
θαηαλνήζεηο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ζνπ 
σο ελεξγνχ πνιίηε ηεο ζχγρξνλεο Πνιηηείαο. 
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9.1 Δθινγηθφ ζψκα 
1. χλζεζε-Πξνζφληα εθινγηθνχ ζψκαηνο 
ηελ ελφηεηα 8.5 γλσξίζακε ηελ έλλνηα ηεο ιατθήο 
θπξηαξρίαο. πσο είδακε ζηα δεκνθξαηηθά 
πνιηηεχκαηα ζήκεξα, ε ιατθή θπξηαξρία εθθξάδεηαη κε 
ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα. 
 Σν αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηελ 
εθινγή απφ ην ιαφ, ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ (βνπιεπ-
ηψλ, επξσβνπιεπηψλ, Γεκάξρσλ θαη Ννκαξρψλ) πνπ 
θαινχληαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο γη‟ απηφλ ζε δηάθν-
ξα ζέκαηα. ηηο εθινγέο, ε έλλνηα ηνπ ιανχ ηαπηίδεηαη κε 

ηελ έλλνηα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο. Σν εθινγηθφ ζψκα 
απνηειείηαη απφ ηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα 
λα ςεθίδνπλ. Σα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη 
Έιιελεο ςεθνθφξνη νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ ην εθινγηθφ 
ζψκα, ζχκθσλα κε ην χληαγκα, είλαη: 

Διιεληθή ηζαγέλεηα: Φεθίδνπλ ζηηο εθινγέο φζνη έρνπλ 
απνθηήζεη ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα, είλαη δειαδή Έιιε-
λεο πνιίηεο. ηηο δεκνηηθέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο 
δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ θαη νη πνιίηεο θξαηψλ - κειψλ 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ 
Διιάδα.  

Ηιηθία: Απφ ην 1983 κε λφκν, δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ νη 
Έιιελεο πνιίηεο πνπ είλαη 18 εηψλ θαη άλσ, φπσο 
ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. χκθσλα κε ην 
λφκν, «ε 1ε Ηαλνπαξίνπ ζεσξείηαη σο εκεξνκελία 
γέλλεζεο φισλ φζσλ γελλήζεθαλ κέζα ζην ρξφλν». 
 
2. Αξκνδηφηεηεο εθινγηθνχ ζψκαηνο 
Σν ζεκεξηλφ χληαγκα αλαγλσξίδεη ζην εθινγηθφ ζψκα 
ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 
α. Φεθίδεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ γηα ηε Βνπιή 

(Βνπιεπηέο) ζηηο γεληθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο πνπ 
δηελεξγνχληαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα. 
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β. Φεθίδεη ηα φξγαλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(Γεκάξρνπο, Ννκάξρεο) ζηηο δεκνηηθέο θαη λνκαξρη-
αθέο εθινγέο, πνπ δηελεξγνχληαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα. 
γ. Φεθίδεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην (Δπξσβνπιεπηέο), ζηηο Δπξσεθινγέο πνπ 
δηελεξγνχληαη θάζε πέληε ρξφληα. 

δ. πκκεηέρεη ζε δεκνςήθηζκα πνπ πξνθεξχζζεη ν 
Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα. 
 

θση.9.1. Διέλε Πθνύξα: Ζ πξψηε  
ειιελίδα βνπιεπηήο. Σε ζηαδηαθή,  
κεηαβνιή ησλ θνηλσληθψλ θαη  
πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ νδε- 
γνχλ ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ  
θαηαγξάθεη ν παξαθάησ πίλαθαο: 
1887: Ζ 18ρξνλε Διέλε Παληειί- 
δνπ απηνθηνλεί ζηελ Αζήλα  
επεηδή δε γίλεηαη δεθηή ζηελ  
Ηαηξηθή ρνιή. 
1892: Ζ Νέα Εειαλδία δίλεη ην  
δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο γπλαίθεο,  
ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο.  

1894: Σν Παλεπηζηήκην Αζελψλ δέρεηαη ηελ εγγξαθή 
θνηηεηξηψλ. 
1895: Ζ Απζηξαιία δίλεη ην δηθαίσκα ςήθνπ. Αθνινπ-
ζνχλ νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο.  
1917: Γίλεηαη ζε πνιιέο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ ην δηθαίσκα 
ςήθνπ. 
1918: Αγγιία θαη Απζηξία δίλνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ. 
1927: Ζ Διιάδα δίλεη δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο δεκνηηθέο 
εθινγέο. 
1944: Ζ Γαιιία δίλεη ην δηθαίσκα ςήθνπ.  
1952: Ζ Διιάδα δίλεη ην δηθαίσκα ςήθνπ.  
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1953: Δθιέγεηαη ε πξψηε ειιελίδα βνπιεπηήο, ε Διέλε 
θνχξα. 
1956: Γηνξίδεηαη ε πξψηε ειιελίδα ππνπξγφο, ε Λίλα 
Σζαιδάξε.  
1971: Ζ Διβεηία δίλεη ην δηθαίσκα ςήθνπ. 

 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

Δθινγηθφ ψκα 
(Έιιελεο Πνιίηεο 18 εηψλ θαη άλσ) 

 
Φεθίδνπλ ζε: 

 Βνπιεπηηθέο  Ννκαξρηαθέο/Γεκνηηθέο 
 Δπξσεθινγέο  Γεκνςήθηζκα 

 

9.2 Φεθνθνξία-Βαζηθέο αξρέο 
Ζ ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε ησλ αληηπξνζψπσλ 
καο, είλαη: 

α. Άκεζε: Σν εθινγηθφ ζψκα εθιέγεη απεπζείαο ηνπο 
αληηπξνζψπνπο ηνπ. 

β. Μπζηηθή: Ζ κπζηηθφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο εμαζθα-
ιίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηδηαίηεξσλ ρψξσλ, ζηνπο 
νπνίνπο ν ςεθνθφξνο απνζχξεηαη γηα λα ζπκπιεξψ-
ζεη, ρσξίο λα ηνλ βιέπνπλ, ην ςεθνδέιηην θαη λα ην 
ηνπνζεηήζεη ζε θάθειν αδηαθαλή θαη ίδην κε ηνπο 
ππφινηπνπο. Αθφκα, ε κπζηηθφηεηα εμαζθαιίδεηαη κε 
ηελ νκνηνκνξθία φισλ ησλ ςεθνδειηίσλ. Ζ παξαβίαζε 
ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο ςεθνθνξίαο απνηειεί αμηφπνηλν 
αδίθεκα θαη ηηκσξείηαη απφ ην λφκν. 

γ. Τπνρξεσηηθή: χκθσλα κε ην χληαγκα νη Έιιελεο 
ςεθνθφξνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ςεθίδνπλ.  

δ. Πξνζσπηθή: Οη ςεθνθφξνη πεγαίλνπλ ζην εθινγηθφ 
θαηάζηεκα θαη εθεί πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαγλψξηζή 
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ηνπο απφ ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Πξνζσπηθή 
επνκέλσο είλαη ε ςήθνο εθφζνλ απαηηεί ηε θπζηθή 
παξνπζία ηνπ ςεθνθφξνπ. Με ηελ ηειεπηαία φκσο 
αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 
θαζηεξσζεί κε λφκν ε επηζηνιηθή ςήθνο ή ςήθνο δη‟ 
αιιεινγξαθίαο. Ζ επηζηνιηθή ςήθνο ζεζκνζεηείηαη γηα 
λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ησλ απνδήκσλ Διιήλσλ.  

ε. Ίζε: ινη νη πνιίηεο έρνπλ κηα κφλν ςήθν θαη απηή 
έρεη ηελ ίδηα ηζρχ κε εθείλεο ησλ άιισλ ςεθνθφξσλ 
(αξρή ηζφηεηαο ηεο ςήθνπ). 

ζη. Καζνιηθή: Φεθίδνπλ φινη νη Έιιελεο πνιίηεο πνπ 
έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ νξίδεη ν λφκνο. ηελ Διιάδα, ε 
αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο ηεο ςήθνπ, θαζηεξψζεθε ζην 
χληαγκα ηνπ 1864, πνιχ λσξίηεξα απφ άιιεο 
επξσπατθέο ρψξεο θαη απφ ηφηε επαλαιακβάλεηαη ζε 
φια ηα Διιεληθά πληάγκαηα. Ζ θαζνιηθφηεηα φκσο 
αθνξνχζε κφλν ηνπο άλδξεο, αθνχ νη γπλαίθεο, κφιηο 
ην 1952 απέθηεζαλ ην δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ. 
 

θση. 9.2 Τεθνδέιηηα. Μέρξη ηελ  
Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ην  
2001, γηα ηνπο πνιίηεο πνπ απείραλ  
απφ ηηο εθινγέο πξνβιέπνληαλ  
πνηλέο, φπσο θπιάθηζε, άξλεζε 

ρνξήγεζεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ή επαγγει-
καηηθήο άδεηαο θαη ρνξήγεζεο δηαβαηεξίνπ. Με ηελ 
πξφζθαηε Αλαζεψξεζε, ε νπνία έγηλε ζην πιαίζην ηεο 
ελαξκφληζεο κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία, δελ επηβάι-
ινληαη πνηλέο. Σν δηθαίσκα ηεο ςήθνπ θαηνρπξψζεθε 
κέζα απφ ζθιεξνχο θαη ζπρλά αηκαηεξνχο αγψλεο θαη 
απνδεηθλχεη ηελ πνιηηηθή ζπλείδεζε πνπ έρνπκε σο 
ελεξγνί πνιίηεο.  
 ε ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη ζηελ ηάμε λα αλαπηχμεηε 
ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζαο ζρεηηθά κε ην αλ είλαη  
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ζθφπηκν ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο ςήθνπ λα ζπλνδεχε-
ηαη απφ ηελ επηβνιή πνηλψλ. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

Φεθνθνξία 

 
 Άκεζε   Μπζηηθή 
 Τπνρξεσηηθή   Πξνζσπηθή 
 Ίζε   Καζνιηθή 

 

9.3 Δθινγηθά ζπζηήκαηα 
πσο γλσξίζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, βαζηθή 
αξκνδηφηεηα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο είλαη ε αλάδεημε 
ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ. 
 Πψο πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθινγέο γηα ηελ 
αλάδεημε ησλ αληηπξνζψπσλ καο; 
 ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ε ρψξα, κνηξάδεηαη ζε 
εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ζπγθεθξη-
κέλνο αξηζκφο βνπιεπηηθψλ εδξψλ αλάινγα κε ηνλ 
πιεζπζκφ ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. Οη έδξεο κνηξάδνληαη 
ζηνπο βνπιεπηέο αλάινγα κε ηηο ςήθνπο πνπ έιαβαλ 
ζηελ εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα κε βάζε ην εθινγηθφ 
ζχζηεκα.  

Δθινγηθφ ζχζηεκα είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κνηξά-
δνληαη νη έδξεο ζηα θφκκαηα θαη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ 
παίξλνπλ κέξνο ζηηο εθινγέο, κε βάζε ηηο ςήθνπο πνπ 
ζπγθέληξσζαλ θαηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε. Σα 
εθινγηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηξεηο 
νκάδεο: ηα πιεηνςεθηθά, ηα αλαινγηθά θαη ηα κηθηά.  

α. Πιεηνςεθηθά πζηήκαηα: Πιεηνςεθηθφ είλαη ην 
ζχζηεκα θαηά ην νπνίν ζε θάζε πεξηθέξεηα εθιέγεηαη ην 
θφκκα ή ν ππνςήθηνο πνπ παίξλεη ηηο πεξηζζφηεξεο 
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ςήθνπο. Γηαθξίλεηαη ζην ζχζηεκα ηεο απφιπηεο θαη 

ηεο ζρεηηθήο πιεηνςεθίαο. Καηά ην πξψην ζχζηεκα νη 
έδξεο ή ε έδξα ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο παξαρσξνχ-
ληαη ζην θφκκα ή ζηνλ ππνςήθην πνπ παίξλεη ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ( 50%+1). Αληίζεηα, ζχκθσλα κε 

ην ζχζηεκα ηεο ζρεηηθήο πιεηνςεθίαο εθιέγεηαη ζε κηα 
εθινγηθή πεξηθέξεηα ην θφκκα ή ν ππνςήθηνο πνπ παίξ-
λεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία, δειαδή ηηο πεξηζζφηεξεο 
ςήθνπο ζε ζχγθξηζε κ‟ φινπο ηνπο άιινπο. Σν πιεην-
ςεθηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγεί ζηαζεξέο, κνλνθνκκαηηθέο 
Κπβεξλήζεηο, απνθιείεη φκσο απφ ηελ εθπξνζψπεζε 
ζηε Βνπιή έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ 
εθινγηθνχ ζψκαηνο (θπξίσο ηα κηθξά θφκκαηα).  

β. Αλαινγηθά πζηήκαηα: Αλαινγηθφ είλαη ην ζχζηεκα 
ζχκθσλα κε ην νπνίν νη έδξεο θάζε εθινγηθήο 
πεξηθέξεηαο θαηαλέκνληαη (κνηξάδνληαη) ζηα θφκκαηα 
θαη ζηνπο ππνςεθίνπο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο, 
αλάινγα κε ηηο ςήθνπο πνπ πήξαλ. Σν κνίξαζκα ησλ 

εδξψλ γίλεηαη κε βάζε ην εθινγηθφ κέηξν*, ην νπνίν 
είλαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ςήθσλ πνπ απαηηείηαη γηα 
ηελ απφθηεζε κηαο βνπιεπηηθήο έδξαο. Απηφ είλαη ην 
ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. Με ην ζχζηεκα απηφ 
εμαζθαιίδεηαη ε εθπξνζψπεζε ησλ κηθξψλ θνκκάησλ 
ζηα Κνηλνβνχιηα, ηα νπνία κε απηφ ηνλ ηξφπν απνηε-
ινχλ κηα «κηθξή εηθφλα ηνπ ιανχ». Γελ δεκηνπξγνχληαη 
φκσο πάληα ζηαζεξέο Κπβεξλήζεηο, εθφζνλ ζπλήζσο 
πξνθχπηνπλ Κπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο κηθξψλ θνκκά-
ησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζήκεξα, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν 
θαη ζε άιιεο δεκνθξαηίεο, εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξν 
 

* Δθινγηθφ κέηξν: Σν εθινγηθφ κέηξν ζηε ρψξα καο 
είλαη ην πειίθνλ ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εδξψλ θάζε 
εθινγηθήο πεξηθέξεηαο. 
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πεξίπινθα αλαινγηθά ζπζηήκαηα, κε ζηφρν ηελ 
ελίζρπζε ησλ κεγαιχηεξσλ θνκκάησλ. 

γ. Μηθηά πζηήκαηα: Με ηα κηθηά ζπζηήκαηα επηδηψθε-
ηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ δχν παξα-
πάλσ ζπζηεκάησλ, φπσο ην ζχζηεκα ηεο εληζρπκέλεο 
αλαινγηθήο πνπ ηζρχεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα 
καο. ήκεξα γηα λα εθπξνζσπεζεί έλα θφκκα ζηε 

Βνπιή, απαηηείηαη λα έρεη ζπγθεληξψζεη ην 3% ησλ 

ςήθσλ παλειιαδηθά. 
 

θση. 9.3. Άζθεζε εθινγηθνύ  
δηθαηώκαηνο. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ  
εθινγψλ, ε ρψξα ρσξίδεηαη ζε 56  
εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. Οη εθινγη- 
θέο πεξηθέξεηεο ηαπηίδνληαη κε  
ηνπο αληίζηνηρνπο λνκνχο εθηφο  
απφ ηελ Αηηηθή πνπ έρεη ηξεηο 

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο λνκνχο Πεηξαηά θαη 
Θεζ/λίθεο, πνπ έρνπλ απφ δχν. Ο αξηζκφο ησλ βνπιεπ-
ηψλ πνπ εθιέγεη θάζε πεξηθέξεηα, εμαξηάηαη απφ ηνλ 
πιεζπζκφ ηεο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή πνπ πξαγ-
καηνπνηεί ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. Σνπο πεξηζ-
ζφηεξνπο βνπιεπηέο εθιέγεη ε Β‟ Αζελψλ (42βνπιεπηέο). 
 Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (www.ypes.gr) θαη λα 
αληιήζεηε ζηνηρεία. 
θση.9.4. Λεαξή ςεθνθόξνο. Σν  
χληαγκα πξνβιέπεη φηη ην εθινγηθφ  
ζχζηεκα θαζνξίδεηαη κε ηνλ εθινγηθφ  
λφκν, πνπ ςεθίδεηαη απφ ηε Βνπιή. Ζ  
νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ  
λφκνπ ηζρχεη απφ ηηο κεζεπφκελεο  
εθινγέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην  
χληαγκα εκπνδίδεη ηελ επηζπκία  
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ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο λα εμαζθαιίζεη ηελ 
παξακνλή ηεο ζηελ εμνπζία, αιιάδνληαο ηελ ηειεπηαία 
ζηηγκή ηνλ εθινγηθφ λφκν. 
 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΓΡΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΓΤΟ 
ΒΑΗΚΑ ΔΚΛΟΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

Μία εθινγηθή Πεξηθέξεηα εθιέγεη 10 βνπιεπηέο. 
ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ππήξμαλ 100.000 έγθπξα 
ςεθνδέιηηα. Σα ηέζζεξα θφκκαηα πνπ ζπκκεηείραλ 
έιαβαλ: Α΄ Κφκκα: 40.000, Β΄ θφκκα: 30.000, Γ΄ θφκκα 
20.000 θαη Γ΄ θφκκα 10.000 ςήθνπο. 

1α. Απφιπηα πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα: Γελ εθιέγεηαη θα-
λέλαο, εθφζνλ θαλέλα θφκκα δε ζπγθέληξσζε ηελ απφ-

ιπηε πιεηνςεθία ηνπ 50%+1. Ζ ςεθνθνξία επαλαιακ-

βάλεηαη κεηαμχ ηνπ Α΄ θαη ηνπ Β΄ θφκκαηνο θαη εθιέγεηαη 
ην θφκκα πνπ ζπγθέληξσζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία.  

1β. ρεηηθά πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα: Οη 10 βνπιεπηέο 
εθιέγνληαη απφ ην Α΄ θφκκα, ην νπνίν έιαβε ηηο 
πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. 

2. χζηεκα Απιήο Αλαινγηθήο: Σν εθινγηθφ κέηξν είλαη 
100.000:10=10.000. Δπνκέλσο, Σν Α΄ θφκκα εθιέγεη 4 
βνπιεπηέο (40.000:10.000=4), ην Β΄ θφκκα εθιέ-γεη 3 
βνπιεπηέο (30.000:10.000=3), ην Γ΄ θφκκα εθιέγεη 2 
βνπιεπηέο (20.000:10.000=2) θαη ην Γ΄ θφκκα 1 βνπιεπηή 

( 10.000:10.000=1). 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 

Δθινγηθά ζπζηήκαηα 

Απφιπηα πιεηνςεθηθά 

ρεηηθά πιεηνςεθηθά 

Μηθηά 

Αλαινγηθά 
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9.4 Σα πνιηηηθά θφκκαηα 
 

Σα θφκκαηα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ ν εθινγηθφο 
αγψλαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ιανχ 
δηεμάγεηαη θαηά θαλφλα κεηαμχ ησλ θνκκάησλ. Ση είλαη 
ζήκεξα έλα ζχγρξνλν πνιηηηθφ θφκκα; Δίλαη κηα έλσζε 
πνιηηψλ, πνπ πξννξίδεηαη λα έρεη κεγάιε δηάξθεηα θαη 
έρεη ζθνπφ λα απνθηήζεη, κέζα απφ δεκνθξαηηθέο 
εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ θνηλνβνπιεπηηθή 
πιεηνςεθία, δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίζεη 
θπβέξλεζε. θνπφο ηνπ θφκκαηνο είλαη λα εθαξκφζεη 
ην πξφγξακκά ηνπ σο θπβέξλεζε ή λα επεξεάζεη ηηο 
θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο σο αληηπνιίηεπζε. Σα 
θφκκαηα, επνκέλσο, έρνπλ πνιηηηθνχο ζθνπνχο θαη 
ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο 
πνπ εθθξάδνληαη ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο. 
 Σν χληαγκά καο, γηα πξψηε θνξά ην 1975, αλα-
γλψξηζε ζην θείκελν ηνπ ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία 
θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο πνιηηείαο. Γηθαίσκα λα ηδξχνπλ πνιηηη-
θά θφκκαηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά έρνπλ κφλν νη 
Έιιελεο πνιίηεο πνπ έρνπλ θαη ην δηθαίσκα λα ςεθί-
δνπλ (άλσ ησλ 18 εηψλ). ζνη δελ έρνπλ απνθηήζεη ην 
εθινγηθφ δηθαίσκα, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 
ηκήκαηα λενιαηψλ ησλ θνκκάησλ. 
 Σν χληαγκα ζεζπίδεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 
θνκκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Βνπιή απφ ηνλ θξαηη-
θφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηα ππνρξεψλεη λα δεκνζηεχνπλ 
ηηο εθινγηθέο δαπάλεο ηνπο. Σν ίδην ππνρξενχληαη λα 
θάλνπλ θαη νη ππνςήθηνη βνπιεπηέο γηα ιφγνπο 

δηαθάλεηαο. Σα θφκκαηα επίζεο πξέπεη λα είλαη 
νξγαλσκέλα θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε δεκνθξαηηθνχο 
θαλφλεο ( εζσθνκκαηηθή δεκνθξαηία). 
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Ξνιιέο είλαη νη νκάδεο θαη νη ελώζεηο πνπ δεκηνύξγεζαλ 
θόκκαηα. Αλάκεζά ηνπο, ηα ζπλδηθάηα, απφ ηα νπνία 
πξνέξρνληαη πνιιά ζνζηαιηζηηθά θφκκαηα (Βξεηαληθφ 
Δξγαηηθφ Κφκκα, νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα Διιά-
δνο απφ ην νπνίν πξνήιζε ην ΚΚΔ), νη αγξνηηθέο επαγ-
γεικαηηθέο ελψζεηο πνπ δεκηνχξγεζαλ πνιιά αγξνηηθά 
θφκκαηα ζηε θαλδηλαβία, ηελ Κεληξηθή Δπξψπε  
θαη ηελ Διιάδα, νη εθθιεζίεο θαη νη ζξεζθεπηηθέο 
ελψζεηο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ άλνδν ησλ 
ρξηζηηαλνδεκνθξαηηθψλ θνκκάησλ ην 1945 θαη 
πξφζθαηα ην νηθνινγηθφ θίλεκα, απφ ην νπνίν 
πξνήιζαλ ηα νηθνινγηθά θφκκαηα. 
 Πιεξνθνξίεο γηα ηα θφκκαηα κπνξείηε λα πάξεηε 
απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο ζηε ζειίδα 173. 

 
 ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο παξαηεξνχκε ζηελ 
πνιηηηθή δσή ηελ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ απφ έλα ή δχν 
πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη ε αξρή 

ηνπ πνιπθνκκαηηζκνχ πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε 
δεκνθξαηία. Μέζα απφ ηνλ πνιπθνκκαηηζκφ παξέρεηαη 
ε δπλαηφηεηα λα εθπξνζσπείηαη ηφζν ζηε Βνπιή, φζν 
θαη ζηελ πνιηηηθή δσή, ε πνηθηιία ησλ ζπκθεξφλησλ 
θαη ησλ απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο 
θνηλσλίαο (πινπξαιηζηηθή θνηλσλία). 

ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΑ 
ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

δχλακε πξννπηηθήο 
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 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εκθαλίζηεθαλ ηα λέα θνη-
λσληθά θηλήκαηα, ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηελ πνιηηηθή έθθξαζε θαη ηε δεκνθξαηία 
π.ρ. νηθνινγηθά θηλήκαηα, θεκηληζηηθά, εηξεληζηηθά, λέα 
θηλήκαηα ελάληηα ζηελ παγθνζκηνπνίεζε. 
 

θση. 9.5 Ξνιηηηθόο ιόγνο από ην  
κπαιθόλη.. ην λεφηεξν Διιεληθφ  
θξάηνο νη ζρέζεηο ησλ Διιήλσλ  
ςεθνθφξσλ κε ηνπο αληηπξνζψ- 
πνπο ηνπο ραξαθηεξίζηεθαλ ζαλ  
ζρέζεηο «πειαηεηαθέο». Ο Έιιε- 
λαο ςεθνθφξνο ςήθηδε πξφζσπα 

θαη φρη αξρέο θαη ηδενινγία, κε απψηεξν ζηφρν πξνζσ-
πηθά νθέιε (δηνξηζκφο παηδηψλ ζην Γεκφζην θαη άιιεο 
πξνζσπηθέο εμππεξεηήζεηο) ζπρλά ζε βάξνο ηνπ 
θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απηφ δηακφξθσζε αληίζηνηρεο 
λννηξνπίεο θαη πνιηηηθέο ησλ ππνςεθίσλ 
αληηπξνζψπσλ καο κέρξη ζήκεξα.  
 Ση ζπλέπεηεο θαηά ηε γλψκε ζαο έρεη θάηη ηέηνην ζηε 
πνιηηηθή δσή θαη πψο πξέπεη λα ζθέθηεηαη ζε αληίζεζε 
κε απηή ηε ινγηθή ν ζεκεξηλφο ελεξγφο πνιίηεο 
ςεθνθφξνο; 

 
Κνηλσλία Πνιηηψλ 
Σν εξψηεκα πνπ πξνβάιιεη ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηη-
θέο θνηλσλίεο είλαη εάλ ε εθινγηθή δηαδηθαζία θαη ν 
πνιπθνκκαηηζκφο, πνπ κειεηήζακε ζηηο πξνεγνχκελεο 
ελφηεηεο, αξθνχλ γηα λα εθθξάζνπλ ηε ζέιεζε ησλ 
πνιηηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο θαη κφλν δελ 
απνηειεί εγγχεζε ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο. 
 Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο γίλνληαη πεξηζζφηεξν 
πνιχπινθεο θαη ν πνιίηεο νθείιεη λα έρεη άπνςε γηα 
πνηθίια ζεκαληηθά δεηήκαηα (π.ρ. νηθνλνκία, πεξηβάι- 
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ινλ, πγεία, παηδεία). Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο γίλνληαη 
επίζεο πεξηζζφηεξν παγθφζκηεο, εθφζνλ δέρνληαη 
ζπλερείο επηδξάζεηο απφ άιιεο θνηλσλίεο. Με απηφ ηνλ 
ηξφπν πνιιά ηνπηθά πξνβιήκαηα, δηεπξχλνληαη θαη 
γίλνληαη παγθφζκηα. Ζ αληηκεηψπηζε π.ρ. ζεκάησλ 
δεκφζηαο πγείαο (ηφο sars, AΗDS) ή πεξηβάιινληνο 
(ηξχπα ηνπ φδνληνο, κφιπλζε ζαιαζζψλ) εμαξηάηαη 
απφ ηε ζέζπηζε κέηξσλ θαη λφκσλ απφ φιεο ηηο 
θνηλσλίεο ηνπ πιαλήηε. Δγγχεζε γηα απηή ηε ζχγρξνλε 
δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο 
απνηειεί ν ελεξγφο πνιίηεο, δειαδή έλαο πνιίηεο: 

 Αληηθεηκεληθά ελεκεξσκέλνο γηα ηα ζχλζεηα 
θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 
παγθφζκην επίπεδν. 

 πκκέηνρνο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο 
πνπ ηνλ αθνξνχλ (π.ρ πεξηβάιινλ, πγεία, εθπαίδεπζε). 
Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ απνηειεί ηελ 
θνηλσλία πνιηηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά θνηλσλίαο πνιηηψλ: 
 Δίλαη θνηλσλία αιιειεγγχεο ζηελ νπνία ν πνιίηεο 
δηεθδηθεί ην ζεβαζκφ ησλ θνηλσληθψλ ηνπ δηθαησκάησλ 
θαη ζπγρξφλσο αληηκεησπίδεη κε αίζζεκα επζχλεο θαη 
αιιειεγγχεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην 
θνηλσληθφ ζχλνιν (βι. Κεθ. 12.1). 

 Δίλαη θνηλσλία αλνηρηή, αθνχ δηαθνξεηηθέο νκάδεο, 
θπιέο θαη ζπκθέξνληα πξέπεη λα κάζνπλ λα 
ζπκβηψλνπλ. 

 Δίλαη θνηλσλία δεκνθξαηηθή, ζηελ νπνία ν πνιίηεο 
πξέπεη λα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη γηα φια ηα ζέκαηα 
πνπ ηνλ αθνξνχλ (θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο). Απηφ 
εμαζθαιίδεηαη κε δεκνζηφηεηα θαη δηαθάλεηα*  
 

*Γηαθάλεηα: Φαλεξή δηαδηθαζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ 
απφ ηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο. 
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φισλ ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο Πνιηηείαο. Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν ν ελεξγφο πνιίηεο ζα κπνξεί λα 
ειέγρεη νπζηαζηηθά ηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο θαη λα 
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πνιηηηθή δσή. 

ε πνηα επίπεδα κπνξείο λα δξαζηεξηνπνηεζείο σο 
λένο ελεξγφο πνιίηεο; 
 Σνπηθά: Με ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζην ζρνιείν (καζεηηθέο 
θνηλφηεηεο, ζπκβνχιην ηάμεο, πεξηβαιινληηθά 
πξνγξάκκαηα), ζηε γεηηνληά, ζην Γήκν, ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή. 

 Δζληθά: ε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ελάληηα ζην 
ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία. 

 Παγθφζκηα: Μέζσ ησλ Παγθφζκησλ Οξγαλψζεσλ 
γηα ην πεξηβάιινλ, ελάληηα ζηε θηψρεηα, ηνλ πφιεκν, 
ηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνλ 
απνθιεηζκφ. 
 

θση.9.6 Ζ Ακίλα Λνπάι  
θαηαδηθαζκέλε ζε ιηζνβνιηζκφ  
κέρξη ζαλάηνπ απφ ην δηθαζηήξην  
ηεο Νηγεξίαο ην 2002 επεηδή  
ππήξμε αλχπαληξε κεηέξα. Ζ  
πνηλή δελ εθηειέζηεθε κεηά απφ 

ηελ εμέγεξζε ηεο παγθφζκηαο θνηλήο γλψκεο κέζσ ηεο 
Γηεζλνχο Δπηηξνπήο θαηά ηνπ ιηζνβνιηζκνχ πνπ 
ζπγθέληξσζε ππνγξαθέο ζην δηαδίθηπν. Πνιιέο 
Παγθφζκηεο Οξγαλψζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν 
κε αληίζηνηρν ηξφπν. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 
έρνπκε ζήκεξα λα ζπκκεηέρνπκε ελεξγά ζε ζέκαηα πνπ 
απαζρνινχλ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. 
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θση. 9.7. Ππγθέληξσζε  
δηακαξηπξίαο. Οη ηξφπνη δηακαξ- 
ηπξίαο ησλ πνιηηψλ είλαη πνιινί.  
Ξεθηλνχλ απφ ην δηάινγν θαη ηε  
ζπγθέληξσζε ππνγξαθψλ θαη  
θαηαιήγνπλ ζπρλά ζε βίαηεο  
ζπγθξνχζεηο. 

 Να ζπδεηήζεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
κέζσλ δηακαξηπξίαο. Πνηα είλαη ηα αίηηα ησλ βίαησλ 
ζπγθξνχζεσλ; Πψο ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ; 

 

 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηνπηθά, εζληθά θαη δηεζλή 
ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ ζαο απαζρνινχλ. Πψο ζα 
κπνξνχζαηε λα παξέκβεηε σο ελεξγνί πνιίηεο; Αθνχ 
ελεκεξσζείηε γη‟ απηά θαη ηα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. 
Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε εηνηκάδνληαο έλα άξζξν γηα  
ηε ζρνιηθή ή ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα, κηα εθπνκπή ζην 
ηνπηθφ ξαδηφθσλν ή κηαλ έθζεζε ζην ζρνιείν κε ηνπο 
ζπκκαζεηέο ζαο. 

 
Πψο κπνξείο λα δξαζηεξηνπνηεζείο σο λένο ελεξγφο 
πνιίηεο; 
 Αηνκηθά: Με ηε δηθή ζνπ δξαζηεξηνπνίεζε, θάλνληαο 
ηε θσλή ζνπ λα αθνπζηεί θαη λα γίλεη «δεκφζηα». 

 πιινγηθά: Μέζα απφ ηνπο πιιφγνπο, ηα ζσκαηεία 
(νκάδεο πίεζεο), ηηο Οξγαλψζεηο λενιαίαο θαη ηηο Με 
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ), π.ρ. νκάδεο 
θαηαλαισηψλ, νκάδεο δηάζσζεο, δαζνπξνζηαζίαο, 
πεξηβαιινληηθέο. Απηέο ηηο δξάζεηο πξνσζεί ν 
θνηλσληθφο εζεινληηζκφο, πνπ είλαη ε αληδηνηειήο 
θνηλσληθή πξνζθνξά θαη δξάζε. ηε ρψξα καο ν 
εζεινληηζκφο αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη 
πξνσζείηαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ. 
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Γξαζηεξηφηεηεο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Κνηλσλία ηεο πιεξνθφξεζεο 
θση. 9.8 Ζ ΔΔ πξνσζεί ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Γη‟ 
απηφ θαηνρχξσζε ηε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε λα ελεκε-
ξψλεηαη γηα φιεο ηηο απνθάζεηο θαη ηα έγγξαθα ηεο ΔΔ, 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη ν έιεγρνο ησλ 
επξσπατθψλ νξγάλσλ. 
Απφ ην 1995 ην πκβνχιην ηεο ΔΔ θαζηέξσζε Κψδηθα 
πκπεξηθνξάο ψζηε φια ηα θνηλνηηθά φξγαλα λα 
εμππεξεηνχλ ηνλ πνιίηε. Ζ Διιάδα σο κέινο ηεο ΔΔ 
εηζάγεη κε ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο (2001) 
ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. ιεο νη δεκφζηεο Τπε-
ξεζίεο θαη ηα Τπνπξγεία δεκνζηεχνπλ ηηο απνθάζεηο 
ηνπο θαη θάζε πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν.  
 Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε δηάθνξα Τπνπξγεία (νη 
ηζηνζειίδεο ηνπο ζην Κεθ.10.2), λα αληιήζεηε πιεξν-
θνξίεο γηα ηνλ πνιίηε θαη λα ελεκεξψζεηε ηελ ηάμε. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
 

 
 
 
 
 
 
 

9.5 Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (ΜΜΔ) 
πσο είδακε, πξνυπφζεζε ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ 
είλαη ν ελεκεξσκέλνο πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρεη ζηα 
θνηλά πξνβιήκαηα. Ζ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε ζηα 
ΜΜΔ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπ-
ηαίσλ δεθαεηηψλ (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, δηαδίθηπν, 

Βαζηθφο ζεζκφο δεκνθξαηίαο 
Πνιηηηθά  
Κφκκαηα 

Κνηλσλία  
Πνιηηψλ 

Κνηλσλία   Αιιειεγγχεο 
  Αλνηρηή 
  Γεκνθξαηηθή
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θαισδηαθή ηειεφξαζε, δνξπθφξνη άκεζεο κεηάδνζεο), 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα ελεκεξσζεί 
αληηθεηκεληθά θαη λα ειέγμεη θάζε πιεξνθνξία κέζα απφ 
εθαηνληάδεο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, εθεκεξίδεο θαη 
ηειενπηηθά δίθηπα (βι. Κεθ. 5.3). 
 Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζχγρξνλσλ 
ΜΜΔ ζηελ ππεξεζία ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο 
πνιηηψλ πνπ νξίζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα; 

1. Η ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ. Απηφ 
επηηπγράλεηαη κε εθπνκπέο ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα 
θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζηα νπνία εθθξάδνληαη φιεο νη 
απφςεηο, ψζηε λα δηακνξθψλεηαη κηα ελεκεξσκέλε 
θνηλή γλψκε. 

2. Η πνιηηηζηηθή θαη κνξθσηηθή πξνζθνξά, κέζα απφ 
εθπνκπέο θαη άξζξα πνπ ελεκεξψλνπλ, κνξθψλνπλ θαη 
θαιιηεξγνχλ ηελ θξίζε. 

3. Η δεκηνπξγία ηνπ «πιαλεηηθνχ ρσξηνχ» κέζσ ηεο 
παγθφζκηαο επηθνηλσλίαο. Κάζε πιεξνθνξία 
αλακεηαδίδεηαη ηαρχηαηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε φιν 
ηνλ πιαλήηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα άηνκα: 
 θαηαλννχλ θαη ζέβνληαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ άιισλ 
πνιηηηζκψλ, 
 επαηζζεηνπνηνχληαη γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο 
παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, 
 ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη είλαη πνιίηεο κηαο 
παλαλζξψπηλεο θνηλσλίαο. 
 Ζ εμνπζία ησλ ζχγρξνλσλ ΜΜΔ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 
έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, ζηελ πιεξνθφξεζε 
θαη δηακφξθσζε ηνπ πνιίηε νδεγεί ζην ραξαθηεξηζκφ 

ηνπο σο «ηέηαξηε εμνπζία». 
 Ζ ηεξάζηηα απηή εμνπζία ησλ ΜΜΔ, πνπ πιένλ 
γίλνληαη παγθφζκηα, απμάλεη ηνπο θίλδπλνπο λα 
ειέγρνληαη απφ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα κε 

απνηέιεζκα ηελ παξαπιεξνθφξεζε ηνπ πνιίηε.  
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 Γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπο θίλδπλνπο απηνχο ην 
άξζξν 14 ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο (Κεθ. 12.3) ζεζπί-
δεη ην δηθαίσκα ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ θαη ηελ 
ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ (έληππνπ θαη ξαδηνηειενπηηθνχ). 
Σν χληαγκα πξνβιέπεη επίζεο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο θαη ζεζπίδεη 
Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηα ΜΜΔ κε ζηφρν ηελ πξνά-
ζπηζε ηνπ πνιίηε σο αλαγλψζηε, ζεαηή, ηειεζεαηή, 
αθξναηή ή ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο θηλδχλνπο 
παξαπιεξνθφξεζεο. 
 

θση. 9.9 Ζ πιαλεηηθή θνηλσλία «ρη  
κφλν θάζε ηκήκα ηνπ θφζκνπ  
απνηειεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηκήκα  
ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη ν θφζκνο σο  
ζχλνιν είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν  
παξψλ ζε θαζέλα απφ ηα ηκήκαηά  
ηνπ..» Δληγθάξ Μνξέλ.  

 «ήκεξα κηιάκε γηα ην θαηλφκελν ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο. Πφζν ζπλέβαιαλ ηα ΜΜΔ ζε απηφ; 

 
 

 
 

θση.9.10. «Σα ηειενπηηθά  
πξνγξάκκαηα ζα κπνξνχζαλ λα  
επηκνξθψζνπλ θαη λα θαιιηεξγή- 
ζνπλ ην θνηλφ. Γηαηί φρη εθπνκπέο  
φπσο «Αγαπψ ην Θνπθπδίδε»,  
«πλάληεζε κε ηνλ ηχπν» κε έλαλ 

εζνπνηφ λα παίδεη ην Υξηζηφθνξν Κνιφκβν πνπ κφιηο 
έρεη γπξίζεη απφ ηελ ηξίηε επίζθεςή ηνπ ζην Νέν 
Κφζκν...»; R. Fuller 1971. 
 Σξεηο δεθαεηίεο κεηά ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ζε πνην 
βαζκφ έρνπλ αλαπηπρζεί ηέηνηεο εθπνκπέο; 
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 Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα 
ησλ βαζηθψλ θαλαιηψλ θαη λα θάλεηε κηαλ έξεπλα ζε  
ζρέζε κε ην πνζνζηφ ζην νπνίν νη ελεκεξσηηθέο θαη 
κνξθσηηθέο εθπνκπέο πεξηιακβάλνληαη ζην 
πξφγξακκά ηνπο. Να ζπδεηήζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε 
ζηελ ηάμε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ζαο. 

 
 

90 πεξηνδηθά, 202 ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί 182 εθεκεξί-
δεο θαη φια ηα ηειενπηηθά θαλάιηα πξνβάιινληαη ζην 
ειιεληθφ δηαδίθηπν. Θα ηα βξείηε φια ζηηο κεραλέο 
αλαδήηεζεο (π.ρ. www.in.gr). Δπηιέμηε 4-5 εθεκεξίδεο 
κε ηε κεγαιχηεξε θπθινθνξία θαη εθηππψζηε ηα 
πξσηνζέιηδά ηνπο. 
 Να ζπδεηήζεηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο ζηελ ηάμε. 
Παξνπζηάδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ε θάζε πιεξνθνξία; 
Δληνπίδεηε ζηνηρεία παξαπιεξνθφξεζεο; Πφζν 
αληηθεηκεληθή είλαη ε ελεκέξσζε; Ση πξέπεη λα πξνζέρεη 
ν αλαγλψζηεο, ν αθξναηήο, ν ηειεζεαηήο θαη ν ρξήζηεο 
ηνπ δηαδηθηχνπ; 

 
 

 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
 
 
 
 
 

Λεηηνπξγίεο 
ΜΜΔ 

 Δλεκέξσζε, πιεξνθφξεζε 
 Πνιηηηζκφο, κφξθσζε 

 Παγθφζκηα επηθνηλσλία
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Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
 
1. Να θαηαγξάςεηε ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 
αλάδεημε ησλ αληηπξνζψπσλ ζαο ζηηο καζεηηθέο 
θνηλφηεηεο. Ση εθινγηθφ ζχζηεκα αθνινπζείηαη; 
2. Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο 
(www.ypes.gr θαη www.politiki.gr ) θαη λα πάξεηε ηα 
ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εζληθψλ θαη επξσ-
πατθψλ εθινγψλ θαη λα ηα ζπγθξίλεηε κε ηα απνηειέ-
ζκαηα ηνπ 2000 πνπ είλαη επίζεο θαηαρσξηζκέλα σο 
πξνο ηα πνζνζηά απνρήο. Να ζρνιηάζεηε ηα απνηειέ-
ζκαηα. Πφζν αληηπξνζσπεπηηθή κπνξεί λα είλαη ε ε-
θινγή ησλ αληηπξνζψπσλ κε πςειά πνζνζηά απνρήο; 
3. «Ζ θνηλσλία πνιηηψλ πεξηιακβάλεη λέεο ζπκπεξηθν-
ξέο, ηφζν απφ ηνλ πνιίηε, φζν θαη απφ ηελ εμνπζία». 
Να αλαθέξεηε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. 
4. Να επηιέμεηε έλα ζεκαληηθφ επίθαηξν θνηλσληθφ ζέκα 
πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Να δηαβάζεηε ηνλ ηξφπν πνπ ην 
παξνπζηάδνπλ δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαη δχν 
ηειενπηηθά θαλάιηα. Να ζρνιηάζεηε ηα απνηειέζκαηα 
ηεο κηθξήο ζαο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ 
αληηθεηκεληθφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο. 
5. Μεηά ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο απφ ηελ ελφηεηα απηή, 
κπνξείηε λα εηνηκάζεηε κε κηαλ νκάδα ζπκκαζεηψλ ζαο 
κηαλ εθπνκπή θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα ζέκαηα πνπ 
ζαο ελδηαθέξνπλ ζηνλ ηνπηθφ Γεκνηηθφ ξαδηνθσληθφ 
ζηαζκφ. Δηνηκάδνληαο ηελ εθπνκπή λα πξνβιεκαηη-
ζηείηε γηα ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ 
πνπ κάζαηε θαη πξέπεη λα εθαξκφζεηε. Ζ εθαξκνγή 
ηνπο ζαο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 
αθξνακαηηθφηεηα πνπ ζέιεηε λα εμαζθαιίζεηε; Να 
ζρνιηάζεηε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζαο. 
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ΚΟΜΜΑ 

ΦΖΦΟΗ ΠΟΟΣΑ 

% 
ΔΓΡΔ ΠΟΤ ΠΑΗΡΝΟΤΝ ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΑ 

ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΛΖ 
ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ 

ΜΔ ΣΟ ΗΥΤΟΝ 
ΤΣΖΜΑ 

ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΠΑΟΚ 3.008.081 43,798 133 158 +25 

Ν.Γ. 2.934.448 42,726 130 125 -5 

ΚΚΔ 379.280 5.522 17 11 -6 

ΤΝ 219.988 3.203 10 6 -4 

ΓΗΚΚΙ 184.648 2,688 8 - -8 

ΓΗΠΔΔ 32.149 0,468 1 - -1 

ΔΝΚΔΝ 23.218 0,338 1 - -1 

ΛΟΙΠΑ 86.321 1,257 - - - 

ΤΝΟΛΟ 2.934.448 100.000 300 300 - 

 

ΓΗΠΔΔ = Γεκνθξαηηθή Πεξηθεξεηαθή Έλσζε, ΔΝΚΔΝ = Έλσζε Κεληξψσλ 
 

πίλαθαο 9.1
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6. ηνλ πίλαθα ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο βιέπεηε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ εζληθψλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 
2000, πνπ έγηλαλ κε κηθηφ εθινγηθφ ζχζηεκα. ε δηπια-
λή ζηήιε ζα δείηε πψο ζα δηακνξθψλνληαλ ηα απνηειέ-
ζκαηα κε ην αλαινγηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα. Να ζπγθξίλε-
ηε θαη λα ζρνιηάζεηε ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε: 

Α. Σνλ αξηζκφ ησλ βνπιεπηψλ πνπ εθιέγνπλ ηα  
θφκκαηα κε ηα δχν ζπζηήκαηα. 

Β. Σνλ αξηζκφ ησλ θνκκάησλ πνπ εθιέγνληαη. 
7. Μπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηθξή έξεπλα γηα ηε 
ρξήζε ησλ δηάθνξσλ ΜΜΔ, κε δείγκα ηνπο ζπκκαζεηέο 
ζαο ζην ζρνιείν. Πφζν ζπρλά είλαη ζεαηέο θηλεκαην-
γξάθνπ, ηειεζεαηέο, αθξναηέο ξαδηνθψλνπ, αλαγλψ-
ζηεο βηβιίσλ, εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, ρξήζηεο ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ; Σα 
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ζαο κπνξείηε λα 
παξνπζηάζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ζηελ ηάμε. 
 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 
Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπδήηεζε ηνπ  
θεθαιαίνπ απηνχ θαη εθφζνλ θνίηαμεο ηηο 

πεξηιήςεηο θαη θαηαλφεζεο ηηο θαηλνχξγηεο έλλνηεο ζα 
πξέπεη λα κπνξείο λα απαληήζεηο ζχληνκα ζηηο 
παξαθάησ εξσηήζεηο. ε φπνηεο ζπλαληάο δπζθνιία, 
ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη ην αληίζηνηρν κάζεκα. 
1. Απφ πνηνπο πνιίηεο απνηειείηαη ην εθινγηθφ ζψκα; 
2. Πνην εθινγηθφ ζχζηεκα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθφ; 
Πνην είλαη ην κεηνλέθηεκά ηνπ; 
3. Ση ζρέζε έρνπλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα κε ηε 
δεκνθξαηία; 
4. ε πνηεο εθινγέο ζπκκεηέρεη ν έιιελαο πνιίηεο; 
5. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ΜΜΔ ζηελ 
ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ; 

27 / 86 



6. Να αλαθέξεηο δχν παξαδείγκαηα δξαζηεξηνπνίεζεο 
ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο 
επίπεδν. 
7. Με πνην ηξφπν δηαζθαιίδεη ην χληαγκα ηνλ πνιίηε 
απφ ηνλ θίλδπλν παξαπιεξνθφξεζεο κέζσ ησλ ΜΜΔ; 
Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ζσζηή απάληεζε.  
1. Σν εθινγηθφ δηθαίσκα ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο 
έρνπλ: 

α. ινη νη Έιιελεο πνιίηεο 
β. ινη νη Έιιελεο πνιίηεο άλσ ησλ 18 εηψλ 
γ. ινη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ πνπ δηακέλνπλ ζηελ  

Διιάδα 
δ. ινη φζνη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα  

Γ. Να ραξαθηεξίζεηο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσ-
ζηέο ή ιαλζαζκέλεο, βάδνληαο ζε θχθιν ην αληίζηνηρν 
γξάκκα ( γηα ηηο ζσζηέο Λ γηα ηηο ιαλζαζκέλεο). 
1. Αξκνδηφηεηα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο απνηειεί ε  

ζπκκεηνρή ηνπ ζε δεκνςήθηζκα.     Λ 
2. Ζ ζπκκεηνρή ζε φια ηα επίπεδα εθινγψλ είλαη  

ππνρξέσζε ηνπ έιιελα πνιίηε.     Λ 
3. Με ην πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα επηηπγράλεηαη ε  

εθπξνζψπεζε ησλ κηθξψλ θνκκάησλ  
ζηε Βνπιή.     Λ 

4. Με ην αλαινγηθφ ζχζηεκα ππεξηζρχεη ην  
πξψην θφκκα.     Λ 

5. Σν εθινγηθφ δηθαίσκα απαηηεί ειηθία 21 εηψλ.     Λ 
6. Κνηλσλία πνιηηψλ είλαη ην ζχλνιν  

ησλ εθινγέσλ.     Λ 

28 / 86 



 

10 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο 
 

 Ζ λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία: Ζ ζχλζεζε ηεο  
Βνπιήο. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Βνπιήο  

 Ζ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία: Ο Πξφεδξνο ηεο  
Γεκνθξαηίαο. Ζ Κπβέξλεζε  

 Ζ δηθαζηηθή ιεηηνπξγία 
 

Γηα λα κειεηήζεηο απηφ ην θεθάιαην πξέπεη  
λα ζπκεζείο ηελ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο,  
ηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θξαηηθήο 

εμνπζίαο θαη ηελ έλλνηα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο. 
 

Σν «Καηεγνξψ» ηνπ Δκίι Ενιά αλαθέξεηαη  
ζηελ ζεκαληηθή δεκνθξαηηθή αξρή ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο απφ ηελ εθηειεζηηθή 
εμνπζία. 

 

Ζ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο είλαη θαη ην  
ζέκα ηεο ηαηλίαο «Δηο ην φλνκα ηνπ παηξφο»  
ηνπ Σδφξληαλ. 

 

Απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο Βνπιήο  
(www.parliament.gr) αιιά θαη ην ηειενπηηθφ  
θαλάιη, πνπ δηαζέηεη, ζα ελεκεξσζείο γηα ηε  
ιεηηνπξγία ηεο αιιά θαη γηα πνιιέο  
ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζεη. Μπνξείο λα ζπγθεληξψζεηο πιεξνθνξίεο 
γηα ην ζεζκφ ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ πνπ ζα ζε 
απαζρνιήζεη ζην Λχθεην. 
 

ην θεθάιαην απηφ ζα δηαπηζηψζεηο πψο πξαγκαηψ-
λεηαη ε αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ζα ζπλεηδεην-
πνηήζεηο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 
αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
δεκνθξαηίαο. 
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10.1 Ννκνζεηηθή Λεηηνπξγία 
 

ην θεθάιαην 8 γλσξίζακε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θξαηηθήο 
εμνπζίαο θαη ηα φξγαλα πνπ ηηο αζθνχλ. Με βάζε ηελ 
αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θξαηηθήο 
εμνπζίαο, ηε λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία ηελ αζθνχλ ε Βνπιή 
θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο. Σν πνιίηεπκά καο 
εμάιινπ είλαη Πξνεδξεπφκελε Κνηλνβνπιεπηηθή 
Γεκνθξαηία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Βνπιή (Κνηλνβνχιην) 
έρεη μερσξηζηή ζέζε ζην πνιίηεπκα καο αθνχ είλαη ην 
κνλαδηθφ φξγαλν ηεο Πνιηηείαο πνπ εθιέγεηαη 
απεπζείαο απφ ην ιαφ, πνπ είλαη πεγή θάζε εμνπζίαο. 
 
10.1.1 Ζ ζύλζεζε ηεο Βνπιήο 
 

Γηα λα εθιεγεί θαλείο βνπιεπηήο απαηηείηαη λα είλαη 

Έιιελαο πνιίηεο, λα έρεη ηελ λφκηκε ηθαλφηεηα λα 
εθιέγεη θαη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο εθινγήο. 

Άξζξν 55 παξ. 1 Ππλη. 

 

 Ζ Βνπιή απνηειείηαη απφ 300 βνπιεπηέο. Σν 
χληαγκα δελ αλαθέξεη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ βνπιεπ-
ηψλ, πξνβιέπεη φκσο φηη ν αξηζκφο ηνπο δε κπνξεί λα 
είλαη κηθξφηεξνο απφ δηαθφζηνπο, νχηε κεγαιχηεξνο 
απφ ηξηαθφζηνπο. 
 Οη βνπιεπηέο αληηπξνζσπεχνπλ ζηε Βνπιή ην 
έζλνο, είλαη δειαδή νη εζληθνί καο αληηπξφζσπνη. Καηά 
ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, έρνπλ δηθαίσκα λα 
εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ειεχζεξα θαη λα ςεθίδνπλ 
ζχκθσλα κε ηε ζπλείδεζή ηνπο. 
 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν βνπιεπηηθψλ 
εθινγψλ πνπ γίλνληαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα, νλνκάδεηαη 

βνπιεπηηθή πεξίνδνο. 
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 Σελ πξψηε Γεπηέξα ηνπ κελφο Οθησβξίνπ θάζε 
ρξφλν, μεθηλά κηα λέα ζχλνδνο ηεο Βνπιήο ε νπνία 
ζπλήζσο ιήγεη ηνλ Ηνχλην ηεο επφκελεο ρξνληάο. Απηφ 
ην δηάζηεκα ε Βνπιή ζπλεδξηάδεη ζε νινκέιεηα θαη ζε 
ηκήκαηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, ε Βνπιή 
ζπλερίδεη κφλν ην λνκνζεηηθφ ηεο έξγν (λα ςεθίδεη 
δειαδή λφκνπο) ζηα ηκήκαηα ζεξηλψλ δηαθνπψλ. Οη 
ζπλεδξηάζεηο ηεο Βνπιήο είλαη δεκφζηεο, αλακεηαδί-
δνληαη απφ ηα ΜΜΔ, θαη νπνηνζδήπνηε πνιίηεο κπνξεί 
λα παξαθνινπζήζεη κηα ζπλεδξίαζε απφ ηα ζεσξεία 
ηεο Βνπιήο. 
 

 
 
 
 
 
 
 

χλνιν 300 Βνπιεπηέο 
 

πίλαθαο 10.1 Απφ ηνπο 300 Βνπιεπηέο ηεο Διιεληθήο 
Βνπιήο, νη 288 είλαη βνπιεπηέο πνπ εθιέγνληαη ζηηο 56 
εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ε ρψξα 
ζηε δηάξθεηα ησλ Βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. Οη ππφινηπνη 
12 νλνκάδνληαη βνπιεπηέο Δπηθξαηείαο. Δθιέγνληαη 
αλάινγα κε ηελ εθινγηθή δχλακε ηνπ θάζε θφκκαηνο γηα 
φιε ηελ ειιεληθή Δπηθξάηεηα. 

288 
Βνπιεπηέο 

Δθινγηθψλ Πεξηθεξεηψλ 

12 Δπηθξαηείαο 
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Δθινγέο γηα ηε 
ζπγθξφηεζε 

Δζληθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ 

Αξηζκφο 
γπλαηθψλ πνπ 

θαηέιαβαλ βνπ-
ιεπηηθέο έδξεο 

Πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ ζην Δζληθφ 
Κνηλνβνχιην 

   

1974 7 2,3% 

1977 11 3,6% 

1981 13 4,3% 

1985 7 2,3% 

1989 13 423% 

1989 20 6,6% 

1990 16 5,3% 

1993 18 6,0% 

1996 19 6,3% 

2000 26 8,6% 

2004 39 13,0% 

πίλαθαο 10.2 Γπλαηθεία εθπξνζώπεζε ζην Δζληθό 
Θνηλνβνύιην. 
 Παξαηεξψληαο ηα κηθξά πνζνζηά εθπξνζψπεζεο 
ησλ γπλαηθψλ ζην Δζληθφ Κνηλνβνχιην, λα αληαιιάμεηε 
απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα κέηξσλ φπσο ην 
ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ ππνςεθίσλ γπλαηθψλ (1/3) πνπ 
εθαξκφδεηαη ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο. 
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πίλαθαο 10.3 Νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Βνπιεπηή 

Οη Γξαζηε- 
ξηφηεηεο  

ηνπ Βνπιεπηή 

Σκήκαηα ηεο Βνπιήο 

Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο 

Γηαθνκκαηηθέο απνζηνιέο ζην 
εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ 

Δπηηξνπέο ηεο Βνπιήο 

Δπαθέο κε ηνπο πνιίηεο 

Κνκκαηηθέο ππνρξεψζεηο 

Γηαξθείο 

Δηδηθέο 

Δηδηθέο  
Μφληκεο 

Γηα Δζληθά ή Γεληθφηεξνπ 

Δλδηαθέξνληνο Εεηήκαηα 

Γηεζλψλ ρέζεσλ  

ηεο Βνπιήο 

Δμεηαζηηθέο ησλ Πξαγκάησλ 

Γηάθνξεο άιιεο 

Δπηηξνπέο  

ηεο Βνπιήο 
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Βνπιή ησλ εθήβσλ. Ζ Βνπιή ησλ Δθήβσλ είλαη έλα 
πξσηνπνξηαθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο Βνπιήο 
ησλ Διιήλσλ, πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην ζρνιηθφ έηνο 
1995-96. Απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο φισλ ησλ ζρνιεί-
σλ ηεο ρψξαο, ηνπ Απφδεκνπ Διιεληζκνχ θαη ηεο 
Κχπξνπ. Έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθήο 
ζηάζεο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηε «ζπκκεηνρή ζηα θνηλά» 
θαζψο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζηηο αξρέο, ηηο 
αμίεο, ηνπο θαλφλεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκνθξαηίαο, 
φπσο ν δηάινγνο, ε αλεθηηθφηεηα, ε αιιεινθαηαλφεζε 
θαη ε αιιειεγγχε. Οη καζεηέο αθνχ ελεκεξσζνχλ γηα ην 
πξφγξακκα, θαηαζέηνπλ εξγαζίεο νη νπνίεο αμηνινγνχ-
ληαη. Απφ ηελ αμηνιφγεζε επηιέγνληαη 350 έθεβνη-Βνπ-
ιεπηέο, νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ ηε Βνπιή ησλ Δθήβσλ θαη 
ζπλεδξηάδνπλ ζηηο αίζνπζεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 
 

θση. 10.1 Ινγόηππν ηεο  
Βνπιήο ησλ εθήβσλ. «Ο  
ιφγνο κνπ γηα ην ζήκεξα, ην  
φξακά κνπ γηα ην αχξην.  
Γηαπηζηψλσ - θξίλσ -  
θαληάδνκαη - πξνηείλσ γηα  
ηνλ ηφπν πνπ δσ, ηε ρψξα  
κνπ, ηνλ θφζκν». Μηιψ γηα  
ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ην  
πεξηβάιινλ, ηε δεκνθξαηία,  
ην ζρνιείν, ηελ εξγαζία, ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην 
ξαηζηζκφ θαη φ,ηη άιιν κε απαζρνιεί. Μηιψ θαη γηα φ,ηη 
κπνξψ εγψ λα θάλσ». 
Απηφ είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλνχληαη νη 
εξγαζίεο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 
πξφγξακκα ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ.  
 Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ην πξφγξακκα απφ ηηο 
ηζηνζειίδεο ηεο Βνπιήο. 

Η θαληαζία ζηελ εμνπζία 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
 
 
 

10.1.2 Αξκνδηόηεηεο ηεο Βνπιήο 
 

Δπεηδή ε Βνπιή, φπσο είδακε, απνηειεί ην φξγαλν ηεο 
Πνιηηείαο ζην νπνίν αληηπξνζσπεχνληαη θαη εθθξάδν-
ληαη νη βαζηθέο πνιηηηθέο απφςεηο ηνπ ιανχ, αζθεί ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ δεκνθξαηηθνχ καο πνιηηεχκαηνο. Απνηειεί δειαδή, 
ην ρψξν φπνπ δηεμάγεηαη ν δεκφζηνο πνιηηηθφο δηάιν-
γνο απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο καο (Βνπιεπηέο) ζρεηηθά 
κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληθνχ έζλνπο θαη ηε ζπκκε-
ηνρή ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε. 
πγθεθξηκέλα:  

α. ηε Βνπιή αλήθεη ε αξκνδηφηεηα λα ζεζπίδεη ηνπο 
λφκνπο ηνπ θξάηνπο. Αθνχ θαηαηεζεί έλα λνκνζρέδην 
ζηε Βνπιή, παξαπέκπεηαη γηα επεμεξγαζία ζε κηα θνη-
λνβνπιεπηηθή επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ βνπιεπ-
ηέο φισλ ησλ θνκκάησλ, αλάινγα κε ηε δχλακή ηνπο 
κέζα ζηε Βνπιή. Σν επεμεξγαζκέλν πηα λνκνζρέδην, 
ζπδεηείηαη θαη ςεθίδεηαη απφ ηε Βνπιή θαη γίλεηαη 
λφκνο ηνπ θξάηνπο. ηε ζπλέρεηα ν λφκνο εθδίδεηαη απφ 
ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 
εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ). Οη λφκνη πνπ ςεθί-
δνληαη απφ ηε Βνπιή δελ επηηξέπεηαη λα έξρνληαη ζε α-
ληίζεζε κε ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ ζέηεη ην χληαγκα.  

β. Ζ Βνπιή αζθεί έιεγρν ζηηο πξάμεηο ηεο Κπβέξλε-
ζεο. Ζ Κπβέξλεζε ζπιινγηθά θαη ν θάζε Τπνπξγφο 
μερσξηζηά είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξέρνπλ ζηνπο 

Πξνζφληα  
Βνπιεπηή 

 Νφκηκε ηθαλφηεηα λα εθιέγεη 
 25 εηψλ θαη άλσ 
 Έιιελαο πνιίηεο 
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Βνπιεπηέο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηηο 
πξάμεηο ηνπο. Ο έιεγρνο απηφο απνηειεί ινγηθή ζπλέ-
πεηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηφο 
καο, αθνχ ν έιεγρνο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 
αζθείηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ ιανχ. Ο έιεγρνο 
απηφο γίλεηαη κε εξσηήζεηο βνπιεπηψλ, κε αλαθνξέο 
ησλ πνιηηψλ γηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ηνπο πνπ 
πηνζεηνχληαη απφ ηνπο βνπιεπηέο θαη παξνπζηάδνληαη 
ζηε Βνπιή, κε ζχζηαζε εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ φηαλ 
ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα θαθνδηαρείξηζε εθ κέξνπο 
Τπνπξγψλ θ.ά. Ο Πξσζππνπξγφο, επίζεο δχν θνξέο ην 
κήλα, παξέρεη επεμεγήζεηο ζηνπο βνπιεπηέο γηα ην 
θπβεξλεηηθφ έξγν.  

γ. Ζ Βνπιή αλαδεηθλχεη ηελ Κπβέξλεζε. Ο αξρεγφο 
ηνπ θφκκαηνο πνπ δηαζέηεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 
ησλ Βνπιεπηψλ (151) δηνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 
Γεκνθξαηίαο σο Πξσζππνπξγφο. Μέζα ζε 15 εκέξεο 
απφ ην δηνξηζκφ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ε Κπβέξλεζε 
πξέπεη λα εκθαληζηεί ζηε Βνπιή θαη λα δεηήζεη ηελ 
εκπηζηνζχλε ηεο, αθνχ παξνπζηάζεη ην πξφγξακκά 
ηεο (ςήθνο εκπηζηνζχλεο). Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ζα δνζεί ε εκπηζηνζχλε απφ ηε Βνπιή ε Κπβέξλεζε 
κπνξεί λα θπβεξλήζεη. Ζ Βνπιή σζηφζν κπνξεί κε 
απφθαζή ηεο λα απνζχξεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο είηε 
απφ έλα κέινο ηεο Κπβέξλεζεο (Τπνπξγφ) είηε απφ φιε 
ηελ Κπβέξλεζε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε Κπβέξλεζε 
είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαηηεζεί (ςήθνο δπζπηζηίαο). 

δ. Ζ Βνπιή ςεθίδεη θάζε ρξφλν ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ θξάηνπο πνπ ζπληάζζεη ε Κπβέξλεζε. Με απηφ ηνλ 
ηξφπν νη αληηπξφζσπνη καο ειέγρνπλ ηα έζνδα θαη ηα 
έμνδα ηνπ θξάηνπο. 

ε. Ζ Βνπιή επηθπξψλεη κε λφκν ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο 
(βι. Κεθ.14) πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα καο θαη κε 
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απηφ ηνλ ηξφπν γίλνληαη λφκνη ηνπ θξάηνπο, π.ρ. ε 
έθηαζε ησλ ρσξηθψλ καο πδάησλ. 

ζη. Ζ Βνπιή, ρσξίο ηε ζπλεξγαζία θαλελφο άιινπ 

θξαηηθνχ νξγάλνπ, αλαζεσξεί (ηξνπνπνηεί) ην 
χληαγκα γηα λα πξνζαξκνζηεί ζε λέα πνιηηηθά ή 
θνηλσληθά δεδνκέλα (π.ρ. ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ 
πληάγκαηνο ην 2001, πξνζηέζεθε ην άξζξν 5Α κε ην 
νπνίν δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζηελ 
πιεξνθφξεζε θαη ζηε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο). 

δ. Σέινο, ε Βνπιή έρεη αξκνδηφηεηεο κε δηθαζηηθφ 
ραξαθηήξα. Μφλνλ ε Βνπιή κπνξεί λα αζθήζεη πνηληθή 
δίσμε θαηά ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο γηα πξάμεηο 
ζρεηηθέο κε ηα θαζήθνληα ηνπο (Τπνπξγνχο, Τθππνπξ-
γνχο) θαζψο θαη θαηά ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο 
γηα εζράηε πξνδνζία* ή παξάβαζε ηνπ πληάγκαηνο. 
 

 
 
 

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΧ 
ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ  Αξ. Φχιινπ 186  
 16 επηεκβξίνπ 1999 

 
 
θση.10.2 ΦΔΘ  
ινη νη λφκνη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. Οη πνιίηεο κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ 
ηα αληίζηνηρα θχιια απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν. 
Δλεκέξσζε γηα φινπο ηνπο λφκνπο κπνξείηε λα πάξεηε 
απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ 
www.et.gr. 

*Δζράηε πξνδνζία: Σν έγθιεκα θαηά ηεο Πνιηηείαο, 
δειαδή θαηά ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ 
θξάηνπο. 
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θση.10.3  Να αλαδεηήζεηε ηελ  
ηζηνζειίδα ηεο Βνπιήο  
www.parliament.gr/ergasies 
/nomosxedia. Μέζα απφ ηε  
ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα κπνξεί-

ηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηα λνκνζρέδηα πνπ θαηαηίζεληαη 
γηα ςήθηζε ζηε Βνπιή θαη λα εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο. 
 

θση. 10.4  Σκήκα ηεο Βηβιηνζήθεο  
ηεο Βνπιήο. Ζ Βνπιή αλαπηχζζεη  
πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο  
δξαζηεξηφηεηεο θαη  
πξνγξάκκαηα. 
  Να ελεκεξσζείηε γη‟ απηά απφ  
ηηο ηζηνζειίδεο ηεο θαη λα ηα πα- 
ξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. Μέζα εμάι- 
ινπ απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο κπν-

ξείηε λα παξαθνινπζήζεηε θαη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο. 
 

θση.10.5  Ζ αίζνπζα ηνπ  
Κνηλνβνπιίνπ. ηελ ηειεπηαία  
Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο,  
αλαζεσξήζεθαλ ηα πεξηζζφηεξα  
άξζξα πνπ αθνξνχλ ηα  
δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ.  
Πξνζηέζεθαλ δηαηάμεηο πνπ  
αθνξνχλ ηελ ελαιιαθηηθή 

ζηξαηησηηθή ζεηεία, ηελ πξνζηαζία ηεο γελεηηθήο 
ηαπηφηεηαο απφ βηνταηξηθέο επεκβάζεηο, ηελ πξνζηαζία 
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη θαηνρπξψζεθε ε 
θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε 
ηηο θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 
αλαγθαηφηεηα απηψλ ησλ αλαζεσξήζεσλ. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 Αξκνδηφηεηεο Βνπιήο.  
 

 Θεζπίδεη λφκνπο 
 Αλαδεηθλχεη ηελ θπβέξλεζε 
 Φεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
 Αλαζεσξεί ην χληαγκα 
 Δπηθπξψλεη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο 
 Αζθεί θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν θαη πνηληθή δίσμε  

ελαληίνλ ππνπξγψλ 
 

10.2 Δθηειεζηηθή Λεηηνπξγία 
 

πσο είδακε ζην θεθάιαην 8, ηελ εθηειεζηηθή 
ιεηηνπξγία ζην δεκνθξαηηθφ καο πνιίηεπκα ηελ αζθνχλ 
ε θπβέξλεζε θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ 
είλαη ηα εθηειεζηηθά φξγαλα. Οθείινπλ δειαδή λα 
εθαξκφδνπλ φζα νξίδεη ην χληαγκα θαη νη λφκνη πνπ 
ςεθίδεη ε Βνπιή θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θπβεξλνχλ 
(δηνηθνχλ) ηε ρψξα. 
 
10.2.1 Ξξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ζπκβνιίδεη ηελ ελφηεηα 
ηνπ έζλνπο. Δίλαη ν Αξρεγφο ηνπ θξάηνπο θαη ξπζκηζηήο 
ηνπ πνιηηεχκαηνο, αιιά φρη ην θπξίαξρν φξγαλν. 
Κπξίαξρν φξγαλν, ζχκθσλα κε ην χληαγκα, είλαη ν 
ιαφο, δειαδή ην εθινγηθφ ζψκα πνπ εθιέγεη ηε Βνπιή 
θαη ηελ Κπβέξλεζε. 
 Γη‟ απηφ ην ιφγν, αλαθέξνληαη κε αθξίβεηα θαη 
ζαθήλεηα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξφεδξνπ ηεο Γεκνθξα-
ηίαο ζην χληαγκα, θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη: 
 Ζ έθδνζε θαη ε δεκνζίεπζε ησλ λφκσλ, φπσο είδακε 
ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 
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 Ζ πξνθήξπμε δεκνςεθίζκαηνο γηα θξίζηκν εζληθφ 
ζέκα ή γηα ςεθηζκέλν λνκνζρέδην, φηαλ ην δεηήζεη ε 
Βνπιή. 
 Ζ δηεζλήο εθπξνζψπεζε ηεο Πνιηηείαο, ε θήξπμε 
πνιέκνπ θαη ε ζπλνκνιφγεζε (ζπκθσλία) ζπλζεθψλ 
εηξήλεο. 

 Ζ έθδνζε Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ: Οη λφκνη πνπ 
ςεθίδνληαη ζηε Βνπιή νξίδνπλ γεληθά πιαίζηα. Γηα ην 
ιφγν απηφ, ν αξκφδηνο Τπνπξγφο πνπ πξφηεηλε ην λφκν 
ζηε Βνπιή, πξνηείλεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηελ έθδνζε δηαηαγκάησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ πσο ζα 
εθαξκνζηεί θαη ζα εθηειεζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο. Ο 
αξκφδηνο Τπνπξγφο ππνγξάθεη απφ θνηλνχ κε ηνλ 
Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 
πνπ δεκνζηεχνληαη θαη απηά ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ). 
 Ο δηνξηζκφο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Κπβέξλεζεο: 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο δηνξίδεη σο Πξσζππνπξ-
γφ ηεο ρψξαο ηνλ αξρεγφ ηνπ θφκκαηνο ην νπνίν ζηηο 
εθινγέο απέθηεζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ εδξψλ 
ηεο Βνπιήο (151 έδξεο). Δάλ θαλέλα θφκκα δελ απέθηε-
ζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ην ίδην ην χληαγκα πξν-
βιέπεη αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπ-
ζήζεη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο κε δηαδνρηθέο 
αλαζέζεηο δηεξεπλεηηθψλ εληνιψλ, γηα ην ζρεκαηηζκφ 
Κπβέξλεζεο. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη αηξε-
ηφο, εθιέγεηαη δειαδή γηα νξηζκέλε ζεηεία (5 ρξφληα) 
απφ ηε Βνπιή. Μπνξεί λα επαλεθιεγεί κηα κφλν θνξά. 
 
 

Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο κπνξεί λα εθιεγεί φπνηνο 
είλαη Έιιελαο πνιίηεο πξηλ απφ πέληε ηνπιάρηζηνλ 
έηε, έρεη απφ παηέξα ή κεηέξα Διιεληθή θαηαγσγή, 
έρεη ζπκπιεξψζεη ην ηεζζαξαθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο  
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ηνπ θαη έρεη ηε λφκηκε ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ 

(Άξζξν 31 ηνπ πλη). 

 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο εθιέγεηαη απφ ηε Βνπιή 
κε απμεκέλε πιεηνςεθία γηαηί επηδηψθεηαη λα είλαη 
απνδεθηφο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ βνπιεπηψλ. 
Πξέπεη λα ζπγθεληξσζεί ε πιεηνςεθία ησλ 2/3 (200) 
ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ ζε δχν ςεθνθνξίεο 
θαη ησλ 3/5 (180) ζηελ ηξίηε ςεθνθνξία. ηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξσζεί ε πιεηνςεθία ησλ 
180 βνπιεπηψλ ζηελ ηξίηε ςεθνθνξία, δηαιχεηαη ε 
Βνπιή θαη αθνινπζνχλ Βνπιεπηηθέο εθινγέο. Ζ λέα, 
κεηά ηηο εθινγέο Βνπιή, εθιέγεη Πξφεδξν ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαηαξρήλ κε απμεκέλε πιεηνςεθία 3/5 
(180) θαη αλ απηή δε ζπγθεληξσζεί, κε πιεηνςεθία ησλ 
κηζψλ ζπλ κίαο ςήθσλ (151). 
 

θση.10.6  Οη έμη Πξφεδξνη ησλ ηεο Γ΄  
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Καηά  
ζεηξά: Μηρ. ηαζηλφπνπινο, Γεκ.  
Σζάηζνο, Kσλ. Καξακαλιήο, Υξ.  
αξηδεηάθεο Κσλ. ηεθαλφπνπινο  
θαη Κάξνινο Παπνχιηαο  
(www.presidency.gr). 
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ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ‟ ΑΡ.246 

«Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ» 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 
 
 
 
 

θση. 10.7 Ξξνεδξηθό Γηάηαγκα  
Ο Νφκνο 1266/98, θαζφξηδε φηη ε εηζαγσγή ησλ ππνςε-
θίσλ ζηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε 
Παλειιήληεο Δμεηάζεηο. Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ 
εμεηάζεσλ, ν αξηζκφο ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ, ν 
αθξηβήο ππνινγηζκφο ηεο βαζκνινγίαο θαη άιιεο 
ιεπηνκέξεηεο, πξνζδηνξίδνληαη απφ δηάθνξα 
Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα. 
 

θση. 10.8.  Σν Πξνεδξηθφ Μέγαξν.  
ην άξζξν 37 ηνπ πληάγκαηνο  
αλαθέξεηαη φ,ηη αλ θαλέλα θφκκα  
δε δηαζέηεη ηελ απφιπηε πιεηνςε- 
θία ησλ εδξψλ ζην Κνηλνβνχιην  
(151 έδξεο δειαδή), ν Πξφεδξνο 

ηεο Γεκνθξαηίαο παξέρεη ζηνλ αξρεγφ ηνπ θφκκαηνο 
πνπ δηαζέηεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία εληνιή ζρεκαηη-
ζκνχ Κπβέξλεζεο. Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ν Πξφε-
δξνο ηεο Γεκνθξαηίαο παξέρεη εληνιή ζηνλ αξρεγφ ηνπ 
δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ ζηε ζπλέρεηα θφκκαηνο. Κάζε 
εληνιή ηζρχεη γηα 3 εκέξεο. Αλ νη εληνιέο απνηχρνπλ, ν 
Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θαιεί φινπο ηνπο αξρεγνχο 
ησλ θνκκάησλ λα ζρεκαηίζνπλ «Οηθνπκεληθή Κπβέξλε-
ζε» θαη αλ θαη απηφ απνηχρεη αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξν 
ελφο ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο ην 
ζρεκαηηζκφ Κπβέξλεζεο πνπ ζα νδεγήζεη νκαιά ηε 
ρψξα ζηε δηεμαγσγή λέσλ εθινγψλ. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 

 
 Αξρεγφο ηνπ θξάηνπο 
 Ρπζκηζηήο ηνπ πνιηηεχκαηνο 
 

10.2.2 Θπβέξλεζε 
 

 

Ζ Κπβέξλεζε είλαη ην φξγαλν πνπ θαζνξίδεη θαη 
θαηεπζχλεη ηε γεληθή πνιηηηθή (εζσηεξηθή θαη 
εμσηεξηθή) ηεο ρψξαο καο. Σελ Κπβέξλεζε απνηειεί ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηνλ 
Πξσζππνπξγφ θαη ηνπο Τπνπξγνχο. 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΑ 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ 
www.ypan.gr 

ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΛΑΡΗΙΗΑΠ 
www.yen.gr 

ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ  
www.culture.gr 

ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ 
www.ministryofjustice.gr 

ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ - ΓΖΚΝΠΗΑΠ 
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ 
www.ypes.gr 

ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ & 
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 

www.yme.gr 

ΔΘΛΗΘΖΠ ΞΑΗΓΔΗΑΠ & 
ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ 

www.ypepth.gr 

ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΡΑΜΖΠ 
www.ydt.gr 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 
www.ypetho.gr 

ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 
ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 

www.ypyp.gr 
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ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & 
ΡΟΝΦΗΚΥΛ 

www.minagric.gr 

ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ 
ΘΟΑΘΖΠ 

www.mathra.gr 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ  
www.mfa.gr 

ΑΗΓΑΗΝ & ΛΖΠΗΥΡΗΘΖΠ 
ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 
www.ypai.gr 

ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΚΛΑΠ 
www mod.gr 

ΡΞΝ & ΚΚΔ 
www.minpress.gr  

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ  
& ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

www.labor-ministry.gr 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΖΠ 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

www.mintour.er 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ-
ΡΑΜΗΑΠ & ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ 

www.minenv.gr 

 

  

 Ο Πξσζππνπξγφο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο 
Κπβέξλεζεο θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο θπβεξλεηηθήο 
πνιηηηθήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν Πξσζππνπξγφο νξίδεη ηα 
πξφζσπα, πνπ απαξηίδνπλ ηελ Κπβέξλεζε, θαη έρεη 
δηθαίσκα λα ηα απαιιάμεη απφ ηα θαζήθνληά ηνπο, φηαλ 
ην θξίλεη ζθφπηκν, θαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε άιια. 
πληνλίδεη ην έξγν ησλ Τπνπξγψλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ 
ελφηεηα ζηηο πξάμεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο. Οη 

Τπνπξγνί είλαη ζπλήζσο βνπιεπηέο.  Οη Τπνπξγνί πνπ 
δελ πξνέξρνληαη απφ ηε Βνπιή νλνκάδνληαη 

εμσθνηλνβνπιεπηηθνί. Κάζε Τπνπξγφο δηεπζχλεη έλα 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δηνίθεζεο ν νπνίνο ζπληζηά ην 
Τπνπξγείν ηνπ (π.ρ. Δζλ. Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δκπνξίνπ, 

Δμσηεξηθψλ). Τπάξρνπλ θάπνηεο θνξέο Τπνπξγνί 
«άλεπ ραξηνθπιαθίνπ», νη νπνίνη δε δηεπζχλνπλ έλα 
Τπνπξγείν, φπσο νη άιινη, αιιά αζθνχλ ζπγθεθξηκέλα 
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θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαζέηεη ν Πξσζππνπξγφο. ε 
θάζε Τπνπξγείν εθηφο απφ ηνπο Τπνπξγνχο, κπνξεί λα 

νξηζζνχλ θαη Τθππνπξγνί πνπ αλαιακβάλνπλ έλα 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. ζην Τπνπξ-
γείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ν Τπνπξγφο 
αλαιακβάλεη ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ν Τθππνπξγφο 
ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο). Οη Τπνπξγνί 
θαη νη Τθππνπξγνί θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο νθείινπλ λα πξαγκαηψζνπλ ηα θπβεξλεηηθά πξν-
γξάκκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ππνβάιινπλ ζηε Βνπιή 
λνκνζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηηο ππνζέζεηο ησλ Τπνπξ-
γείσλ ηνπο θαη δεηνχλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξα-

ηίαο λα εθδψζεη Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, κε ηα νπνία 
ζα εθαξκφζνπλ ηα λνκνζρέδηα πνπ ςήθηζε ε Βνπιή. 

 
Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 

 

Πξσζππνπξγφο 
 

Τπνπξγνί 
 

Τθππνπξγνί 
 

Τπνπξγνί άλεπ 
ραξηνθπιαθίνπ 

 

10.2.3 Ζ Γηθαζηηθή Ιεηηνπξγία 
 

Ζ Βνπιή ςεθίδεη λφκνπο θαη ε Κπβέξλεζε ηνπο 
εθαξκφδεη γηα λα θπβεξλήζεη. ηελ πεξίπησζε φκσο 
πνπ πξνθχςνπλ δηαθνξέο ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ 
πνπ ςεθίδεη ε Βνπιή πνηνο ζα ηηο επηιχζεη; 
 Με βάζε ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ 
ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο (βι. Κεθ.8), ην χληαγκα 
πξνβιέπεη έλα άιιν φξγαλν, ζην νπνίν αλαζέηεη απηφ 

Κπβέξλεζε 
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ην έξγν, ηα δηθαζηήξηα, ηα νπνία αζθνχλ ηε δηθαζηηθή 
ιεηηνπξγία. Σα δηθαζηήξηα είλαη έλα ηξίην φξγαλν, αλε-
μάξηεην απφ εθείλα πνπ αζθνχλ ηε λνκνζεηηθή θαη εθηε-
ιεζηηθή ιεηηνπξγία (Βνπιή - Κπβέξλεζε). Σηο δηαθνξέο 
επνκέλσο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ (π.ρ. 
ρξεκαηηθέο δηαθνξέο, θινπέο, αλζξσπνθηνλία) θαζψο 
θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ 
(π.ρ. θνξνδηαθπγή) ηηο επηιχνπλ ηα δηθαζηήξηα, πνπ 
απνδίδνπλ δηθαηνζχλε ζην φλνκα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ. 
 Οη Γηθαζηέο είλαη αλεμάξηεηνη θαη νθείινπλ λα 
δηθάδνπλ κε βάζε ηνπο λφκνπο. Δάλ φκσο νη λφκνη 
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην χληαγκα, νθείινπλ λα κελ 
ηνπο εθαξκφδνπλ θαη λα δηθάδνπλ κε βάζε ηελ αληηθεη-
κεληθή θξίζε ηνπο, ζχκθσλα κε ην χληαγκα. Δίλαη 
φκσο ππνρξεσκέλνη λα αηηηνινγνχλ ηελ νπνηαδήπνηε 
απφθαζε παίξλνπλ θαηά ηελ επίιπζε κηαο δηαθνξάο, 
εηδηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα, έηζη ψζηε ν θάζε πνιίηεο 
λα γλσξίδεη γηα πνην ιφγν έγηλε δεθηφ ή απνξξίθζεθε 
ην αίηεκά ηνπ.  
 

θση. 10.9 Ρν ινγόηππν ηεο Eurojust.  
Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο , ηα  
ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ηα  
δηθαζηήξηα φισλ ησλ θξαηψλ  
κειψλ ηεο ΔΔ, ζπλεξγάδνληαη γηα 

ηελ επίιπζε πνηληθψλ θαη αζηηθψλ ππνζέζεσλ. 
Δμάιινπ, γηα ηελ πάηαμε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο,  
ιεηηνπξγεί ε κνλάδα ηεο Eurojust, πνπ εδξεχεη ζηε 
Υάγε θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ δηθαζηέο απφ φιεο 
ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. ην πιαίζην απηφ ππάξρνπλ θνηλέο 
ζέζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, θνηλέο απνθάζεηο θαη 
κέηξα θαηά ηνπ εγθιήκαηνο (Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ 
Γίθηπν). 
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 Ζ αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηψλ εμαζθαιίδεηαη θπξίσο 

κε ηελ ηζνβηφηεηα (δελ κπνξνχλ λα παπηνχλ απφ ηα 
θαζήθνληα ηνπο) θαη ηελ εηδηθή κηζζνινγηθή κεηαρείξηζή 

ηνπο. Σα δηθαζηήξηα δηαθξίλνληαη ζε δηνηθεηηθά, 

πνιηηηθά θαη πνηληθά. Ζ δηάθξηζε απηή γίλεηαη κε βάζε 
ην αληηθείκελν ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ δηθαζηεξίσλ. 
πγθεθξηκέλα: 

 ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ππάγνληαη νη δηαθνξέο 
πνπ πξνθχπηνπλ θαηά θαλφλα απφ ηηο παξάλνκεο 
πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο, π.ρ. δηαθνξέο απφ 
ζπληάμεηο, λνζήιηα, θνξνινγηθέο δηαθνξέο, δηαθνξέο 
απφ ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ. 

 ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα ππάγνληαη φιεο νη ηδησηηθέο 
δηαθνξέο, νη δηαθνξέο δειαδή κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, 
π.ρ. δηαθνξέο γηα νθεηιφκελα πνζά πνπ δελ 
θαηαβιήζεθαλ, εκπνξηθέο θαη εξγαηηθέο δηαθνξέο, 
νηθνγελεηαθέο δηαθνξέο, φπσο δηαδχγην, επηκέιεηα 
παηδηψλ θ.ά. 

 ηα πνηληθά δηθαζηήξηα δηθάδνληαη φζεο πξάμεηο ν 
λφκνο ραξαθηεξίδεη σο εγθιήκαηα θαη απνθαζίδεηαη ε 
ηηκσξία πνπ πξέπεη λα επηβιεζεί ζην δξάζηε ηνπο, π.ρ. 
εγθιήκαηα πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηεο δσήο, ηεο πγείαο 
θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, ηεο πεξηνπζίαο θ.ά. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
θση. 10.10 Ρν πνπξγείν Γηθαηνζύλεο 
(www.ministryofjustice.gr), κέζσ ησλ θνξέσλ πνπ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 
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επνπηεχεη, κεξηκλά γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφ-
ηεηαο αλειίθσλ (7-17 εηψλ) θαη ηελ αγσγή θαη ζσθξνλη-
ζηηθή κεηαρείξηζε ησλ λέσλ (7-21 εηψλ), πνπ εθδειψ-
λνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ πνηληθή λνκνζεζία 
καο νξίδεη φηη νη αλήιηθνη παξαβάηεο, δηθάδνληαη απφ 
εηδηθφ δηθαζηήξην, ην Γηθαζηήξην Αλειίθσλ, ην νπνίν 
δελ επηβάιιεη πνηλέο, αιιά αλακνξθσηηθά κέηξα. 
Παξάιιεια, γηα φζνπο αλειίθνπο αληηκεησπίδνπλ 
ζνβαξά πξνβιήκαηα (πξφιεςε), νη πνιίηεο κπνξνχλ 
λα απεπζχλνληαη ζηηο Τπεξεζίεο Δπηκειεηψλ 
Αλειίθσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φια ηα Πξσηνδηθεία ηεο 
ρψξαο θαη ζηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε, κε βάζε θαη ηηο γλψζεηο 
ζαο απφ ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν, γηαηί νη αλήιηθνη 
παξαβάηεο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά 
απφ ηελ Πνιηηεία. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

Γηθαζηήξηα 
 

 
         

 
 

 
ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ  

ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 
 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ 

1. Βνπιή 

2. Πξφεδξνο Γεκνθξαηίαο 

3. Κπβέξλεζε 

4. Γηθαζηήξηα 

Πνιηηηθά Πνηληθά Γηνηθεηηθά 
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Βνπιή 
Απνηειείηαη απφ 300 Βνπιεπηέο. Κπξηφηεξεο 
αξκνδηφηεηεο: ςεθίδνπλ λφκνπο ηνπ θξάηνπο, 
αλαδεηθλχνπλ ηελ Κπβέξλεζε θαη αζθνχλ έιεγρν ζηηο 
πξάμεηο ηεο, εθιέγνπλ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, 
αλαζεσξνχλ ην χληαγκα θαη ςεθίδνπλ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο. 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 
Οη πνιίηεο εθιέγνπλ ηνπο 300 Βνπιεπηέο κε άκεζε 
θαζνιηθή κπζηηθή ςεθνθνξία θάζε ηέζζεξα ρξφληα. 
Δάλ δπζαξεζηεζνχλ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ζπγθεθξηκέ-
λνπ Βνπιεπηή, ζηηο επφκελεο εθινγέο έρνπλ ηε δπλαηφ-
ηεηα λα εθιέμνπλ άιιν πξφζσπν ζηε ζέζε ηνπ. Μπν-
ξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ζπλεδξηάζεηο ηεο Βνπιήο. 
Μπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ πξνζσπηθά αιιά θαη κέζσ 
νξγαλψζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ κε ηνπο 
Βνπιεπηέο ηεο εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαη γεληθφ-
ηεξα» γηα λα ηνπο εθζέζνπλ ηα αηηήκαηα ηνπο ζρεηηθά κε 
ηελ ςήθηζε ελφο λφκνπ. Μπνξνχλ λα εθζέηνπλ ηηο 
απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 
Βνπιεπηψλ ζηνλ Σχπν θαη γεληθφηεξα ηα ΜΜΔ. 

 

Πξφεδξνο Γεκνθξαηίαο 
Αξρεγφο ηνπ θξάηνπο θαη ξπζκηζηήο ηνπ πνιηηεχκαηνο, 
Αζθεί αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη κε αθξίβεηα 
ζην χληαγκα. 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 
Οη πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ έκκεζα ζηελ εθινγή ηνπ Πξν-
έδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, αθνχ νη ίδηνη εθιέγνπλ ηνπο 
Βνπιεπηέο νη νπνίνη ηνλ εθιέγνπλ άκεζα ζηε Βνπιή. 
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Κπβέξλεζε 
Ο Πξσζππνπξγφο θαζνξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηε γεληθή 
πνιηηηθή (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή) ηεο ρψξαο. Ζ 
Κπβέξλεζε απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη 
ηνπο Τπνπξγνχο. Ο Πξσζππνπξγφο έρεη ηελ επζχλε ηεο 
Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο θαη νξίδεη ηα πξφζσπα πνπ 
απαξηίδνπλ ηελ Κπβέξλεζε. 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 
Με ηελ ςήθν ηνπο νη πνιίηεο επηιέγνπλ σο 
Πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο, ηνλ αξρεγφ ηνπ θφκκαηνο 
πνπ απέθηεζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ζηε 
Βνπιή (151 έδξεο), ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζρεκαηίδεη 
Κπβέξλεζε. Οη πνιίηεο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ 
δηάθνξα πξνβιήκαηα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο 
Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνπο Βνπιεπηέο, ειέγρνληαο 
κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηηο πξάμεηο ηεο Κπβέξλεζεο. 
Μπνξνχλ λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο γξαπηφ ή ειεθηξν-
ληθφ θαη λα θαηαζέηνπλ ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο ζην 
γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ αιιά θαη ζε θάζε Τπνπξ-
γφ, γηα ζέκαηα πνπ αγγίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Με 
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα πνιηηηθφ θφκκα νη πνιίηεο 
επηιέγνπλ ηνλ αξρεγφ ηνπ θφκκαηνο. Μέζα απφ 
δηάθνξεο νκάδεο πίεζεο (θφκκαηα επαγγεικαηηθά 
ζσκαηεία, ζπιιφγνπο. Μ.Κ.Ο.), νη πνιίηεο κπνξνχλ λα 
αζθήζνπλ θξηηηθή ζηελ πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

Γηθαζηήξηα 
Δπηιχνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 
πνιηηψλ, ή κεηα-μχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ. 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 
Οη Γηθαζηέο είλαη έιιελεο πνιίηεο κε εηδηθά πξνζφληα 
θαη ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηελ Κπβέξλεζε. Οη 
δηθαζηηθέο ππεξεζίεο ζζηειερψλνληαη απφ έιιελεο  

50 / 96 



πνιίηεο. Οη πνιίηεο δηνξίδνληαη έλνξθνη ζε νξηζκέλεο 
ππνζέζεηο (θαθνπξγήκαηα) θαη ζπλαπνθαζίδνπλ κε 
ηνπο δηθαζηέο σο πξνο ηηο πνηλέο. Οη πνιίηεο νη νπνίνη 
ζίγνληαη απφ ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα δεηήζνπλ απνδεκίσζε απφ ην θξάηνο. 

 

Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
 
1. Να δηαιέμεηε έλα ζέκα πνπ αθνξά φιε ηελ ηάμε 
(θνηλσληθά, εθπαηδεπηηθά, πνιηηηζηηθά, νηθνινγηθά 
πξνβιήκαηα) θαη λα αθνινπζήζεηε ηε δηαδηθαζία 
έθδνζεο ελφο λφκνπ (ζπδήηεζε, ςήθηζε, δεκνζίεπζε) 
κέζα ζηελ ηάμε. 
2. Καηά ηελ δηάξθεηα κίαο δηδαθηηθήο ψξαο, γλσξίδν-
ληαο ήδε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Βνπιήο, κπνξείηε λα 
πξαγκαηνπνηήζεηε κηα ζπλεδξίαζε κε ειεχζεξε αληαι-
ιαγή απφςεσλ. Μπνξείηε λα ρσξηζηείηε ζε θφκκαηα θαη 
αθνχ εθιέμεηε Πξφεδξν θαη Αληηπξφεδξν λα πξνρσξή-
ζεηε ζηε δηαδηθαζία. Πξηλ γίλεη ε αλαπαξάζηαζε, ζα 
ήηαλ ρξήζηκε ε παξαθνινχζεζε κηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ 
Κνηλνβνπιίνπ (δσληαλή ή κέζσ ησλ ΜΜΔ). 
3.Μειεηψληαο πξνζεθηηθά ην θεθ.10 λα επηζεκάλεηε ηα 
ζεκεία ζηα νπνία ν πνιίηεο κπνξεί λα αζθήζεη έιεγρν, 
λα επηθνηλσλήζεη ή λα επεξεάζεη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 
ηα φξγαλα ηεο λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. 
ηε ζπλέρεηα, λα ζπδεηήζεηε ην ζέκα ζηελ ηάμε θαη λα 
πξνηείλεηε πηζαλνχο ηξφπνπο πνπ εζείο ζεσξείηε 
ζθφπηκνπο γηα πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηνλ 
έιεγρν ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ. 
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Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 

 
Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπδήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη εθφζνλ θαηαλφεζεο ηηο θαηλνχξγηεο έλλνηεο,  
ζα πξέπεη λα κπνξείο λα απαληήζεηο ζχληνκα ζηηο 
παξαθάησ εξσηήζεηο. ε φπνηεο ζπλαληάο δπζθνιία, 
ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη ην αληίζηνηρν κάζεκα. 
1. Γηαηί ε Βνπιή έρεη μερσξηζηή ζέζε ζην πνιίηεπκά καο; 
2. Να πεξηγξάςεηο ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Βνπιήο λα 
ζεζπίδεη λφκνπο. 
3. Πψο ε Βνπιή αζθεί έιεγρν ζηηο πξάμεηο ηεο 
Κπβέξλεζεο; 
5. Έκαζεο θάπνην ηξφπν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έλαο 
πνιίηεο κπνξεί λα αζθήζεη έιεγρν ζηηο πξάμεηο ελφο 
Τπνπξγνχ; 
6. Πνην φξγαλν θαη κε πνην ηξφπν εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν 
ηεο Γεκνθξαηίαο; 
7. Πψο νη Τπνπξγνί θαη νη Τθππνπξγνί πξαγκαηψλνπλ 
ηα θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα; 
8. Δίλαη ζεκαληηθή ε αλεμαξηεζία ησλ Γηθαζηψλ θαη 
γηαηί; 
 
Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ζσζηή απάληεζε.  
1. Ζ Κπβέξλεζε παξαηηείηαη φηαλ: 

α) Σν δεηήζεη ε Αληηπνιίηεπζε 
β) Σν απνθαζίδεη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 
γ) Γελ πάξεη ςήθν εκπηζηνζχλεο απφ ηε Βνπιή  

3.Ζ Κπβέξλεζε απνηειείηαη απφ: 
α) Σνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο  

θαη ηνπο Τπνπξγνχο 
β) Σνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηνπο Τπνπξγνχο 
γ) Σνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηνπο Βνπιεπηέο  
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Γ. Να ραξαθηεξίζεηο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο 
ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, βάδνληαο ζε θχθιν ην 
αληίζηνηρν γξάκκα ( γηα ηηο ζσζηέο Λ γηα ηηο 
ιαλζαζκέλεο). 
Ζ Βνπιή ζπλεδξηάδεη κπζηηθά    Λ 
Ζ Βνπιή κπνξεί λα απνζχξεη ηελ εκπηζηνζχλε  
ηεο απφ έλα κέινο ηεο Κπβέξλεζεο 
ή θαη απφ νιφθιεξε ηελ Κπβέξλεζε   Λ 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο αζθεί έιεγρν ζηηο  
πξάμεηο ηεο Κπβέξλεζεο    Λ 
Κάπνηνη Τπνπξγνί κπνξεί λα είλαη  
εμσθνηλνβνπιεπηηθνί    Λ 
Οη Γηθαζηέο νθείινπλ λα δηθάδνπλ αλεμάξηεηα  
απφ ηνπο λφκνπο    Λ 
Οη Γηθαζηέο νθείινπλ λα αηηηνινγνχλ  
ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ    Λ 
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11 Η δηνίθεζε 
 
 Ζ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο 
 Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Α΄ βαζκφο: Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο  
Β΄ βαζκφο: Ννκαξρίεο 

 
Γηα λα κειεηήζεηο απηφ ην θεθάιαην πξέπεη λα  
ζπκεζείο πψο ςεθίδεηαη έλαο λφκνο θαη πψο  
εθαξκφδεηαη κε ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα. Θα 

δηαπηζηψζεηο ηε ζχλδεζε ηεο Κπβέξλεζεο κε ηε 
Γηνίθεζε ζηε ρψξα καο. 

 
Σα βηβιία «Διιάο, νη ξίδεο ελφο Πνιηηηζκνχ»  
ηνπ Γ.Καββαδία θαη «Μαπξφιπθνη» ηνπ Θ. 

Πεηζάιε-Γηνκήδε αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
ζεζκνχ ησλ θνηλνηήησλ ζηελ Σνπξθνθξαηνχκελε 
Διιάδα, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο έγηλαλ θέληξα ηνπηθνχ 
πνιηηηζκνχ, φπσο π.ρ. ηα Ακπειάθηα θαη ε Γεκεηζάλα. 

 
Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ  
Δζσηεξηθψλ (www.ypes.gr) ζα ελεκεξσ- 
ζείο γηα ην ζχζηεκα ηεο δηνηθεηηθήο  
απνθέληξσζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθε- 
ζεο ζηε ρψξα καο. Γηα ην ζεζκφ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πιεξνθνξίεο παξέρνπλ νη 
ηζηνζειίδεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ (ΚΔΓΚΔ), πνπ ζα βξεηο ζηε ζειίδα 173. 
 

ην θεθάιαην απηφ ζα θαηαιάβεηο ηε ζεκαζία πνπ έρεη 
ε απηνδηνίθεζε γηα ηε δεκνθξαηία, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 
ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηελ εθινγή ησλ ηνπηθψλ 
αξρφλησλ ελδπλακψλεη ην αίζζεκα ηεο επζχλεο θαη ηνπ  
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θαζήθνληνο ηνπ απέλαληη ζηελ θνηλσλία. Οη Γήκνη είλαη 
ζεζκφο πνπ ζπλαληάηαη ζε φιε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ 
απφ ηελ Αξραηφηεηα (Κιεηζζέλεο), ην Βπδάληην θαη ηελ 
Σνπξθνθξαηία κέρξη ζήκεξα. ήκεξα ε Σνπηθή Απηνδη-
νίθεζε, πνπ θέξλεη πην θνληά ην ιαφ κε ηα ηνπηθά ζέκα-
ηα θαηνρπξψλεηαη ζην χληαγκα. Σν Κεθάιαην απηφ ζα 
ζε βνεζήζεη λα γλσξίζεηο ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη 
ε θξαηηθή δηνίθεζε θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

 
 

11.1 Ζ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πίλαθαο 11.1  Ζ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο 
 

Ζ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο αζθείηαη άιινηε απ‟ επζείαο 
απφ ηα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο (π.ρ. Τπνπξγεία, Γεκφζηεο 
Τπεξεζίαο) θαη άιινηε απφ ηα φξγαλα δηαθφξσλ απην-
δηνηθνχκελσλ Οξγαληζκψλ (π.ρ. Οξγαληζκνί Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο, Παλεπηζηήκηα) ηα νπνία αζθνχλ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ 

ΚΡΑΣΟΤ 

ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΓΗΟΗΚΖΖ 

(ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ) 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΓΗΟΗΚΖΖ 

(ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ) 

ΣΟΠΗΚΖ 
ΑΤΣΟΓΗΟΗ- 

ΚΖΖ 

Α.Δ.Η. 
ΑΓΗΟ  

ΟΡΟ 

Β΄ ΒΑΘΜΟ: ΝΟΜΑΡΥΗΔ 

Α΄ ΒΑΘΜΟ: ΓΖΜΟΗ, ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 
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εμνπζία πνπ ηνπο παξαρψξεζε ην θξάηνο. ηελ πξψηε 
πεξίπησζε γίλεηαη ιφγνο γηα θξαηηθή δηνίθεζε θαη ζηε 
δεχηεξε γηα απηνδηνίθεζε. 

Α. Κξαηηθή Γηνίθεζε: χκθσλα κε ην χληαγκα ε 

δηνίθεζε ζηε ρψξα καο αζθείηαη κε ην απνθεληξσηηθφ 
ζχζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε άζθεζε ηεο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο δε γίλεηαη κφλν απφ ηα θεληξηθά θξαηηθά 
φξγαλα αιιά θαη απφ ηα πεξηθεξεηαθά. πγθεθξηκέλα: 

Κεληξηθά θξαηηθά φξγαλα είλαη ηα Τπνπξγεία, επηθεθα-
ιήο ησλ νπνίσλ είλαη νη Τπνπξγνί θαη νη Τθππνπξγνί. 
Ο θάζε Τπνπξγφο καδί κε ηνλ Πξσζππνπξγφ δηνξίδνπλ 
ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ πξνΐζηαηαη 
φισλ ησλ ππαιιήισλ. Οη Τπεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ 
νξγαλψλνληαη ζε Γεληθέο Γηεπζχλζεηο. Κάζε γεληθή 
δηεχζπλζε απνηειείηαη απφ επηκέξνπο δηεπζχλζεηο θαη 
θάζε δηεχζπλζε ρσξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, 
π.ρ. ζην Τπνπξγείν Παηδείαο αλήθεη ε Γεληθή Γηεχζπλζε 
πνπδψλ Α‟ Βάζκηαο θαη Β‟ Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Μηα 
απφ ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο ηεο είλαη ε Γηεχζπλζε 
Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ νπνία, αλήθεη ην ηκήκα Γηδαθηη-
θψλ Βηβιίσλ, Μέζσλ Γηδαζθαιίαο θαη εμνπιηζκνχ 
Δηδηθήο Αγσγήο. 

 Πεξηθεξεηαθά φξγαλα ζήκεξα είλαη νη Πεξηθέξεηεο. Ζ 
ρψξα δηαηξείηαη ζε 13 Πεξηθέξεηεο, επηθεθαιήο θάζε 
Πεξηθέξεηαο είλαη ν Πεξηθεξεηάξρεο, ν νπνίνο 
δηνξίδεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε. 
 Ζ Πεξηθέξεηα έρεη αξκνδηφηεηα γηα ην ζρεδηαζκφ, 
πξνγξακκαηηζκφ, ζπληνληζκφ θαη εθαξκνγή ηεο θπβεξ-
λεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρήο, π.ρ. ε εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο 
ιηκάληα, αεξνδξφκηα ζην λνκφ Έβξνπ, αλήθνπλ ζηελ 
πεξηθέξεηα Θξάθεο γηαηί αθνξνχλ ηελ αλάπηπμή ηεο. Σα 
πεξηθεξεηαθά φξγαλα επνπηεχνληαη θαη ειέγρνληαη απφ 
ηα Κεληξηθά Κξαηηθά ξγαλα (Τπνπξγεία).  
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1: ΚΟΜΟΣΖΝΖ 2: ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3: ΚΟΕΑΝΖ 
4: ΗΧΑΝΝΗΝΑ 5: ΛΑΡΗΑ 6: ΛΑΜΗΑ 
7: ΠΑΣΡΑ 8: ΑΘΖΝΑ 9: ΣΡΗΠΟΛΖ 
10: ΜΤΣΗΛΖΝΖ 11: ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ 12: ΖΡΑΚΛΔΗΟ 
13: ΚΔΡΚΤΡΑ     

θση.11.1 Οη 13 Πεξηθέξεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 
Πεγή Τπ. Δζσηεξηθψλ (www.ypes.gr). 
Απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ λα 
αλαδεηήζεηε ηηο Πεξηθέξεηεο (Κξαηηθή Γηνίθεζε), ηηο 
Ννκαξρίεο θαη ηνπο Γήκνπο (Α΄ θαη Β΄ Βαζκφο 
Απηνδηνίθεζεο) ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 
 

Β. Απηνδηνίθεζε: Σν χληαγκά καο πξνβιέπεη ηε 
δεκηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ* ηα νπνία αζθνχλ  
 

*Ννκηθά Πξφζσπα: ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ 
εμππεξεηνχλ έλα νξηζκέλν ζθνπφ θαη αλαγλσξίδνληαη 
απφ ην λφκν σο πξφζσπα, κε δηθαηψκαηα θαη 
ππνρξεψζεηο. 
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δεκφζηα εμνπζία (Γήκνη, Κνηλφηεηεο, Παλεπηζηήκηα). 

Απηφο ν ηξφπνο νξγάλσζεο νλνκάδεηαη απηνδηνίθεζε.  
 Σν θξάηνο δεκηνπξγεί απηά ηα λνκηθά πξφζσπα θαη 
ηνπο παξέρεη εμνπζία ,επεηδή θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη 
κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα κεησζεί ην ράζκα αλάκε-
ζα ζηνλ πνιίηε θαη ηελ εμνπζία, λα δεκηνπξγεζνχλ 
επθαηξίεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηα θνηλά 
θαη λα ελδπλακσζεί ην αίζζεκα ηεο επζχλεο θαη ηνπ 
θαζήθνληνο απέλαληη ζηελ θνηλσλία. 
 Σν χληαγκά καο πξνβιέπεη ην ζεζκφ ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (Γήκνη Κνηλφηεηεο Ννκαξρίεο) θαη ην 
ζεζκφ ηεο Απηνδηνίθεζεο πνπ αθνξά ην Άγην ξνο θαη 
ηα Παλεπηζηήκηα (ΑΔΗ). 
 

 

 
 
 
 
 
θση.11.2 Δπηρεηξήζεηο Θνηλήο Υθέιεηαο. Σν θξάηνο αιιά 
θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρνπλ δεκηνπξγήζεη 
δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 
ιεηηνπξγνχλ σο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε θξαηηθφ 
έιεγρν (π.ρ. ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Έξγσλ 
θαη Αλάπηπμεο Γήκνπ Ν .Ησλίαο). Οη ιφγνη δεκηνπξγίαο 
απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε παξνρή θηελψλ 
αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο ζηνπο πνιίηεο, ε 
θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 

 
 
 

 

 

 

ΟΣΔ 
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θση.11.3 Ινγόηππν Αλώηαηνπ Ππκβνπιίνπ Δπηινγήο 
Ξξνζσπηθνύ (www.asep.gr). ηε ρψξα καο ιεηηνπξγνχλ 
θάπνηα φξγαλα, σο αλεμάξηεηεο απφ ην θξάηνο 
δηνηθεηηθέο αξρέο. Σα φξγαλα απηά αζρνινχληαη θπξίσο 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε. Σέηνηεο 
αξρέο είλαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ζηνλ νπνίν 
αλήθεη θαη ν πλήγνξνο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, 
ε Αξρή ηεο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 
Υαξαθηήξα, ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο 
Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), ν Σξαπεδηθφο Μεζνιαβεηήο θ.ά. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
 

Απνθεληξσηηθφ χζηεκα 
 
 
 
 
 

11.2 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
 

Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζεσξείηαη δεκνθξαηηθφο 
ζεζκφο θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκάησζε 
ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο.  
 Ζ Γεκνθξαηία πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη απφ θάησ 
πξνο ηα πάλσ (απφ ην ιαφ πξνο ηελ εμνπζία) θαη απηφ 
επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σν χληαγκα 

ζην άξζξν 102 θαηνρπξψλεη ηελ χπαξμε Οξγαληζκψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) . ιεο νη ππνζέζεηο 
ηνπηθήο ζεκαζίαο ( π.ρ. ε θαηαζθεπή ή ε θξνληίδα  

Κεληξηθά - Πεξηθεξεηαθά 
Όξγαλα 

 

Απηνδηνίθεζε 
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ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ε δηακφξθσζε θαη ε επηζθεπή 
ησλ πεδνδξνκίσλ, νη ρψξνη αλαςπρήο θαη πξαζίλνπ, ε 
θαζαξηφηεηα) αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα 
ησλ ΟΣΑ. Οη ΟΣΑ δελ έρνπλ κφλν αξκνδηφηεηεο, αιιά 
θαη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, έρνπλ δηθνχο ηνπο 
ππαιιήινπο, δηθά ηνπο έζνδα θαη πεξηνπζία θαη δηθφ 
ηνπο πξνυπνινγηζκφ. Ζ βαζηθή ηνπο φκσο 
ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ κέζσ ηεο Πεξηθέξεηαο. 
 

θση. 11.4 Ζ ίδξπζε από ηνλ  
Θαπνδίζηξηα ηνλ Ξαλειιελίνπ  
Ππκβνπιεπηηθνύ Πώκαηνο.  
Ρνηρνγξαθία από ηε Βνπιή  
«Δίηε κε ηηο αξραηφηεηεο, είηε κε  
Οξζνδνμία, ησλ Διιήλσλ νη θνη-

λφηεηεο θηηάρλνπλ άιιν γαιαμία» Γηνλ. αββφπνπινο.  
 Ο πξψηνο λφκνο «Πεξί ζρεκαηηζκνχ θαη 
δηαηξέζεσο ησλ Γήκσλ», ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ 
θξάηνπο, ςεθίζηεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1833 θαη ηνλ 
Οθηψβξην ηνπ 1834, ζρεκαηίζηεθε ν Γήκνο Αζελαίσλ. 
Μέρξη λα θηάζνπκε ζηελ ηειεπηαία νξγάλσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο απηνδηνίθεζεο «Καπνδίζηξηαο» πνπ ηζρχεη 
ζήκεξα, πέξαζαλ πεξίπνπ 170 ρξφληα. Ζ Σνπηθή φκσο 
Απηνδηνίθεζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην Βπδάληην. ηελ 
ηνπξθνθξαηία νη θνηλφηεηεο είραλ θπξίσο ηελ επζχλε 
ηεο είζπξαμεο ησλ θφξσλ ηνπ νπιηάλνπ. ηε ζπλέρεηα 
δεκηνπξγήζεθε έλαο πςειφο βαζκφο απηνδηνίθεζεο 
(Μαδεκνρψξηα ζηε Υαιθηδηθή, Εαγφξη, ρσξηά Πειίνπ 
θαη Ακπειαθίσλ) πνπ βνήζεζε θαηά πνιχ ζηελ αθχ-
πληζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ζηελ Δπαλάζηαζε 
ηνπ 1821. Απφ ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο, λα αληιήζεηε 
πιεξνθνξίεο γηα ηε δξάζε ησλ θνηλνηήησλ ζηελ 
Σνπξθνθξαηία θαη ην Νενειιεληθφ θξάηνο. 
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θση.11.5 Τεθνθνξία εθπξνζώπσλ  
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ησλ  
θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο  
Έλσζεο. ηε λνκνζεζία πνπ  
ηζρχεη ζηε ρψξα καο θαηνρπξψ-

λνληαη ζρεηηθά αζαθψο δηάθνξεο κνξθέο άκεζεο 
δεκνθξαηίαο, ηδηαίηεξα κε ηελ πξφβιεςε ηεο «ιατθήο 
ζπκκεηνρήο» ζε ζπλειεχζεηο ησλ θαηνίθσλ π.ρ. 
πλνηθηαθά πκβνχιηα. Ζ ζπκκεηνρή φκσο απηή έρεη 
πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 
2003, ν δήκνο Μάλδξαο δηεμήγαγε δεκνςήθηζκα κε 
αθνξκή ηε ρσξνζέηεζε σο κειινληηθψλ ρψξσλ 
πγηεηνλνκηθήο ηαθήο ζθνππηδηψλ (ΥΤΣΑ), ηεζζάξσλ 
ζεκείσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ. Να αληαιιάμεηε απφςεηο 
ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ςήθηζεο λφκσλ 
πνπ πξέπεη λα πξνβιέπνπλ κε ζαθήλεηα κνξθέο 
άκεζεο δεκνθξαηίαο, φπσο π.ρ. ην δεκνςήθηζκα, γηα 
δηάθνξα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ 
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

 

11.2.1  Α΄ Βαζκόο: Γήκνη θαη Θνηλόηεηεο 
 

Ο λφκνο πξνβιέπεη δχν εηδψλ Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο Α΄ βαζκνχ. ζεο πφιεηο έρνπλ πιεζπ-
ζκφ πάλσ απφ 10.000 θαηνίθνπο ή είλαη πξσηεχνπζεο 

λνκψλ αλεμάξηεηα πιεζπζκνχ, απνηεινχλ δήκνπο. 
Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 
σο Γήκνη θσκνπφιεηο κε κηθξφηεξν πιεζπζκφ (Λνπηξν-
πφιεηο ή θσκνπφιεηο κε ηζηνξηθή ζεκαζία). Κάζε απην-
ηειήο ζπλνηθηζκφο πνπ έρεη πιεζπζκφ ηνπιάρηζηνλ 
1500 θαηνίθνπο θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ψζηε λα 

παξακείλεη βηψζηκνο κπνξεί λα απνηειέζεη θνηλφηεηα.  
 Με ην Ν. 2539/1977 «Πεξί ζπγθξνηήζεσο ηεο Πξσην-
βάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ρέδην Καπνδίζηξηα), 
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ε ρψξα καο έρεη 900 Γήκνπο θαη 133 Κνηλφηεηεο. Δπηθε-
θαιήο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ, είλαη νη Γήκαξ-
ρνη, νη Κνηλνηάξρεο θαη ηα Γεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά 
πκβνχιηα, πνπ εθιέγνληαη θάζε 4 ρξφληα κε άκεζε θαη 
θαζνιηθή ςεθνθνξία.  
 Γήκνη κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 150.000 θαηνίθνπο 

δηαηξνχληαη ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. Δπίζεο, ν 
Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα κπνξεί λα δηαηξέζεη ηελ πεξηνρή 
ζε ζπλνηθίεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλνηθηαθά 
ζπκβνχιηα κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο 
ηνπ ιανχ ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο. 
 Οη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 
ππεξεζίεο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο, φπσο: 
 Πεξηβαιινληηθέο: θαηαζθεπή ππνλφκσλ θαη απνρέ-
ηεπζεο, θαζαξηζκφο δξφκσλ θαη ζπιινγή απνξξηκκά-
ησλ, θαηαζθεπή δξφκσλ, πιαηεηψλ, θνηκεηεξίσλ. 

 Πξνζσπηθέο: θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ 
θηεξίσλ, ίδξπζε Κέληξσλ Αλνηρηήο Πεξίζαιςεο, 
ςπραγσγίαο ππεξειίθσλ, θέληξσλ λεφηεηαο, παηδηθψλ 
θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 

 Πνιηηηζηηθέο: δεκηνπξγία θήπσλ, ρψξσλ αλαςπρήο, 
αζιεηηθψλ θέληξσλ, βηβιηνζεθψλ, πηλαθνζεθψλ, 
ζεάηξσλ. 

 Πξνζηαζίαο: θαηαζθεπή έξγσλ πξνζηαζίαο απφ 
πιεκκχξεο, δαζηθέο ππξθαγηέο θαη 

 Παξαγσγηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 
εθκεηάιιεπζε ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ήπησλ κνξ-
θψλ ελέξγεηαο, θαηαζθεπή θαηνηθηψλ γηα ηνπο δεκφηεο. 
 

11.2.2  Β΄ Βαζκόο: Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 
 

Ζ έθηαζε θαη ε νλνκαζία θάζε λνκαξρηαθήο απηνδηνί-
θεζεο ζπκπίπηεη ζπλήζσο κε απηήλ ηνπ λνκνχ θαη ε 
έδξα ηεο είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ. Σν Ννκαξρηαθφ πκ-
βνχιην θαη ν Ννκάξρεο εθιέγνληαη άκεζα απφ ην ιαφ 
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θάζε ηέζζεξα ρξφληα, ηαπηφρξνλα κε ηα φξγαλα ηεο 
Α/Βάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Οη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο δελ αζθνχλ επν-
πηεία ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο θαη δελ ππάξρεη 
κεηαμχ ηνπο ηεξαξρηθή ζρέζε. κσο ζηελ πξάμε, ππάξ-
ρεη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, επεηδή ηηο πηζηψζεηο 
γηα ηα ηνπηθά έξγα δηαρεηξίδεηαη ε Ννκαξρηαθή Απηνδη-
νίθεζε. Οη Ννκάξρεο καδί κε ηνπο Γήκνπο ζπληάζζνπλ 
πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ, ε απφθαζε φκσο γηα 
ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο γίλεηαη 
απφ ηελ Πεξηθέξεηα. 
 Ο λφκνο πξνβιέπεη ηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ηεο 
θξαηηθήο δηνίθεζεο ζηηο Ννκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, 
θαζψο θαη ηε δηάζεζε ζε απηέο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ 
γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Οη Ννκαξρίεο 
έρνπλ εμνπζία ζε ηνπηθά ζέκαηα πνπ δελ είλαη απνθιεη-
ζηηθά αξκνδηφηεηα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (π.ρ. θα-
ηαζθεπή ελφο δξφκνπ πνπ ζπλδέεη δχν ή ηξεηο δήκνπο). 
 

θση. 11.6 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  
Ξεξηθεξεηώλ πεγή ΔΔ. 
Θεζκηθφ φξγαλν ηεο ΔΔ είλαη ε  
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Πεξηθεξεη- 
ψλ. ε απηήλ ζπκκεηέρνπλ νη  
εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θαη  
Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ (Γήκαξρνη-Πεξηθεξεηάξρεο). Ζ Δπηηξνπή 
γλσκνδνηεί γηα λφκνπο ηεο ΔΔ, πνπ έρνπλ ζπλέπεηεο ζε 
ηνπηθφ επίπεδν (πεξηβάιινλ, εθπαίδεπζε, πγεία, 
κεηαθνξέο, απαζρφιεζε).  
 Να ελεκεξσζείηε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο ζαο 
θνηλφηεηαο θαη γηα πηζαλέο πξνηάζεηο πνπ έθαλαλ. 
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θση. 11.7  Οη Γήκνη ηεο ρψξαο  
αλαπηχζζνπλ πνιηηηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
1. Να θαηαγξάςεηε ηα Τπνπξγεία θαη ηηο Τπε-

ξεζίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχκε σο πνιίηεο λα απεπζπλ-
ζνχκε γηα ηα παξαθάησ δεηήκαηα: Παλειιαδηθέο εμεηά-
ζεηο, πδξνδφηεζε, ειεθηξνδφηεζε, δηνξηζκφο ζην Γε-
κφζην, θαηαγγειία ζρεηηθά κε απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά 
θξαηηθψλ Τπεξεζηψλ ζε βάξνο ηνπ πνιίηε, θαηαζηξν-
θή πεδνδξνκίνπ, έιιεηςε θάδσλ γηα αλαθπθιψζηκα 
ζθνππίδηα. 
2. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηρνξεγεί Πξνγξάκκαηα 
αδειθνπνηήζεσλ ησλ πφιεσλ, κέζσ ησλ ηνπηθψλ 
Γήκσλ, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δίθηπα 
πφιεσλ θαη πνιηηψλ. ηφρνο είλαη «λα γλσξίζνπκε θαη 
λα θαηαιάβνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ θαιχηεξα». Να ελεκε-
ξσζείηε γηα ηα πηζαλά πξνγξάκκαηα αδειθνπνηήζεσλ 
πνπ αλαπηχζζεη ν Γήκνο/Κνηλφηεηα ηεο πεξηνρήο ζαο 
ή λα πξνηείλεηε ηε δηελέξγεηα ηνπο. 

Οξγαληζκνί  Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Γήκνη - Κνηλφηεηεο 
(Α΄ Βαζκφο) 

Ννκαξρίεο (Β΄ Βαζκφο) 
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3. Οη Γήκνη πξαγκαηνπνηνχλ αλαπηπμηαθά (π.ρ. Σερλν-
ινγηθφ Πάξθν Κξήηεο) θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα 
(π.ρ. πνιηηηζηηθέο εβδνκάδεο, Φεζηηβάι Υνξνχ, 
Μνπζηθήο, Γεκνηηθά Πεξηθεξεηαθά Θέαηξα θ.ά.). Να 
ελεκεξσζείηε γηα ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζηα 
νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ν ηνπηθφο ζαο Γήκνο θαη λα 
πξνηείλεηε δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα ζέιαηε ν 
Γήκνο ζαο λα ζπκκεηέρεη. 
4. Οη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο Δλψζεηο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαηά 
λνκφ θαη ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
Διιάδνο (ΚΔΓΚΔ). Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ ηζην-
ζειίδα ηεο ΚΔΓΚΔ (www.kedke.gr) θαη λα πιεξνθνξε-
ζείηε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη. 

 
Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 
Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπδήηεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη εθφζνλ θαηαλφεζεο ηηο θαηλνχξγηεο 
έλλνηεο, ζα πξέπεη λα κπνξείο λα απαληήζεηο ζχληνκα 
ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ε φπνηεο ζπλαληάο δπ-
ζθνιία, ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη ην αληίζηνηρν κάζεκα. 
1. Πψο αζθείηαη κε δχν ιφγηα ε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο; 
2. Ζ θξαηηθή δηνίθεζε ζηε ρψξα καο πάλσ ζε πνην 
ζχζηεκα είλαη νξγαλσκέλε; 
3. Πνηα είλαη ηα θεληξηθά φξγαλα θαη πψο είλαη 
νξγαλσκέλα; 
4. Γηαηί ην θξάηνο θαζηεξψλεη ην ζεζκφ ηεο 
απηνδηνίθεζεο; 
5. Θεσξείηαη ε απηνδηνίθεζε δεκνθξαηηθφο ζεζκφο θαη 
γηαηί; 
6. Πνηνπο βαζκνχο απηνδηνίθεζεο θαηνρπξψλεη ην 
χληαγκα καο; 
7. Ση είλαη ν Α΄ Βαζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 
πνηεο ππνζέζεηο ρεηξίδεηαη; 
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8. Πνηνο είλαη ν Β΄ Βαζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο; 
9. Πψο εθιέγνληαη ηα φξγαλα ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο; 
Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ζσζηή απάληεζε. Οη Γήκνη απνηεινχλ κνξθή 
νξγάλσζεο πνπ αλήθεη:  

α) ζηνλ α΄ βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  
β) ζηνλ β΄ βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  
γ) ζηηο πεξηθέξεηεο 

Γ. Να ραξαθηεξίζεηο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο 
ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, βάδνληαο ζε θχθιν ην αληίζηνη-
ρν γξάκκα ( γηα ηηο ζσζηέο Α γηα ηηο ιαλζαζκέλεο). 
1. Ζ θξαηηθή δηνίθεζεο ζηε ρψξα καο είλαη  
νξγαλσκέλε κε βάζε ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα   Λ 
2. Σα Τπνπξγεία είλαη πεξηθεξεηαθά θξαηηθά    Λ 
3. Ζ ρψξα καο δηαηξείηαη ζε 9 πεξηθέξεηεο    Λ 
4. Σν χληαγκά καο πξνβιέπεη κφλν ηελ  
ηνπηθή Απηνδηνίθεζε    Λ 
5. Οη κεγάινη δήκνη ρσξίδνληαη ζε δηακεξίζκαηα    Λ 
6. Σα ζπλνηθηαθά ζπκβνχιηα έρνπλ ζθνπφ ηε  
ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο    Λ 
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12 Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο 
 

 1. Αληηζηνηρία δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ  
 2. Πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ  
 3. Σα Αηνκηθά δηθαηψκαηα  
 4. Σα Πνιηηηθά δηθαηψκαηα  
 5. Σα Κνηλσληθά δηθαηψκαηα 
 

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ζνπ είλαη  
ζπλδεδεκέλα κε ηελ θαηνρχξσζε ηνπ  
δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Γη‟ απηφ 

κπνξείο λα δηαβάζεηο πάιη ην θεθάιαην γηα ηελ εμέιημε 
ησλ πνιηηεπκάησλ, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ην θνηλσληθφ 
θξάηνο. 
 

Σν δηήγεκα «Ο δξφκνο γηα ην Βνχπεξηαι»  
απφ ηε ζπιινγή «Σα ζνιά ηδάκηα» ηνπ Γεκ.  
Νφια ζα ζε βνεζήζεη λα θαηαιάβεηο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νκάδεο ησλ 
κεηαλαζηψλ ζήκεξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 
θαηαλνήζεηο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ζεβφκαζηε ηα 
αηνκηθά δηθαηψκαηα φισλ, αλεμάξηεηα απφ θχιν, 
αλαπεξία, γιψζζα, ζξεζθεία ή εζληθφηεηα. 
 

Οη ηαηλίεο « Αγλννχκελνο» ηνπ Κ. Γαβξά θαη  
«Γηθηάηνξαο» ηνπ Σζ. Σζάπιηλ ζα ζνπ  
δείμνπλ ηη ζεκαίλεη πνιηηεία ρσξίο εγγπήζεηο 

δηθαησκάησλ γηα ηνπο πνιίηεο. Ζ Σαηλία «Οη λχθεο» ηνπ 
Π. Βνχιγαξε απνηππψλεη παξαζηαηηθά ηελ θαηάζηαζε 
ηεο Διιελίδαο, φηαλ νχηε ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, νχηε ηα 
θνηλσληθά δηθαηψκαηα είραλ θαηνρπξσζεί ζηελ 
ειιεληθή Πνιηηεία. 
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Μπνξείο λα αλαδεηήζεηο ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο  
Γηεζλνχο Ακλεζηίαο www.amnesty.gr  
θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Μαξαγθνπνχινπ  
www.mfhr.gr , πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα  
αηνκηθά δηθαηψκαηα. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίζεηο ηα δηθαηψκαηα πνπ ζνπ 
εμαζθαιίδεη ε δεκνθξαηηθή Πνιηηεία. Ζ άγλνηα ησλ 
δηθαησκάησλ επλνεί ηηο πξνθαηαιήςεηο, αθήλεη ειεχ-
ζεξν ην πεδίν γηα θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη επνκέλσο 
γηα θαηαπάηεζε ησλ αξρψλ ηεο δεκνθξαηίαο. Δίλαη 
εμίζνπ ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεηο θαη ηελ ππνρξέσζε 
ζνπ σο κέινπο ηεο Πνιηηείαο, λα αζθείο απηά ηα δηθαη-
ψκαηα κε ζεβαζκφ θαη αιιειεγγχε γηα ηα δηθαηψκαηα 
φισλ ησλ άιισλ κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 

Ιζηνξηθή εμέιημε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ 
 

5νο-4νο αηψλαο π.Υ. 
 ηε δεκνθξαηηθή πφιε ηεο αξραίαο Διιάδαο, ν 

ειεχζεξνο πνιίηεο απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ηα 
δηθαηψκαηά ηνπ (άκεζε δεκνθξαηία) 

 Με λφκν αλαγλσξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηεο ίζεο 
κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηψλ (ηζνλνκία) θαη ηεο ίζεο 
δπλαηφηεηαο ιφγνπ (ηζεγνξία) 

 Φηιφζνθνη φπσο ν Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο 
κειεηνχλ ηε θχζε ηεο θνηλσλίαο 
 

1215 κ.Υ. 
ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα νη πξνζσπηθέο 

ειεπζεξίεο είλαη αλχπαξθηεο 
Με ηε Magna Charta θαηνρπξψλνληαη γηα πξψηε 

θνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ επγελψλ απέλαληη  
ζηελ απφιπηε εμνπζία ηνπ Βαζηιηά ηεο Αγγιίαο 
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17νο αηψλαο 
ε ζπλζήθεο απφιπηεο κνλαξρίαο ζηελ Δπξψπε, 

πνιηηηθνί, θηιφζνθνη θαη ζηνραζηέο εθθξάδνπλ ηελ 
αλάγθε πεξηνξηζκνχ ηεο απφιπηεο εμνπζίαο ηνπ 
κνλάξρε 

Ο John Locke ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε χπαξμεο 
ελφο “θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ”, κε βάζε ην νπνίν ην 
ειεχζεξν άηνκν παξαρσξεί θάπνηεο ειεπζεξίεο ηνπ 
ζηελ πνιηηεία 
 

18νο αηψλαο 
Οη ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ ζηελ Δπξψπε 

πξνβάιινπλ ηελ αλάγθε θαηνρχξσζεο αηνκηθψλ θαη 
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

Γάιινη ζηνραζηέο, φπσο ν Ρνπζψ, ν Βνιηαίξνο θαη 
ν Μνληεζθηέ, αλαπηχζζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηηο 
νηθνλνκηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο 

Φεθίδεηαη ε Ακεξηθάληθε Γηαθήξπμε ηεο 
Αλεμαξηεζίαο (1776) απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ 13 
Ακεξηθαληθψλ πνιηηεηψλ 

Με ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε ςεθίδεηαη ε Γαιιηθή 
Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ (1789-
1791), ε νπνία θαηνρπξψλεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα 
 

19νο αηψλαο 
Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ ηδεψλ ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ, ν Ρήγαο ζπληάζζεη ζρέδην πληάγκαηνο 
(1797), πνπ πεξηιακβάλεη δηαθήξπμε αλζξψπηλσλ 
δηθαησκάησλ (“φπνηνο ζπιινγάηαη ειεχζεξα, 
ζπιινγάηαη θαιά”) 

ια ηα ζπληάγκαηα ηεο ειιεληθήο Eπαλάζηαζεο 
πεξηιακβάλνπλ θαηάινγν αηνκηθψλ δηθαησκάησλ 
(Δπίδαπξνο, Αζηξνο, Σξνηδήλα) 
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ηελ Δπξψπε, ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε γελλά 
ηηο ζνζηαιηζηηθέο ζεσξίεο, νη νπνίεο πξνβάιινπλ ηελ 
νηθνλνκηθή ηζφηεηα ηνπ αηφκνπ 

Πνιιά θξάηε ςεθίδνπλ ζπληάγκαηα κε Θεκειηψδε 
Γηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ (Λαηηληθή Ακεξηθή 1824, Βέιγην 
1831, Γεξκαλία 1849, Διβεηία 1874) 
 

20νο αηψλαο 
Μεηά ηνπο δχν παγθνζκίνπο πνιέκνπο θαη ηε λίθε 

ησλ Γεκνθξαηηθψλ αξρψλ θαηά ηνπ θαζηζκνχ, ηα 
δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ πξνζηαηεχνληαη δηεζλψο κε ηελ 
ίδξπζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

ηα ζπληάγκαηα ησλ δπηηθψλ ρσξψλ, εηζάγνληαη ηα 
θνηλσληθά δηθαηψκαηα (ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα 
παξνρέο πγείαο, παηδείαο, πεξίζαιςεο 
 

12.1 Αληηζηνηρία Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ 
 

πσο είδακε ζηνλ πίλαθα, ηα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ 
θαηνρπξψζεθαλ ζηα ζχγρξνλα θξάηε ζηαδηαθά, κε ηελ 
εμέιημε ησλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηεπκάησλ: 
 

 Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα (αηνκηθέο ειεπζεξίεο, ηζφηε-

ηα) θαη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα (ζπκκεηνρή ζηελ πνιη-
ηηθή δσή) θαηνρπξψλνληαη ζηα πεξηζζφηεξα πληάγκα-
ηα απφ ηνλ 18ν κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, κε 
ζηφρν ηνλ έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ηεο απφιπηεο 
εμνπζίαο ηνπ κνλάξρε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ. 
 ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηνπ 20νπ αηψλα, ην 
θνηλσληθφ θξάηνο (βι. θεθ.8.4) αλαγθάδεηαη λα παξέκ-
βεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε ζηέξεζε 
ησλ βαζηθψλ φξσλ δσήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
θαηνρπξψλνληαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα (δηθαηψκαηα 

ζηελ πγεία, ηελ παηδεία, ηελ εξγαζία θ.ά.). 
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πσο θάζε θνηλσληθφο ξφινο (θεθ. 3) πξνζδηνξίδεηαη 
απφ έλα ζχλνιν δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, έηζη 

θαη ν ξφινο ηνπ πνιίηε ζπλδέεηαη κε δηθαηψκαηα αιιά 

θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο. Ο πνιίηεο έρεη ην δη-
θαίσκα λα γίλνληαη ζεβαζηέο νη πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπ-
ηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο ή ην άζπιν ηεο θαηνηθίαο ηνπ, 
αιιά έρεη θαη ηελ ππνρξέσζε λα ζέβεηαη θαη λα πξν-
ζηαηεχεη ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα φισλ ησλ άιισλ 
κειψλ ηεο Πνιηηείαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε κηιάκε γηα 
θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο, δειαδή αζθνχκε ην δηθαίσκα 
καο ζε βάξνο ησλ άιισλ («Ζ θαηαρξεζηηθή άζθεζε 
δηθαηώκαηνο δελ επηηξέπεηαη» άξζξν 25 παξ.3 πλη.). 
 Δμάιινπ, ε ζχγρξνλε θνηλσλία πνιηηψλ, φπσο 
είδακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (9.4.β), απαηηεί έλαλ 
πνιίηε πνπ ελδηαθέξεηαη θαη ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηθή 
θαη θνηλσληθή δσή ηνπ ηφπνπ κε αιιειεγγχε θαη 
ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο. 
 Σα δηθαηψκαηά καο επνκέλσο πεξηνξίδνληαη απφ 
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο: 

α) Τπνρξέσζε θνηλσληθήο επζχλεο θαη αιιειεγγχεο, 
ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο πνιηηψλ. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη φια ηα δηθαηψκαηα πξνυπνζέηνπλ ηελ 
ππνρξέσζε ζεβαζκνχ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν (π.ρ. 
έρσ ηελ ππνρξέσζε λα ζεβαζηψ ην βηβιίν πνπ 
δαλείζηεθα απφ ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, λα δψζσ 
κέξνο ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο κνπ γηα ηελ θαηαζθεπή 
δξφκνπ, λα ρξεζηκνπνηψ ην πεξηβάιινλ ρσξίο λα ην 
ξππαίλσ ή λα ην εμαληιψ).  

β) Τπνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ 
λφκσλ. Σφζν ην χληαγκα (π.ρ. θνξνινγηθή, ζηξαηησ-
ηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη εθινγηθή ππνρξέσζε) φζν θαη νη 
λφκνη (π.ρ. ψξεο θνηλήο εζπρίαο, θαλνληζκνί γηα ιχκα-
ηα βηνκεραληψλ, πεξηνξηζκνί αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο), 
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πεξηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ, πξνο φθεινο 
ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 

γ) Τπνρξέσζε φισλ ησλ πνιηηψλ λα ππεξαζπίδνληαη 
ηε δεκνθξαηία. Σα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ 
ηε βάζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Ζ ππεξάζπη-
ζε επνκέλσο ηεο δεκνθξαηίαο ζεκαίλεη ππεξάζπηζε 
ησλ δηθαησκάησλ θαη γη‟ απηφ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 
πνιίηε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην χληαγκα (άξζξν 120). 
 

«Σν εζηθφλ ζχλνξνλ ηεο ειεπζεξίαο είλαη ηνχηνλ ην 
ξεηφλ: Με θάκεηο είο ηνλ άιινλ εθείλν φπνπ δελ ζέιεηο 

λα ζνχ θάκεη». χληαγκα ηνλ Ρήγα 1797 
«Σν άηνκν έρεη ππνρξεψζεηο πξνο ηελ θνηλφηεηα, κέζα 
ζηελ νπνία κφλν είλαη δπλαηή ε ειεχζεξε θαη πιήξεο 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ». Άξζξν 29 

Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο Γηθαησκάησλ ηνπ 
Αλζξψπνπ 1948  
«Σν θξάηνο δηθαηνχηαη λα αμηψλεη απφ φινπο ηνπο 
πνιίηεο ηελ εθπιήξσζε ηνπ ρξένπο ηεο θνηλσληθήο 

επζχλεο θαη εζληθήο αιιειεγγχεο». Άξζξν 25 παξ.4 

πληάγκαηνο 2001  
ε δηάζηεκα δχν αηψλσλ θαη ηα ηξία θείκελα ζέηνπλ ην 
ζέκα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κέινπο ελφο θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ.  
 ρνιηάζηε ηα ζηελ ηάμε. Να θαηαγξάςεηε κηα ζεηξά 
δηθαησκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπδεηήζεηε ηηο 
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο. 
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έρσ ην δηθαίσκα… 
…λα 
ρξεζηκνπνηψ 

θπζηθνχο πφξνπο 

- λα κελ ηνπο 
εμαληιψ θαη 

ηνπο κνιχλσ 

έρσ ηελ ππνρξέσζε… 

- λα ζέβνκαη ην  
πεξηβάιινλ θαη  
ην θνηλφ 
ζπκθέξνλ 

…ζηε 
δσξεάλ 

παηδεία …ζηελ 

ηδηνθηεζία κνπ 

…λα 

ςεθίδσ 

- λα ελεκεξψλνκαη θαη 
λα ππεξαζπίδνκαη ηε 

δεκνθξαηία 

θση.12.1 Πνηα δηθαηψκαηα ησλ  
άιισλ θαηαπαηψ φηαλ ζηαζκεχσ  
ην φρεκά κνπ ζηηο εηδηθέο γηα  
ΑΜ.Δ.Α πξνζβάζεηο ησλ πεδν- 
δξνκίσλ; ηαλ δηακαξηχξνκαη σο  
γείηνλαο γηα ηελ αλέγεξζε εζηίαο 

γηα ςπρηθά αζζελείο; ηαλ δηακαξηχξνκαη γηα ηε 
θνίηεζε παηδηψλ κεηνλνηήησλ ζην ζρνιείν κνπ;  
 Αλά δχν καζεηέο λα γξάςεηε δηάινγνπο κε 
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, φπσο ζην παξαπάλσ 
ζθίηζν. ηε ζπλέρεηα λα ηνπο παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ζθίηζν 12.1 Σα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ πξνυπνζέηνπλ 
θαη αλάινγεο ππνρξεψζεηο αιιειεγγχεο θαη επζχλεο 
γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ. 
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12.2 Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ 
 

Σα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ πξνζηαηεχνληαη ηφζν απφ 
ηελ εζληθή λνκνζεζία ( χληαγκα), φζν θαη απφ ην 
Δπξσπατθφ θαη ην Γηεζλέο Γίθαην. πγθεθξηκέλα: 
 Σν χληαγκα ηεο Διιάδαο θαηνρπξψλεη ηα αηνκηθά, 
πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ. Σα 
δηθαηψκαηα απηά ζεσξνχληαη απφ ην χληαγκα 
ζεκειηψδε, γηαηί φινη νη λφκνη πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλνη κε απηά θαη απαξάγξαπηα, γηαηί δε κπνξνχλ 
λα θαηαξγεζνχλ ή λα πεξηνξηζηνχλ. 
 Αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πεξηιακβάλεη ε λνκνζεζία ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (βι. θεθ.13.5). 
 Ζ δηεζλήο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαηνρπξψλε-
ηαη κε ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 
(Ο.Ζ.Δ) θαη άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 
επηθπξψζεη ηφζν ε Διιάδα φζν θαη ηα πεξηζζφηεξα 
θξάηε ηνπ θφζκνπ. Γη‟ απηφ ην δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ 
ζεσξνχληαη ζήκεξα νηθνπκεληθά (βι. θεθ. 14.4). 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

12.3 Αηνκηθά Γηθαηψκαηα 
 

Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα βαζίδνληαη ζηελ ππνρξέσζε 
ηεο Πνιηηείαο λα ζέβεηαη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ. 

Πξνζηαζία 
δηθαησκάησλ 

 χληαγκα 
 Δπξσπατθή Έλσζε 
 ΟΗΔ

Τπνρξεψζεηο  
Πνιίηε 

 Αιιειεγγχε 
 Σήξεζε λφκσλ 
 Τπεξάζπηζε δεκνθξαηίαο
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Ζ Ηζφηεηα 

Ζ ηζφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ δηαθεξχζζεηαη απφ ην 
χληαγκα («Νη Έιιελεο είλαη ίζνη ελώπηνλ ηνπ λόκνπ. Νη 
Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα θαη 
ππνρξεώζεηο» άξζξν 4 παξ. 1 θαη 2 πλη.). 
  

θση.12.2 Ζ ηζόηεηα αθνξά ηνπο Έιιελεο  
πνιίηεο. Αιιά θαη νη αιινδαπνί θαιύπηνληαη  
ζε ζέκαηα ηζόηεηαο, ηόζν από δηεζλείο  
ζπκβάζεηο όζν θαη από ην άξζξν 5 ηνπ  
Ππληάγκαηνο πνπ νξίδεη όηη απαγνξεύνληαη  
νπνηεζδήπνηε δηαθξίζεηο πνπ ζηεξίδνληαη  
ζε θπιεηηθά, γισζζηθά, ζξεζθεπηηθά ή 

ηδενινγηθά θξηηήξηα».  
 Να ζπδεηήζεηε γηα θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 
θηλδπλεχνπλ λα γίλνπλ αληηθείκελν ηέηνησλ δηαθξίζεσλ. 

  
 Ζ ηζφηεηα απηή δεζκεχεη ηφζν ηε Βνπιή πνπ 
ζεζπίδεη ηνπο λφκνπο, φζν θαη ηε δηνίθεζε θαη ηα 
δηθαζηήξηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη λφκνη, ηα φξγαλα ηεο 
δηνίθεζεο θαη νη δηθαζηέο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ 
ηζφηηκα φινπο ηνπο πνιίηεο. Ζ ηζφηεηα απηή είλαη γηα 

πνιιά δηθαηψκαηα αλαινγηθή, δειαδή αλάινγε κε  

Πξνζσπηθή 
ειεπζεξία 

 

Διεπζεξία  

ηνπ ηχπνπ 

Άζπιν 
θαηνηθίαο 

 

Ηζφηεηα 
 

Αλαθνξά  
ζηηο αξρέο 

 

Αλάπηπμε 
Πξνζσπηθφηεηαο 

 

Θξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία 

Αηνκηθή 

Ηδηνθηεζία 

Αηνκηθά 

Γηθαηψκαηα 
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ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ, γηαηί ε απφιπηε ηζφηε-
ηα ζα ήηαλ άδηθε, π.ρ. δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη 
ηζφηηκα σο πξνο ηηο πξάμεηο ηνπο νη έθεβνη θαη νη 
ελήιηθνη, σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 
νη βηνκήραλνη θαη νη εξγάηεο ή σο πξνο ηα δηθαηψκαηα 
γηα θνηλσληθέο παξνρέο απφ ηελ Πνιηηεία νη άλεξγνη θαη 
νη εξγαδφκελνη ή νη πνιχηεθλνη θαη φζνη δελ έρνπλ 
παηδηά. Μνξθέο ηεο ηζφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
ειιεληθφ χληαγκα είλαη: 

α) Ιζφηεηα θχισλ: Αλ ζθεθηνχκε φηη νη Διιελίδεο 
απέθηεζαλ ην δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ κφιηο ην 1952 θαη 
φηη ην Οηθνγελεηαθφ δίθαην πνπ ζεσξνχζε ηνλ άλδξα 
«θεθαιή ηεο νηθνγελείαο» άιιαμε ην 1983, θαηαλννχκε 
φηη αθφκα ππάξρνπλ αληζφηεηεο ζε βάξνο ησλ 
γπλαηθψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Γη‟ απηφ ην χληαγκα 
δελ εμαζθαιίδεη κφλνλ ίζεο δπλαηφηεηεο ζηα δχν θχια 
λα αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, αιιά 
παίξλεη θαη κέηξα γηα θαηάξγεζε ηπρφλ αληζνηήησλ ζε 
βάξνο ησλ γπλαηθψλ. 
 πλεζηζκέλεο κνξθέο αληζνηήησλ ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ απνηεινχλ νη αληζφηεηεο ζηελ εξγαζία θαη 

ζηελ πνιηηηθή δσή. Σφζν ε Δ.Δ φζν θαη ε Διιάδα 

αληηκεησπίδνπλ απηέο ηηο αληζφηεηεο κε ζεηηθά 
κέηξα/δξάζεηο γηα ηηο γπλαίθεο, φπσο ππνρξεσηηθφ 
πνζνζηφ γπλαηθψλ ππνςεθίσλ ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο 
(πνζφζησζε) ή νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε εξγνδνηψλ 
γηα πξφζιεςε γπλαηθψλ.  

β) Ιζφηεηα ζηελ ακνηβή εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο 
Έιιελεο θαη αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, αλάινγα 
βέβαηα κε ηα πξνζφληα θαη ηελ εξγαζία. 
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ΑΜΟΙΒΔ ΓΤΝΑΙΚΧΝ Χ ΠΟΟΣΟ  
ΣΧΝ ΑΝΣΙΣΟΙΥΧΝ ΑΜΟΙΒΧΝ ΑΝΓΡΧΝ 

ΒΔΛΓΗΟ 83,2 ΗΣΑΛΗΑ  76,5 
ΓΑΝΗΑ 88,1 ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ  83,9 
ΓΔΡΜΑΝΗΑ* 76,9 ΟΛΛΑΝΓΗΑ  70,6 
ΓΔΡΜΑΝΗΑ** 89,9 ΑΤΣΡΗΑ  73,6 
ΔΛΛΑΓΑ*** 68,0 ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ  71,7 
ΗΠΑΝΗΑ 74,0 ΦΗΛΑΝΓΗΑ  81,6 
ΓΑΛΛΗΑ 76,6 ΟΤΖΓΗΑ  87,0 
ΗΡΛΑΝΓΗΑ 73,4 ΔΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ  73,7 

*ΠΑΛΗΑ Γ. ΓΔΡΜΑΝΗΑ  
** ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ  
*** ΜΟΝΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Ξίλαθαο 12.1 πίλαθαο ακνηβώλ γπλαηθώλ, σο πνζνζηό ησλ 
αληίζηνηρσλ ακνηβώλ ησλ αλδξώλ Eurostat 1998 

 
γ) Ιζφηεηα θνξνινγηθή γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, 
αλάινγα κε ηα εηζνδήκαηά ηνπο. 

δ) Ιζφηεηα δηνξηζκνχ ζηηο δεκφζηεο ζέζεηο γηα φινπο 
ηνπο έιιελεο πνιίηεο θαη ηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ πνπ 
κηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, αλάινγα κε ηα πξνζφληα 
ηνπο.  

ε) Ιζφηεηα ζηξάηεπζεο φισλ ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ. 
Μφλνλ φζνη επηθαινχληαη αληίζεηεο ζξεζθεπηηθέο ή 
ηδενινγηθέο απφςεηο κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ, 
πεξηζζφηεξν φκσο ρξφλν, ζε ελαιιαθηηθή πνιηηηθή 
ζεηεία* (π.ρ. αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο). 
 

*Δλαιιαθηηθή πνιηηηθή ζεηεία: Ζ ππνρξεσηηθή πξνζθν-
ξά δηπιάζηνπ ρξφλνπ, άιιεο ππεξεζίαο πνπ δελ είλαη 
έλνπιε, απφ άηνκα πνπ απνδεηθλχνπλ αληίξξεζε 
ζπλείδεζεο γηα εθηέιεζε έλνπιεο ππεξεζίαο. 
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ζη) Ιζφηεηα επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο έιιελεο πνιίηεο 
κε ή ρσξίο αλαπεξίεο, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο 
ηνπο. 
 

«ινη νη εξγαδφκελνη, αλεμάξηεηα απφ θχιν ή άιιε 
δηάθξηζε, έρνπλ δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα παξερφκελε 
εξγαζία ίζεο αμίαο», άξζξν 22 πλη.  
«Οη Έιιελεο πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο δηαθξίζεηο 
ζηα δεκφζηα βάξε αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο», 
άξζξν 4 πλη.  
«Μφλνλ Έιιελεο πνιίηεο είλαη δεθηνί ζε φιεο ηηο 
δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο..», άξζξν 4 πλη.  
«Κάζε Έιιελαο πνπ κπνξεί λα θέξεη φπια είλαη ππν-
ρξεσκέλνο λα ζπληειεί ζηελ άκπλα ηεο παηξίδαο...», 
άξζξν 4 παξ. 6 πλη. 
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΖΔ (Πνιηηηθφο Υάξηεο ηνπ 
ΟΖΔ 2000) ζε ζχλνιν 190 εγεηψλ παγθφζκηα, κφλνλ 9 
είλαη γπλαίθεο. ε ζχλνιν 177 Κνηλνβνπιίσλ νη γπλαίθεο 

αληηπξφζσπνη θηάλνπλ κφιηο ην 10,7%, κε εμαίξεζε ηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο νη γπλαίθεο 

απνηεινχλ ην 40% ησλ Κνηλνβνπιίσλ. ην ειιεληθφ 

Κνηλνβνχιην ην 2003 νη γπλαίθεο κέιε ήηαλ κφλνλ 26 ζε 

ζχλνιν 300 βνπιεπηψλ, δειαδή έλα πνζνζηφ 8,67%.  

 Να επηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Κέληξνπ 
Έξεπλαο γηα ζέκαηα Ηζφηεηαο www.kethi.gr γηα λα 
αληιήζεηε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο αληζφηεηεο ζε 
βάξνο ησλ γπλαηθψλ. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ζ πξνζσπηθή ειεπζεξία 
«Ζ πξνζσπηθή ειεπζεξία είλαη απαξαβίαζηε» νξίδεη ην 
χληαγκα ζην άξζξν 5 παξ. 3. Σν γεληθφ απηφ δηθαίσκα 
ειεπζεξίαο έρνπλ φια ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηε 
ρψξα. 

 Σν χληαγκα επίζεο θαηνρπξψλεη θαη ηελ απφιπηε 

πξνζηαζία ηεο δσήο, ηηκήο θαη ειεπζεξίαο «ρσξίο 
δηάθξηζε εζληθόηεηαο, θπιήο, γιώζζαο θαη ζξεζθεπηηθώλ 
ή πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ» (άξζξν 5 παξ. 2 πλη.), πνπ 
ζεκαίλεη φηη ε δσή, ε ηηκή θαη ε ειεπζεξία δε γίλνληαη 
ζεβαζηέο κφλν γηα ηνπο έιιελεο πνιίηεο αιιά γηα φινπο 
φζνπο βξίζθνληαη ζηε ρψξα. Ζ ζαλαηηθή πνηλή απαγν-
ξεχεηαη. Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ην 2001, 
πξνζηαηεχεηαη θαη ην αηνκηθφ δηθαίσκα ζηελ πγεία 
φισλ φζσλ δνπλ ζηελ Διιάδα. Απαγνξεχνληαη ηαηξηθέο 
επεκβάζεηο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ αηφκνπ θαη κεηαβν-
ιέο ηεο γελεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο (θισλνπνίεζε). 

 

Ιζφηεηα 

Φχισλ 
(ζεηηθά κέηξα) 

Ακνηβήο 

Φνξνινγηθή 

Γηνξηζκνχ ζην 
Γεκφζην 

ηξάηεπζεο 

Δπθαηξηψλ 
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Ζ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
«Θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα αλαπηύζζεη ειεύζεξα ηελ 
πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή, 
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο, εθόζνλ δελ 
πξνζβάιιεη ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ θαη δελ παξαβηάδεη 
ην Πύληαγκα ή ηα ρξεζηά ήζε». Άξζξν 5 παξ. 1 πλη.  
 Ζ γεληθή απηή ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ εθθξάδεηαη κε 
επηκέξνπο ειεπζεξίεο ηηο νπνίεο θαηνρπξψλεη ην 
χληαγκα. φπσο ηελ ειεπζεξία ηνπ θαζέλα λα: 
1. Δπηιέγεη επάγγεικα θαη λα αζθεί νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 
2. Δθθξάδεηαη, πιεξνθνξείηαη θαη δεκηνπξγεί. 
3. Πξνζηαηεχεηαη απφ θάζε απζαίξεηε δίσμε, ζχιιεςε 
ή θπιάθηζε. 
4. Αλαπηχζζεη ζπιινγηθή δξάζε (ζπλδηθαιηζκφο, 
ζπγθεληξψζεηο, απεξγία). 
 

Ζ αηνκηθή ηδηνθηεζία 
ηηο θνηλσλίεο ηνπ 19νπ αηψλα ε πξνζηαζία ηεο 
ηδηνθηεζίαο ήηαλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο 
ειεπζεξίαο (νη δνχινη ζηνλ Ακεξηθάληθν Νφην θαη νη 
δνπινπάξνηθνη ζηελ Δπξψπε δελ είραλ ηδηνθηεζία). 
ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε ηδηνθηεζία είλαη πιένλ 
πξνζηαηεπκέλε. Σα πεξηζζφηεξα πληάγκαηα πξνβιέ-

πνπλ πεξηζζφηεξν πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκνχ ηεο ηδην-
θηεζίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο (απαγφ-
ξεπζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζε αξραηνινγηθνχο 
ρψξνπο, δάζε θαη παξαιίεο, πεξηνξηζκνί ζην χςνο ησλ 
νηθνδνκψλ, πξνζηαζία ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, 
αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο γηα δηάλνημε δξφκσλ). 
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θση.12.3 Ζ θισλνπνηεκέλε Ληόιπ  
«Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηα- 
ζία ηεο πγείαο θαη ηεο γελεηηθήο ηνπ  
ηαπηφηεηαο. Νφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά  
κε ηελ πξνζηαζία θάζε πξνζψπνπ  
έλαληη ησλ βηνταηξηθψλ παξεκβάζεσλ»  
άξζξν 5 παξ. 5 πλη. 
Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ηεο Βηνινγίαο 

θαη ηεο γελεηηθήο κε ηελ θισλνπνίεζε θαη ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ DNA δεκηνπξγνχλ παγθφζκηα 
πξνβιήκαηα Βηνεζηθήο. Πνιιέο αιιαγέο ζα γίλνπλ ηα 
επφκελα ρξφληα. 
 Δλεκεξσζείηε γηα ην ζέκα ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο 
θαη ζπδεηήζηε πψο ηέηνηα ζέκαηα ζπλδένληαη κε ηελ 
πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ. 
Οη πξνζσπηθέο ειεπζεξίεο ηνπ αηφκνπ πεξηνξίδνληαη 
γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Οη δψλεο 
αζθαιείαο ζηελ νδήγεζε είλαη ππνρξεσηηθέο ιφγν) ηνπ 
ηεξάζηηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θφζηνπο απφ ηα 
ηξνραία αηπρήκαηα. Οη δαθηχιηνη θαη ηα άιια κέηξα ηεο 
Σξνραίαο πεξηνξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία 
θίλεζεο, πνπ θαηνρπξψλεη ην χληαγκα. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε θαη άιινπο ηέηνηνπο 
πεξηνξηζκνχο ζηηο πξνζσπηθέο ειεπζεξίεο. 

 

θση.12.4 Μπνξείηε λα  
επηζθεθηείηε ηνλ ηνπηθφ Γήκν  
θαη ελεκεξσζείηε γηα  
πεξηνξηζκνχο ζηελ αλέγεξζε  
νηθνδνκψλ ζηελ πεξηνρή ζαο  
πνπ αθνξνχλ ην πνιηηηζηηθφ  
θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ  
(αξραηφηεηεο, παξάδνζε, 

δηαηεξεηέα, δάζε θαη παξαιίεο). 
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Σν άζπιν ηεο θαηνηθίαο 
«Ζ θαηνηθία ηνπ θαζελόο είλαη άζπιν. Ζ ηδησηηθή θαη 
νηθνγελεηαθή δσή ηνπ αηόκνπ είλαη απαξαβίαζηε» νξίδεη 
ην άξζξν 9 ηνπ πληάγκαηνο. Ζ θαηνηθία απνηειεί 
δειαδή απαξαβίαζην ρψξν ηνπ αηφκνπ. Ζ έξεπλα ζηνλ 
ηδησηηθφ ρψξν επηηξέπεηαη κφλν κε ηελ παξνπζία δηθα-
ζηηθνχ εθπξνζψπνπ. Με ην δηθαίσκα απηφ πξνζηαηεχε-
ηαη γεληθφηεξα ε ηδησηηθή δσή ηνπ αηφκνπ απφ θάζε 
παξαβίαζε, φπσο νη δπλαηφηεηεο παξαβίαζεο κε ηα 
ζχγρξνλα ειεθηξνληθά κέζα. Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 
πληάγκαηνο ην 2001 πξνζηέζεθε θαη ηo δηθαίσκα ζηελ 
πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ νπνία 
αλέιαβε αλεμάξηεηε απφ ηελ θπβέξλεζε ππεξεζία 
(Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ). 
 

θση.12.5 Λνγφηππν Αξρήο Πξνζηαζίαο  
Γεδνκέλσλ. Ζ αξρή Πξνζσπηθνχ Υαξαθηή- 
ξα ιεηηνπξγεί απφ ην 1997, κε ζθνπφ ηελ  
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ  
ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 
 Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο  
απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο αξρήο (www.dpa.gr) 

θαη λα ελεκεξψζεηε ηελ ηάμε. 
 

Ζ αλαθνξά ζηηο αξρέο 
Γηα λα ππάξρεη ιατθή θπξηαξρία απαηηείηαη δηαθάλεηα 
ζηηο ελέξγεηεο ηεο Πνιηηείαο, ψζηε ν θπξίαξρνο ιαφο λα 
γλσξίδεη θαη λα θξίλεη. Γηα ην ιφγν απηφ ην χληαγκα 
πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ηεο Γηνίθεζεο λα απαληά 
ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ θαη λα ηνπο παξέρεη ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην 
χληαγκα πξνβιέπεη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζηα 
δηνηθεηηθά φξγαλα θαη απνδεκίσζε ηνπ πνιίηε. 
 Σν δηθαίσκα ηνπ πνιίηε λα ειέγρεη θαη λα επεξεάδεη 
ηελ Πνιηηεία, αζθείηαη θαη κε άιια κέζα 
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(θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο, πξνβνιή αηηεκάησλ πνιη-
ηψλ απφ ηνλ ηχπν θαη ηε ξαδηνηειεφξαζε). Ο πνιίηεο 
πνπ ζεσξεί φηη αδηθείηαη απφ ηε Γηνίθεζε κπνξεί λα 

θαηαθχγεη ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. Ο πλήγνξνο ηνπ 
Πνιίηε είλαη κηα αλεμάξηεηε απφ ηελ Πνιηηεία αξρή, 
πνπ ιεηηνπξγεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 
ησλ πνιηηψλ. 
 

ΤΝΖΓΟΡΟ 
ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

                    ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ ΑΟΣΖ 
θση.12.6 Σν ινγφηππν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Ο 
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα απφ ην 
1998. Απνζηνιή ηνπ είλαη λα κεζνιαβεί κεηαμχ πνιηηψλ 
θαη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα: παξαβάζεσλ ηεο 
δηνίθεζεο ζε βάξνο πνιηηψλ. 
 Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 
πλεγφξνπ www.synigoros.gr, λα αληιήζεηε 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη λα ηηο 
παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. 

 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αηνκηθά 
Γηθαηψκαηα 

Πξνζσπηθή Διεπζεξία (απαξαβίαζηε) 

Διεπζεξία Πξνζσπηθφηεηαο 

Άζπιν θαηνηθίαο (απαξαβίαζην, 
πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ) 

Αηνκηθή ηδηνθηεζία 
(πεξηνξηζκφο γηα γεληθφ ζπκθέξνλ) 

Αλαθνξά ζηηο αξρέο 
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Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία 
«Ζ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο είλαη 
απαξαβίαζηε. Ζ απόιαπζε ησλ αηνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ 
δηθαησκάησλ δελ εμαξηάηαη από ηηο ζξεζθεπηηθέο 
πεπνηζήζεηο θαζελόο» (άξζξν 13 παξ. 1 πλη.). Ζ πίζηε 
είλαη εζσηεξηθή ςπρηθή ππφζεζε. Γηα ην ιφγν απηφ 
απαγνξεχεηαη ν πξνζειπηηζκφο*. Σν χληαγκα 
θαηνρπξψλεη φρη κφλνλ ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία 
(αλεμηζξεζθία) αιιά θαη ηε ζξεζθεπηηθή ηζφηεηα. Με 
βάζε ην χληαγκα Έιιελεο θαη αιινδαπνί έρνπλ: 
 ηελ ειεπζεξία λα έρνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 
ηνπο θαη λα κελ έρνπλ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ 
ηελ Πνιηηεία εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηνπο 
ζξεζθεχκαηνο, 
 ηελ ειεπζεξία λα αζθνχλ ειεχζεξα ηα ιαηξεπηηθά ηνπο 
θαζήθνληα. 

 
Ζ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ 
Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη ζχλζεηεο θαη πνιχπιν-
θεο, γηαηί απνηεινχληαη απφ πνιιέο νξγαλσκέλεο 
νκάδεο (πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο) πνπ έρνπλ 
δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα ηα νπνία ζπρλά ζπγθξνχν-
ληαη. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ε ειεπζεξία έθθξαζεο 
απνηειεί βαζηθφ δηθαίσκα γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν: 
 εθθξάδνληαη φιεο νη γλψκεο θαη ιεηηνπξγεί ε θνηλσλία 
πνιηηψλ, 
 δηακνξθψλεηαη ε θνηλή γλψκε** ε νπνία ειέγρεη ηελ 
πνιηηηθή εμνπζία. 
 

*Πξνζειπηηζκφο: Ζ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα λα 
πεηζζνχλ άηνκα λα απνδερζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 
ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο ηδενινγίεο. 
**Κνηλή γλψκε: Απφςεηο, πεπνηζήζεηο, κηαο θνηλφηεηαο 
αηφκσλ γηα έλα ζέκα. 
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Σν βαζηθφ κέζν έθθξαζεο δεκφζηαο γλψκεο απνηειεί 
ν ηχπνο. Γηα ην ιφγν απηφ ην χληαγκα θαηνρπξψλεη 
ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, 
έληππα). Δηδηθά γηα ηνλ ηχπν ππάξρνπλ ζην χληαγκα 
θαη επηπιένλ εγγπήζεηο πνπ απαγνξεχνπλ θάζε 
παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο (ινγνθξηζία*). 
 
 

θση.12.7 «Ζ ειεπζεξία νδεγεί ην  
Ιαό» Δπγ. Νηειαθξνπά Μνπζείν  
Λνχβξνπ, Παξίζη. «Ζ ειεχζεξε  
δηάδνζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ  
γλσκψλ είλαη έλα απφ ηα πνιπηη- 
κφηεξα δηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψ- 
πνπ» 1789 Γαιιηθή Γηαθήξπμε  
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη 

ηνπ Πνιίηε «Καζέλαο κπνξεί λα εθθξάδεη θαη λα 
δηαδίδεη πξνθνξηθά, γξαπηά θαη δηα ηνπ ηχπνπ ηνπο 
ζηνραζκνχο ηνπ, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο», 
άξζξν 14 παξ.1 πληάγκαηνο  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηε ζεκαζία ηεο ειεπζεξίαο 
ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ηχπνπ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 
πνιηηψλ. Δίλαη δηθαίσκα, φπσο θαηνρπξψζεθε ζηε 
Γαιιηθή επαλάζηαζε, φηαλ ππήξρε ν θφβνο ησλ 
δηψμεσλ απφ ηελ απνιπηαξρία ή απνηειεί ππνρξέσζε 
ψζηε λα ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά ε δεκνθξαηία; Πνηα ε 
ζεκαζία ηεο θνηλήο γλψκεο ζήκεξα; 

 
 

*Λνγνθξηζία: Ο πξνιεπηηθφο (πξηλ ηε δεκφζηα 
πξνβνιή) ή θαηαζηαιηηθφο (κεηά ηε δεκφζηα πξνβνιή) 
έιεγρνο πνπ αζθεί ε εμνπζία ζηα Μ.Μ.Δ, ζηα έξγα ηνπ 
γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηεο ηέρλεο θαη ζηα ζεάκαηα, κε 
ζθνπφ λα εκπνδηζηεί ε δηάδνζε ηδεψλ θαη 
πιεξνθνξηψλ αληίζεησλ κε ηηο επηδηψμεηο ηεο. 
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Ραδηνηειεφξαζε: Ζ απαγφξεπζε ηεο ινγνθξηζίαο δελ 
ηζρχεη γηα ηνλ «θηλεκαηνγξάθν, ηε θσλνγξαθία, ηε 
ξαδηνθσλία θαη ηελ ηειεφξαζε» άξζξν 15 παξ.1 
πληάγκαηνο . Ζ Πνιηηεία γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέ-
ξνληνο (π.ρ. πξνζηαζία παηδηθήο ειηθίαο) κπνξεί λα 
επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο θαη πξνιεπηηθφ έιεγρν θαη γη‟ 
απηά ηα ΜΜΔ (π.ρ. αθαηάιιειεο γηα παηδηά ηαηλίεο). Σνλ 
έιεγρν ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ έρεη αλαιάβεη 
αλεμάξηεηε απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία αξρή ην Δζληθφ 
πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο. 
 

 

ηελ επφκελε ζειίδα θαίλεηαη ν πίλαθαο 12.2 πεγή: 
Παλεπξσπατθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζηελ Διιάδα ην 
Διιεληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ ην 2003, Ζ ίδηα 

έξεπλα έδεημε φηη ην 36% ησλ Διιήλσλ παξαθνινπζεί 

πεξηζζφηεξν απφ 3 ψξεο ηειεφξαζε), ελψ π.ρ. κφλν ην 

10% πεξίπνπ ησλ Ννξβεγψλ θαη Οιιαλδψλ. 

 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηνλ ελεξγφ πνιίηε πνπ απαηηεί ε 
θνηλσλία πνιηηψλ. Πφζν πιεξνθνξεκέλνο κπνξεί λα 
είλαη έλαο πνιίηεο πνπ δελ δηαβάδεη θαζφινπ 
εθεκεξίδεο; 
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Σηο θαζεκεξηλέο, πφζε ψξα ζπλνιηθά δηαβάδεηε εθεκεξίδα; 
 ΔΛΛΑΓΑ 

 
ΑΓΓΛΗΑ ΔΛΒΔΣΗΑ ΗΡΛΑΝ- 

ΓΗΑ 
ΗΠΑ- 
ΝΗΑ 

ΗΡΑΖΛ ΝΟΡ-
ΒΖΓΗΑ 

ΟΛΛΑΝ- 
ΓΗΑ 

Καζφινπ 64,5% 
 

16,1% 

 

12,6% 

 

3,1% 
 

 

1,8% 

 
0,8% 

 

0,9%  

 

0,5% 

 

- 

24,3%  
 

27,2%  

 

29,8% 

 

9,3%  

 
3,7% 

 

2,3% 

 

1,1%  

 

2,3% 

 

- 

10,1%  
 

36,7%  
 

36,3%  
 

10,5% 

 
3,1% 

 

2,0%  

 
0,2%  

 

0,8% 

 

- 

12,7% 
 

28,8% 

 

29,8% 

 

13,3% 

 
5,0% 

 

3,3% 

 
1,9% 

 

3,9% 

 

1,3% 

47,5%  
 

22,7%  

 

19,9% 

 

5,9%  

 
1,5%  

 

0,8%  

 
0,3% 

 

0,9% 
 

0,5% 

30,4%  
 

24,4%  

 

24,8% 

 

10,6% 

 
4,4% 

 

2,1% 

 
1,2% 

 

1,6%  
 

0,5% 

3,6% 
 

29,1% 

 

43,9% 

 

14,7% 

 
4,8% 

 

2,5% 

 
0,5% 

 

6,8% 
 

- 

17,8% 
 

28,9% 

 

35,4% 

 

11,1% 

 
4,1% 

 

1,5% 

 
0,4% 

 

0,7% 

 

0,1% 

Ληγφηεξν απφ 
κηζή ψξα  

Απφ 
1
/2 ψξα 

έσο θαη 1 ψξα  

Απφ 1 έσο θαη 

1 
1
/2 ψξεο  

Απφ 1
1
/2 έσο 

θαη 2 ψξεο  

Απφ 2 έσο 2
1
/2 

ψξεο  

Απφ 2 
1
/2 έσο 

θαη 3 ψξεο  

Πεξηζζφηεξν 
απφ 3 ψξεο 

ΓΓ/ΓΑ 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.4 Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα 
 

Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα έρνπλ σο αληηθείκελν ηε ζπκκε-
ηνρή ηνπ πνιίηε (ιατθή θπξηαξρία). θνπφο ηνπο επνκέ-
λσο είλαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξα-
ηηθνχ πνιηηεχκαηνο, πνπ απνηειεί εγγχεζε γηα φια ηα 
δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ. Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαην-
ρπξψλνληαη ζηα πεξηζζφηεξα πληάγκαηα ηνλ 19ν αηψ-
λα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ. Σα βαζηθά πνιηηηθά δηθαηψ-
καηα ησλ ειιήλσλ (θαη επξσπαίσλ) πνιηηψλ πνπ θαην-
ρπξψλεη ην χληαγκα θαη ε επξσπατθή λνκνζεζία είλαη: 
1. Να εθιέγνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο (βνπιεπηέο, 
επξσβνπιεπηέο, λνκάξρεο θαη δεκάξρνπο). 
2. Να εθιέγνληαη νη ίδηνη ζηα παξαπάλσ αμηψκαηα. 
3. Να ζπκκεηέρνπλ ζηα δεκνςεθίζκαηα. 
4. Να ηδξχνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πνιηηηθά 
θφκκαηα. 
5. Να δηνξίδνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 
6. Να δηνξίδνληαη έλνξθνη ζηηο δίθεο. Σν χληαγκα 
πξνβιέπεη γηα ηνπο εθηφο ρσξψλ Δπξσπατθήο Έλσζεο 
αιινδαπνχο ην πνιηηηθφ δηθαίσκα λα δεηνχλ πνιηηηθφ 
άζπιν ζηε ρψξα καο, εθφζνλ θαηαπηέδνληαη ή 
δηψθνληαη ζηε ρψξα ηνπο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπο δξάζε. 
. 

Αηνκηθά 
Γηθαηψκαηα 

Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία 
(αλεμηζξεζθία, 

ζξεζθεπηηθή ηζφηεηα) 

Διεπζεξία ηχπνπ 
(ειεπζεξία έθθξαζεο, 

απαγφξεπζε ινγνθξηζίαο, 
έιεγρνο ξαδηνηειεφξαζεο) 
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12.5 Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 
 

Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα δελ έρνπλ λφεκα φηαλ ζηηο βην-
κεραληθέο θνηλσλίεο ηνπ 20νχ αηψλα κεγάινο αξηζκφο 
πνιηηψλ δεη ζε άζιηεο ζπλζήθεο. Κάησ απφ ηελ επίδξα-
ζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ζεσξηψλ, θαηνρπξψλεηαη ην 
θνηλσληθφ θξάηνο κε κηα δεχηεξε γεληά δηθαησκάησλ, ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Με απηά, ε Πνιηηεία αλαιακβά-

λεη ηελ ππνρξέσζε παξνρψλ ζηνπο πνιίηεο, ψζηε φινη 
λα απνιακβάλνπλ ηα ζηνηρεηψδε αγαζά. Σν χληαγκα 

θαηνρπξψλεη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηεο παηδείαο θαη 

ηεο εξγαζίαο, ηεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζηέγαζεο, ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

κεηξφηεηαο. 

 
12.5.1 Γηθαίσκα ηεο παηδείαο 
Ζ κφξθσζε θαη ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ πνιίηε 
απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θνηλά. Δμάιινπ νη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίεο θαη νη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εξγαζία ζήκεξα, πξνυπνζέηνπλ έλα βαζηθφ επίπεδν 
εθπαίδεπζεο πνιχ πςειφηεξν απφ παιαηφηεξα. Γηα 
ηνπο ιφγνπο απηνχο ην χληαγκα πξνβιέπεη ζην άξζξν 

16 παξ. 2 «δσξεάλ παηδεία ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 
εθπαίδεπζεο ζηα θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα». Παξάιιεια 

θαηνρπξψλεηαη ε ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή 
εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 
 ην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο γηα παξνρή δσξεάλ 
παηδείαο ζε φινπο, εληάζζνληαη ε δσξεάλ δηαλνκή 
βηβιίσλ, ε απαγφξεπζε θαηαβνιήο δηδάθηξσλ γηα ηα 
δεκφζηα ζρνιεία, ε ίδξπζε βηβιηνζεθψλ, ε ίδξπζε λέσλ 
εθπαηδεπηεξίσλ. 
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Ζ Διιάδα είλαη ε πξψηε ρψξα πνπ θαηνρχξσζε ην 
δηθαίσκα ζηελ δσξεάλ παηδεία (χληαγκα 1864). 
Πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 
εηζαρζνχλ ζηα επξσπατθά πληάγκαηα. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε κε πνηφλ ηξφπν ε παηδεία 
βνεζά λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φια ηα άιια δηθαηψκαηα 
θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνιίηε (αηνκηθά, πνιηηηθά θαη 
θνηλσληθά) 

 
 

 
 
 
 
 
 

θση.12.8 Ρν γλσζηό ζύλζεκα σλ Pink Floyd γξακκέλν 
ζην ηείρνο ηεο Γάδαο. ήκεξα πνιινί λένη εθπαηδεπηηθνί 
ζεζκνί δεκηνπξγνχληαη, φπσο ε δηα βίνπ θαη ε εμ 
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην θαη 
ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο( .Γ.Δ).  
 Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα απηνχο απφ ηηο 
ηζηνζειίδεο ηνπ ΤΠΔΠΘ www.ypepth.gr. θαη λα 
παξνπζηάζεηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ ηάμε. 

 
12.5.2 Γηθαίσκα ηεο εξγαζίαο 
«Ζ εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη πξνζηαηεύεηαη από ην 
Θξάηνο, πνπ κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ 
απαζρόιεζεο...» άξζξν 22 παξ. 1 πλη.  
 Ζ αλεξγία απνηειεί ζεκαληηθφ θνηλσληθφ 
πξφβιεκα ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Ζ Πνιηηεία 

νθείιεη λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο απαζρφιεζεο γηα φια 
ηα άηνκα. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη ππνρξέσζε ηεο 
Πνιηηείαο λα εμαζθαιίζεη ζε φινπο ηελ εξγαζία πνπ 
επηζπκνχλ. Καζήθνλ ηεο Πνιηηείαο είλαη, κέζα απφ ηελ 
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θνηλσληθή ηεο πνιηηηθή, λα κεηψζεη ηελ αλεξγία θαη λα 
εμαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο γηα φινπο 
φζνπο επηζπκνχλ λα εξγαζζνχλ. Σα Πξνγξάκκαηα 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη νη επηδνηήζεηο ζέζεσλ 
εξγαζίαο γηα αλέξγνπο απνηεινχλ ηέηνηεο 
πξνζπάζεηεο. Σέινο, εθηφο απφ ηα δηθαηψκαηα ζην 
πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία πνπ ζα κειεηήζνπκε ζηελ 
επφκελε ελφηεηα, ζηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα αλήθνπλ 

θαη ηα δηθαηψκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο (εηδηθέο 
παξνρέο ζε νκάδεο, φπσο νη αλάπεξνη, άλεξγνη, 

πνιχηεθλνη), ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο φισλ ησλ 
εξγαδφκελσλ (Η.Κ.Α, Ο.ΓΑ θ.ά.) θαη ην δηθαίσκα πξν-

ζηαζίαο ηνπ γάκνπ θαη ηεο κεηξφηεηαο κε επηδφκαηα 
θαη άδεηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο νηθνγελεηάξρεο. 
 
 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

 
 
 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ 
ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ  
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 
 

θση.12.9 Νξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο. 
 Να ζπγθεληξψζεηε πιεξνθνξίεο γηα ηα 
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηελ πεξηνρή ζαο. 
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“Πνηα ζεκαζία έρεη ην άζπιν θαηνηθίαο γηα έλαλ άζηεγν 
ή ε ειεπζεξία γηα έλαλ ρξφληα άλεξγν”, ξσηνχλ φζνη 
ζεσξνχλ πην ζεκαληηθά ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα. “ε ηη  
σθειεί ην νθηάσξν θαη ε ζχληαμε, εάλ θηλδπλεχεηο λα 
ππνζηείο βαζαληζηήξηα θαη ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο”, 
απαληνχλ φζνη ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξα ηα αηνκηθά θαη 
πνιηηηθά δηθαηψκαηα.  
 ήκεξα γίλεηαη δεθηφ φηη φια ηα δηθαηψκαηα, 
αηνκηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά, απνηεινχλ έλα ζψκα 
δηθαησκάησλ, αθνχ θάζε δηθαίσκα εμαξηάηαη απφ ηελ 
πξνζηαζία ησλ ππφινηπσλ. Γη‟ απηφ φια ηα δηθαηψκαηα 
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θχξην ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αηφκνπ. Ο ελεξγφο πνιίηεο 
πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, αιιά ρξεηάδεηαη θαη ηελ θάιπςε 
ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ (βαζηθφ εηζφδεκα θαη  
εθπαίδεπζε) γηα λα κπνξεί απεξίζπαζηνο λα δηαζέηεη 
ρξφλν γηα ηα θνηλά. Να ζπδεηήζεηε θαη άιια 
παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ απηήλ ηελ αιιειεμάξηεζε 

(ζχλδεζε) ησλ δηθαησκάησλ. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πνιηηηθά 
δηθαηψκαηα 

πκκεηνρή ζε εθινγέο 

πκκεηνρή ζε δεκνςήθηζκα 

πκκεηνρή ζε θφκκαηα 

Γηνξηζκφο ζην δεκφζην 

Γηνξηζκφο σο ελφξθσλ 
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ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ θαηνρπξψλεη ην 
χληαγκα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
πνιίηε ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία.  
Σα δχν απηά δηθαηψκαηα απνθηνχλ ζήκεξα έλαλ 
ηδηαίηεξν θαη δηεζλή ραξαθηήξα. Σα κεηαιιαγκέλα 
πξντφληα θαη νη ηνγελείο λφζνη δελ γλσξίδνπλ ζχλνξα, 
ε θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ επεξεάδεη ην θιίκα φινπ ηνπ 
πιαλήηε, ελψ ε κφιπλζε ησλ ζαιαζζψλ θαη ηα 
ππξεληθά απφβιεηα απνηεινχλ παγθφζκηα πξνβιήκα-
ηα. Γη‟ απηφ άιισζηε θαη αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ ει-

ιεληθή, επξσπατθή θαη δηεζλή λνκνζεζία (βι. Κεθ.14.1). 

 

12.5.3 Πξνζηαζία ηεο πγείαο - Αγσγή Τγείαο 
 

Σν θνηλσληθφ δηθαίσκα ζηελ πγεία πεξηιακβάλεη ηελ 
ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα παξέρεη ζε φινπο 
ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπο (πξνιεπηηθέο 
θαη ηαηξηθέο, θαξκαθεπηηθέο, λνζνθνκεηαθέο). Ζ 
αζζέλεηα είλαη έλαο θίλδπλνο γηα ην ζχλνιν ηνπ 
πιεζπζκνχ, αλεμάξηεηα απφ εηζφδεκα θαη πινχην, γη‟ 
απηφ ε πεξίζαιςε θαη απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ 
θαηνρπξψλνληαη απi ην χληαγκα σο δηθαίσκα φισλ 
(«Σν θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη 

Κνηλσληθά 
δηθαηψκαηα 

Γηθαίσκα εξγαζίαο 

Γηθαίσκα παηδείαο 
(ππνρξεσηηθή δσξεάλ παηδεία) 

Κνηλσληθή πξφλνηα θαη αζθάιηζε 

Πξνζηαζία γάκνπ θαη κεηξφηεηαο 
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παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηνο, 
ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ 

απφξσλ» άξζξν 21 παξ. 3 πλη.). Δμάιινπ ε πξφιεςε 
θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο απνηεινχλ 
θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, γηαηί ε θαιή θαηάζηαζε ηεο 
πγείαο ηνπ θάζε πνιίηε μερσξηζηά αληαλαθιά θαη ηελ 
πξφνδν νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο. Τπνρξέσζε ηεο 
πνιηηεί-αο δελ είλαη κφλνλ ε πεξίζαιςε, αιιά θαη ε 

πξφιεςε θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ε απνθαηάζηαζε θαη 

επαλέληαμε ησλ αζζελψλ. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
θση.12.10 Αληηθαπληζηηθή Αθίζα.  
Σν θάπληζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν θαη 
θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ζηνπο θαπληζηέο, ελψ 
πξνθαιεί κφληκα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα ζηνπο 
παζεηηθνχο θαπληζηέο θαη ζηα παηδηά. Οη εθζηξαηείεο 
θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο εληάζζνληαη ζηα πξνγξάκκαηα 
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο. Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα 
απηά κέζα απφ ηελ θακπάληα ηεο Δ.Δ γηα ην θάπληζκα 
απφ ην www.help-eu.int θαη λα νξγαλψζεηε έλα 
πξφγξακκα αγσγήο πγείαο ζην ζρνιείν ζαο. 

 

Αγσγή Τγείαο: 
Ζ πξφιεςε πξνυπνζέηεη έλαλ πνιίηε ελεκεξσκέλν ζε 
ζέκαηα πγείαο. Γη‟ απηφ, εθηφο απφ ηηο εθζηξαηείεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΜΖΝ ΚΑΠΝΗΕΔΣΔ 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΣΔ 

ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ Α 
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πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα ζρν-
ιεία πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο. ηφρνο ησλ πξν-
γξακκάησλ απηψλ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέ-
ξσζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη πξφιεςεο. 
 

12.5.4 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο-πεξηβαιινληηθή 
αγσγή 

«Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιιν-
ληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ 
θαζελόο» νξίδεη ην χληαγκα (άξζξν 22 παξ. 1). ην 
πιαίζην ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ, ν πνιίηεο έρεη πιένλ 
δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη θαη λα απαηηεί απφ ηελ 
πνιηηεία ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. πγρξφ-
λσο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζέβεηαη θαη ν ίδηνο θαη λα 
πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ, ψζηε λα ην απνιακβάλνπλ 
θαη νη επφκελεο γεληέο. 
 

 
θση.12.11 Greenpeace. Απφ ηηο  
ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ  
Πεξηβάιινληνο www.minenv.gr  
ζα βξείηε φινπο ηνπο πεξηβαιιν- 
ληηθνχο θνξείο θαη νξγαλψζεηο. 
 Να ζπγθεληξψζεηε πιηθφ γηα  
επίθαηξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα  
θαη λα ελεκεξψζεηε ηελ ηάμε. 

 
 ήκεξα ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 
απφ ηα πην ζεκαληηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο. Μπνξεί λα είλαη ηνπηθά, 
φπσο ε ξχπαλζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απφ έλα 
εξγνζηάζην ή ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε κηαο 

κεγαινχπνιεο ή παγθφζκηα, φπσο ε ηξχπα ηνπ 
φδνληνο πνπ νδεγεί ζε θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο θαη 
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κεηαλαζηεχζεηο πιεζπζκψλ ιφγσ ηεο μεξαζίαο. Γη‟ 
απηφ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ δηεζλή κέηξα 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα δεζκεχνπλ θαη 
ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ. ηε δηεζλή πλδηάζθεςε 
ηνπ Ρίν (Βξαδηιία) ην 1992 γηα ην πεξηβάιινλ, απνθα-
ζίζηεθε φηη ε θαηαζηξνθή ηνπ κπνξεί λα απνθεπρζεί 
κφλνλ, εάλ νη θνηλσλίεο αθνινπζήζνπλ ην κνληέιν ηεο 
αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  

Η βηψζηκε-αεηθφξνο αλάπηπμε (βι. θεθ.6) απνηειεί 
κέξνο ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, ε νπνία θαη επηβάιιεη 
πξφζηηκα ζηα θξάηε-κέιε ηα νπνία δελ πηνζεηνχλ ηα 
απζηεξά πεξηβαιινληηθά κέηξα πνπ απνθαζίδνληαη ζε 
επξσπατθφ επίπεδν.  

Πεξηβαιινληηθή αγσγή 
Ζ πεξηβαιινληηθή αγσγή έρεη εηζαρζεί σο πξφγξακκα 
ζηα ζρνιεία κε ζθνπφ ν καζεηήο λα: 
 Γλσξίζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
 Δπαηζζεηνπνηεζεί γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 
 Γξαζηεξηνπνηεζεί θαη λα αλαδεηήζεη ιχζεηο. 
 

θση.12.12 Από ηελ εθζηξαηεία ηεο  
Greenpeace γηα ηα κεηαιιαγκέλα.  
Οη θίλδπλνη απφ ηα κεηαιιαγκέλα  
πξντφληα είλαη κεγάινη, ππνζηε- 
ξίδνπλ νη νηθνιφγνη. Αληίζεηα νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπο ηα ζεσξνχλ ιχζε γηα ην πξφβιεκα 
ηεο πείλαο πνπ καζηίδεη 800 εθαηνκκχξηα θαηνίθσλ ηνπ 
πιαλήηε. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα θαζεκεξηλά 
απνξξίκκαηα ησλ Γπηηθψλ λνηθνθπξηψλ ζα αξθνχζαλ 
γηα λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο πείλαο δηεζλψο.  
 Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε απφ ηηο ηζηνζειίδεο 
www.greenpeace.gr γηα ην πξφβιεκα θαη λα ζπδεηήζεηε 
ηα επηρεηξήκαηα ζαο ζηελ ηάμε. 
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Κηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε 

 1. : ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΜΔΡΗΚΖ 

 2. : Ππγκαία θνπθνπβάγηα 

 3. : Ο ρξπζφο βάηξαρνο έρεη ήδε εμαθαληζηεί 

 4. : ΔΤΡΧΠΖ 

 5. : 25% ησλ πηελψλ πηζαλφλ λα εμαθαληζηνχλ 

 6. : Ηζπαληθφο Απηνθξαηνξηθφο Αεηφο 

 7. : ΒΡΑΕΗΛΗΑ 

 8. : 2.000 είδε θπηψλ πηζαλφλ λα εμαθαληζηνχλ 

 9. : ΝΟΣΗΑ ΑΦΡΗΚΖ 

 10. : 30% ησλ αλζνθφξσλ Proteacea απεηινχληαη 

 11. : ΑΤΣΡΑΛΗΑ 

 12. : 54% ησλ εηδψλ πεηαινχδσλ απεηινχληαη 

θση. 12.13  Εσηθφο πινχηνο πνπ θηλδπλεχεη απφ 
εμαθάληζε. Έλα εθαηνκκχξην ρεξζαίσλ δψσλ θαη 
θπηψλ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε κέζα ζηα επφκελα 50 
ρξφληα, ιφγσ ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Ζ 
«πξάζηλε ηερλνινγία», δειαδή ε ηερλνινγία πνπ δελ 
επεξεάδεη ην φδνλ ηεο αηκφζθαηξαο, κπνξεί λα 
απνηξέςεη ηηο ηξαγηθέο απηέο ζπλέπεηεο.  
 Να ζπγθεληξψζεηε πιηθφ γηα ην θαηλφκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ πνπ απεηιεί ηνλ πιαλήηε. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Δξγαζίεο - δξαζηεξηφηεηεο 
 

1. Να ζπγθεληξψζεηε απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν κηαο 
εβδνκάδαο ζρφιηα θαη άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
δηθαηψκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο πνπ 
κειέηεζεο ζε απηφ ην θεθάιαην. ιεο ηηο εκεξήζηεο 
εθεκεξίδεο ζα ηηο βξείηε θαη ζην δηαδίθηπν (π.ρ 
www.in.gr). Σν πιηθφ λα ην θαηαηάμεηε ζηηο θαηεγνξίεο 
δηθαησκάησλ (αηνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά). 
2.«Ζ νκάδα κνπ αδηθήζεθε ζηνλ αγψλα ηεο Κπξηαθήο 
θαη νη θίιαζινη νξγαλψζακε πνξεία δηακαξηπξίαο ζην 
θέληξν ηεο πφιεο θαη θιείζακε ηνπο δξφκνπο. Γηαηί καο 
δηέιπζε ε Αζηπλνκία; Διεπζεξία δελ έρνπκε;» Σν δηθαί-
σκα πνπ πξνβάιιεη ν λένο ζην παξάδεηγκα απνηειεί 
θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο; Γξάςηε θαη άιια παξαδείγ-
καηα δηθαησκάησλ πνπ πξνβάιινληαη θαζεκεξηλά θαη 
θαηαγξάςηε πνηα απφ απηά αζθνχληαη θαηαρξεζηηθά. 
3.«Δίκαη γπλαίθα επαγγεικαηίαο νδεγφο, άιια νη 
εηαηξείεο πξνηηκνχλ ηνπο άληξεο νδεγνχο». Με βάζε 
πνην δηθαίσκα ε λέα έπξεπε λα πξνζιεθζεί; Ση κέηξα 
παίξλεη γη‟ απηφ ε πνιηηεία; Δπηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειί-
δεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο www.isotita.gr  

 Πξφιεςε 
 Πεξίζαιςε, απνθαηάζηαζε 
 Δπαλέληαμε 

 Αγσγή Τγείαο 

Πξνζηαζία 
Τγείαο 

Πξνζηαζία 
Πεξηβάιινληνο  

 Γηεζλήο πξνζηαζία  
 Αεηθφξνο αλάπηπμε 
 Πεξηβαιινληηθή Αγσγή 
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θαη ηνπ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο 
(ΚΔΘΗ) www.kethi.gr θαη παξνπζηάζηε παξαβηάζεηο ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηζφηεηαο ησλ θχισλ  
θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλεη ε Πνιηηεία. 
4. «Πεξπαηψ ζηελ πφιε θαη νη άιινη ιέλε ππνηηκεηηθά: 
“Ο Παθηζηαλφο”. Σν έρσ αθνχζεη ηφζεο πνιιέο 
θνξέο...» Να βάιεηε ηνλ εαπηφ ζαο ζηε ζέζε ελφο 
κεηαλάζηε, ελφο αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο, κηαο 
γπλαίθαο άλεξγεο. Καηαγξάςηε αληίζηνηρα κε ην 
παξάδεηγκα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
πλδέζηε ηα κε ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ηνπο πνπ 
θαηαπαηνχληαη. 
5. «ηαλ είζαη ζε αλαπεξηθή θαξέθια δε κπνξείο λα 
θηλεζείο ειεχζεξα ζηελ πφιε. Γελ ππάξρνπλ ξάκπεο 
ζηα θηίξηα ζηα πεδνδξφκηα θαη ζηα ιεσθνξεία». Έλα 
εθαηνκκχξην ππνινγίδνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζηε 
ρψξα καο. Άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, αληθαλφηεηα 
φξαζεο, νκηιίαο, αθνήο, άηνκα κε ςπρηθέο ή άιιεο 
ρξφληεο αζζέλεηεο. Να θάλεηε κηαλ έξεπλα ζηελ ηνπηθή 
ζαο θνηλφηεηα γηα ηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ αηφκσλ. 
Δπηζθεθηείηε ην Γήκν θαη ελεκεξσζείηε γηα ηα κέηξα 
ππνζηήξημήο ηνπο. Να δηακνξθψζεηε ζηελ ηάμε ζαο 
πξνηάζεηο ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη 
λα ηηο ζπδεηήζεηε. 
6. Πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ζαο σο 
καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ; Να ελεκεξσζείηε απφ ηνλ 
Καλνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζαο, ηνλ Καλνληζκφ 
Μαζεηηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηε λνκνζεζία πνπ ζα βξείηε 
ζην ζρνιείν. 
8. Απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψ-
ζεσλ λα ελεκεξσζείηε γηα ηα επίθαηξα πεξηβαιινληηθά 
πξνβιήκαηα. Να επηιέμεηε έλα απφ απηά θαη λα γξάςεηε 
κηαλ παξνπζίαζε-ελεκέξσζε γηα ηελ ηάμε. 
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9. Οη βηφηνπνη πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ πνιηηεία. 
Δλεκεξσζείηε γη‟ απηνχο απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο 
www.wwf.gr. Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε κε νκάδα 
καζεηψλ έλαλ απφ ηνπο ειιεληθνχο βηφηνπνπο, λα ηνλ 
κειεηήζεηε, λα ελεκεξσζείηε απφ ηνπο ππεχζπλνπο θαη 
λα παξνπζηάζεηε ηε κειέηε ζαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 
κέζα απφ έλα πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο αγσγήο. 

 
 
Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 

Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπδήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ 
απηνχ θαη εθφζνλ θνίηαμεο ηηο πεξηιήςεηο θαη 
θαηαλφεζεο ηηο θαηλνχξγηεο έλλνηεο, ζα πξέπεη λα 
κπνξείο λα απαληήζεηο ζχληνκα ηηο παξαθάησ εξσηή-
ζεηο. ε φπνηεο ζπλαληάο δπζθνιία, ζπκβνπιέςνπ θαη 
πάιη ην αληίζηνηρν κάζεκα. 
1. Πνηα ε ζεκαζία ησλ ζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηηο γπλαίθεο; 
Αλάθεξε κεξηθά. Τπάξρνπλ ηέηνηα κέηξα θαη γηα άιιεο 
θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ; 
2. Γηαηί φηαλ ππεξαζπίδνκαη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα 
ππεξαζπίδνκαη θαη ηα δηθαηψκαηά κνπ; 
3. Πνηνη λφκνη θαηνρπξψλνπλ ηα δηθαηψκαηά ζνπ, φηαλ 
βξίζθεζαη έμσ απφ ηελ Διιάδα;  
4.Έρσ ην δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία κνπ θαη ζηε ρξήζε 
ησλ πφξσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Πνηεο 
ππνρξεψζεηο πεξηνξίδνπλ απηά ηα δηθαηψκαηα; 
5. Ση ζεκαίλεη φηη φια ηα δηθαηψκαηα (αηνκηθά, πνιηηηθά, 
θνηλσληθά), ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη απνηεινχλ έλα 
ζψκα δηθαησκάησλ; Γψζε παξαδείγκαηα. 
6. Ζ ηζφηεηα πνπ θαηνρπξψλεη ην χληαγκα είλαη 
αλαινγηθή. Γψζε παξαδείγκαηα. 
7. Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ;  
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Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ζσζηή απάληεζε:  
Οη βαζηθέο ππνρξεψζεηο, πνπ πεξηνξίδνπλ ηα 
δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, είλαη: 
α. ν ζεβαζκφο ησλ λφκσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ φισλ 
ησλ άιισλ 
β. ε ππαθνή ζηελ θξαηηθή εμνπζία 
γ. ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλσηέξσλ  
Γ. Να γξάςεηο ζην θελφ αξηζηεξά ηεο Α΄ ηήιεο 
δεδνκέλσλ, ην γξάκκα ησλ δεδνκέλσλ ηεο Β΄ ηήιεο 
πνπ ηαηξηάδεη: 

Α 
____ απαγφξεπζε πξνζειπηηζκνχ 
____ επίδνκα πνιχηεθλνπ 
____ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 
____ πξνζηαζία ηδησηηθήο δσήο 
____ ίδηνο κηζζφο γηα ίδηα εξγαζία 

 
Β 

α. άζπιν θαηνηθίαο 
β. δηθαίσκα εξγαζίαο 
γ. ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία 
δ. δηθαίσκα ηζφηεηαο 
ε. δηθαίσκα θνηλσληθήο πξφλνηαο 
Γ. Σψξα, ραξαθηήξηζε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζσζηέο 
ή ιαλζαζκέλεο, βάδνληαο ζε θχθιν ην αληίζηνηρν 
γξάκκα ( γηα ηηο ζσζηέο θαη Λ γηα ηηο ιαλζαζκέλεο) 
 

 Σα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ 
δελ έρνπλ πεξηνξηζκνχο     Λ 

 Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα είλαη απαξάγξαπηα     Λ 
 Αηνκηθά δηθαηψκαηα ηζφηεηαο θαη ειεπζεξίαο  

έρνπλ κφλνλ νη έιιελεο πνιίηεο     Λ 
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 Οη αιινδαπνί δε δηθαηνχληαη ίζε ακνηβή κε  
ηνπο έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο     Λ 

 Ζ παηδεία είλαη δσξεάλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο     Λ 
 Κνηλσληθφ δηθαίσκα εξγαζίαο είλαη ε ππνρξέσζε  

ηεο πνιηηείαο λα εμαζθαιίζεη γηα φινπο ηελ  
εξγαζία πνπ επηζπκνχλ.     Λ 

 Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο πεξηιακβάλεη θαη ηελ  
επαλέληαμε ηνπ αζζελνχο.    Λ 

 «Αεηθφξνο» αλάπηπμε είλαη ε ζπλερήο  
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.     Λ 
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13 Δπξσπατθή Έλσζε 
 

 13.1 Ίδξπζε θαη εμέιημε  
 13.2 Βαζηθνί ζεζκνί  
 13.3 Βαζηθέο πνιηηηθέο  
 13.4 Δπξσπαίνο πνιίηεο 
 

Οη έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο  
δηθαίνπ, θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ  
κειέηεζεο ζηα θεθάιαηα 8 θαη 12, απνηεινχλ 

βαζηθέο έλλνηεο γηα λα θαηαλνήζεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 

Μπνξείο λα δηαβάζεηο ην βξαβεπκέλν θφκηθ  
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ «Σν ιαβσκέλν  
λεξφ», γηα λα γλσξίζεηο ηηο δπλαηφηεηεο 

παξέκβαζεο πνπ ζνπ παξέρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ 
επξσπατθή θνπιηνχξα είλαη ζεκαληηθή θιεξνλνκηά ηνπ 
επξσπαίνπ θαη παγθφζκηνπ πνιίηε. Μπνξείο λα 
δηαβάζεηο θνκκάηηα ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο, πνπ 
απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηεο επξσπατθήο θνπιηνχξαο. 
Απφ ηα Νενειιεληθά ζνπ Αλαγλψζκαηα ζα βξεηο 
αληηπξνζσπεπηηθά απνζπάζκαηα ζεκαληηθψλ 
επξσπαίσλ ινγνηερλψλ (αίμπεξ-Αγγιία, Λφξθα-
Ηζπαλία, Σδφυο-Ηξιαλδία, Μπσληιαίξ-Γαιιία θ.ά. ). 
 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), είλαη έλαο  
νξγαληζκφο ζε εμέιημε, γηα απηφ θαη  
βξίζθεηαη ζε κηα δηαδηθαζία αιιαγήο θαη  
πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα. Ζ πεξίν- 
δνο 2004-2014 είλαη κηα πεξίνδνο ζεκαληη-

θψλ αιιαγψλ ζηε κνξθή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο 
ζθνπνχο ηεο. Ζ είζνδνο λέσλ θξαηψλ-κειψλ, ε ςήθηζε 
ηνπ Δπξσπατθνχ πληάγκαηνο, ε δεκηνπξγία θνηλήο  
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άκπλαο θαη ζηξαηνχ, είλαη κεξηθά απφ ηα ζέκαηα πνπ 
ζεκαηνδνηνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. Γηα λα ελεκεξσζείο 
γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη αιιαγέο, ψζηε λα 
ζπκπιεξψζεηο ηηο γλψζεηο πνπ ζνπ παξέρεη ην βηβιίν, 
ρξεζηκνπνίεζε ηηο ηζηνζειίδεο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (www.europa.eu.int/hellas ή 
www.ee.gr, www.europarl.gr). Μπνξείο επίζεο λα 
θάλεηο ρξήζε θαη ηεο απεπζείαο θαη δσξεάλ ηειεθσλη-
θήο γξακκήο πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα ηεο ΔΔ 
(00800.6.7.8.9.10.11) θαη λα ιχζεηο ηπρφλ απνξίεο ζνπ. 
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13.1 Ίδξπζε θαη εμέιημε 
 

Ζ Δπξσπατθή Ιδέα, δειαδή ε ηδέα κηαο θνηλήο 
αλζξσπηζηηθήο Δπξψπεο, ππήξμε γηα αηψλεο ην φξακα 
πνιιψλ θηινζφθσλ θαη ζηνραζηψλ (Καλη, Κνκέληνο, 
Β.Οπγθψ). Απηφ ην φξακα βαζηδφηαλ ηφζν ζηε 

γεσγξαθηθή ελφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Ζπείξνπ, φζν 

θαη ζηα ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηνλ επξσπατθφ 
πνιηηηζκφ. Παξ‟ φιεο ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο, φια ηα 
επξσπατθά θξάηε δηακνξθψζεθαλ ζηε βάζε ηνπ 

επξσπατθνχ δηαθσηηζκνχ, ν νπνίνο επεξεάζηεθε απφ 

ηελ αξραία ειιεληθή ζθέςε. Σα επξσπατθά θξάηε 

εμάιινπ, νξγαλψζεθαλ κε βάζε ην ξσκατθφ δίθαην, 
ελψ θαζνξηζηηθέο ππήξμαλ γηα φιε ηελ Δπξψπε νη 

επηδξάζεηο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. 
 
 

 

θση.13.1 Ν Βίθησξ Νπγθώ (1802 - 
1885) είρε δηαηππώζεη ην όξακα ησλ  
Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηώλ ηεο Δπξώπεο. 
 Λα ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα θνηλά  
ζηνηρεία ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ.  
«Θνηλόο» πνιηηηζκόο ζεκαίλεη «ίδηνο»;  
Πρνιηάζηε ηελ πνηθηιία θαη ηνλ πινύην  

ησλ πνιηηηζκώλ ηεο επξσπατθήο θνηλόηεηαο. Κε πνηεο 
αιιαγέο λννηξνπίαο ζπλδέεηαη ν ξόινο ζνπ σο πνιίηε 
ηεο Δλσκέλεο Δπξώπεο, ζε ζρέζε κε απηόλ ηνπ έιιελα 
πνιίηε; 

 
 Μεηά ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ησλ δχν Παγθνζκίσλ 
πνιέκσλ, ε Δπξψπε έρεη θνηλά ζπκθέξνληα ζηελ 
πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλαζπγθξφηε-
ζεο. ηηο ζπλζήθεο απηέο, επαλέξρεηαη ην φξακα κηαο 
θνηλήο Δπξψπεο, ρσξίο ηνπο εζληθνχο αληαγσληζκνχο 
ηνπ παξειζφληνο. 
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 Απφ ην 1950, ε Γαιιία κε ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ 
Ρ. νπκάλ πξνσζεί δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ίδξπζε 
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. πγθεθξηκέλα: 

 Σν 1951 κε ηε πλζήθε ησλ Παξηζίσλ ηδξχεηαη ε 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ) 
κεηαμχ Γαιιίαο, Γεξκαλίαο, Ηηαιίαο, Βειγίνπ, Οιιαλδίαο 
θαη Λνπμεκβνχξγνπ. Ζ θνηλφηεηα πξνβιέπεη ηελ θνηλή 
εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ άλζξαθα θαη ράιπβα γηα ηηο 
παξαπάλσ ρψξεο. Απηφ απνηειεί ην πξψην βήκα ηεο 
Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο. 

 Σν 1957 κε ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ε ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο 
(Δ.Ο.Κ) αλάκεζα ζηηο ίδηεο ρψξεο. Ζ Δπξσπατθή 
ελνπνίεζε είλαη πηα πξαγκαηηθφηεηα. 

 Σν 1992 κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, φπσο απηή 
ζπκπιεξψλεηαη κε ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ηδξχ-

εηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.), ζηε ζέζε ηεο Δ.Ο.Κ. 
 

 

θση.13.2 Ζ ζεκαία ηεο ΔΔ, παξακέ- 
λεη κε 12 αζηέξηα, όζα θαη ηα θξάηε  
κέιε όηαλ ηδξύζεθε ην 1992. 
 Λα ελεκεξσζείηε γηα ηε δηεύξπλ- 
ζε από ηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΔ  
www.ee.gr θαη λα γλσξίζεηε ηα λέα  
κέιε κέζα από ην θνπίδ γλώζεσλ. 

  

 ε δηάζηεκα κηζνχ αηψλα νηθνδφκεζεο, ε ΔΔ δελ 
αθνξά πιένλ κφλνλ ηελ νηθνλνκηθή έλσζε ησλ θξαηψλ 
κειψλ. Πεξηιακβάλεη ηελ θνηλή επξσπατθή ηζαγέλεηα 
ησλ πνιηηψλ, ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε θαη εγθαηάζηαζε 
ηνπο ζηνλ θνηλφ επξσπατθφ ρψξν, ην θνηλφ λφκηζκα 
(επξψ) θαη θνηλέο πνιηηηθέο ζηελ αζθάιεηα, ηελ 
εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηελ παηδεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ 
πγεία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαη ηέινο ην θνηλφ 
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επξσπατθφ χληαγκα. Παξάιιεια κε ηε δηεχξπλζε ησλ 
πνιηηηθψλ ηεο, ε ΔΔ δηεπξχλεηαη θαη κε ηελ είζνδν λέσλ 
θξαηψλ-κειψλ. ηα 6 αξρηθά θξάηε κέιε ηεο Δ.Ο.Κ 
πξνζηίζεληαη 9 λέα κέιε θαη απφ ην 1996 κηιάκε γηα ηελ 
«Δπξψπε ησλ 15». Απφ ην 1998 μεθηλνχλ νη δηαπξαγκα-
ηεχζεηο έληαμεο 12 λέσλ ρσξψλ. Οη 10 απφ απηέο ηηο 

ρψξεο εληάρζεθαλ ζηελ Δ.Δ. ην Μάην ηνπ 2004. Μέρξη 

ην 2009 ζα έρνπλ εληαρζεί ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία. 
Δμάιινπ, ην 2001 μεθίλεζε δηάινγνο έληαμεο ηεο 

Σνπξθίαο. Ζ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εμαξηάηαη 
απφ ην βαζκφ πξνεηνηκαζίαο θάζε ππνςήθηαο γηα 
έληαμε ρψξαο. 
 

θση. 13.3 Σν πεξηβάιινλ απνηε- 
ιεί πξνηεξαηφηεηα ηεο Δ.Δ. : ην  
ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ  
γηα ηελ έληαμε λένπ θξάηνπο- 
κέινπο, ε ΔΔ απαηηεί ηελ πξν-

ζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ ζε 
απηέο ηεο Δ.Δ. Σν θιείζηκν ησλ κνλάδσλ 1-4 ηνπ 
ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ Κνδινληνχη ζηε Βνπιγαξία, ηα 
ζπζηήκαηα θαζαξηζκνχ ηνπ Γνχλαβε, απνηεινχλ 
κεξηθά παξαδείγκαηα. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε πφζν ζεκαληηθνί είλαη 
απηνί νη φξνη γηα ηελ ελφηεηα ζηελ Δ.Δ. 
 

Ζ δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδαο ζηελ 
Δπξσπατθή Κνηλφηεηα μεθίλεζε κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

πκθσλίαο ησλ Αζελψλ (1961) θαη πξνέβιεπε 
δηαδηθαζίεο ελαξκφληζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο κε 
απηήλ ηεο ΔΟΚ, δηάξθεηαο 22 εηψλ. Ζ εθαξκνγή ηεο 
πκθσλίαο άξρηζε ην 1962 θαη δηαθφπεθε ζηε δηάξθεηα 
ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974) απφ ηελ ΔΟΚ, ιφγσ ηεο 
αλαζηνιήο ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ θαη ειεπζεξηψλ  
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απφ ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο. Ζ λέα αίηεζε, πνπ ππν-
βάιιεηαη ην 1974, νδεγεί ζε δηα-πξαγκαηεχζεηο θαη ηελ 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο Έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ 
Δ.Ο.Κ ην 1979, κεηά απφ απφθαζε ηεο Διιεληθήο 
Βνπιήο κε απμεκέλε πιεηνςεθία (2/3). Ζ νξηζηηθή 
έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη 

ην 1981. 
 

  
 
 
 θση. 13.4. Ζ ππνγξαθή ηεο  
 Ππλζήθεο έληαμεο ηεο Διιάδαο  
 ζηελ Δ.Ν.Θ (1979) 

 
 Μέζα ζηα επφκελα ρξφληα ζα δνχκε ζε κηαλ 
Δπξσπατθή Έλσζε κε 28 ρψξεο, πεξηζζφηεξεο απφ 20 
γιψζζεο, έλα κνλαδηθφ θξάκα πνιηηηζκψλ θαη έλα 
αίζζεκα αιιειεγγχεο πνπ ζα ζπκκεξίδνληαη 500 
εθαηνκκχξηα άλζξσπνη. 
 

1957: Ίδξπζε ηεο ΔΟΚ κεηαμχ Γαιιίαο,  
Γεξκαλίαο, Ηηαιίαο, Βειγίνπ θαη 
Λνπμεκβνχξγνπ 

 
 
 

1973: Πξνζρψξεζε Αγγιίαο, Ηξιαλδίαο  
θαη Γαλίαο 

 
 

 
 
1981: Πξνζρψξεζε ηεο Διιάδαο 
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1986: Πξνζρψξεζε Ηζπαλίαο θαη  
Πνξηνγαιίαο 

 
 

1992: Πξνζρψξεζε  
πξψελ αλαηνιηθήο  
Γεξκαλίαο 

 
 

1996: Πξνζρψξεζε  
Απζηξίαο, νπεδίαο θαη  
Φηλιαλδίαο 

 

 
 

2004: Πξνζρψξεζε Κχπξνπ, 
Σζερίαο, Δζζνλίαο, Οπγγαξίαο, 
Πνισλίαο, ινβελίαο, ινβαθίαο, 
Λεηνλίαο, Ληζνπαλίαο θαη Μάιηαο.  
2007: Πξνζρψξεζε Βνπιγαξίαο  
θαη Ρνπκαλίαο.  

Τπνςήθηεο ρψξεο: Σνπξθία, Κξναηία 
 

 
Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 

 

 
 
 
 
 

Γεσγξαθηθή 
Δλφηεηα 

Δπξσπατθφο 
πνιηηηζκφο 

Δπξσπατθή  
Ιδέα 

Κνηλά 
πκθέξνληα 

Δπξσπατθή 
Έλσζε 

+ = + 

= 
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1951 ΔΚΑΥ πλζήθε Παξηζίσλ 
 

1957 Δ.Ο.Κ πλζήθε Ρψκεο 
 

1981 Έληαμε Διιάδαο ζηελ Δ.Ο.Κ 
 

1991-93 Δ.Δ πλζήθε Μάαζηξηρη 
 

1996 Δ.Δ ησλ 15 
 

2004 Δπξψπε ησλ 25 
 

13.2 Βαζηθνί ζεζκνί 
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ) είλαη κηα έλσζε επξσπατ-
θψλ θξαηψλ ηα νπνία, κε ηελ πξνζρψξεζή ηνπο, 
δεζκεχνληαη λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δεκνθξαηία, ηελ 
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία θαη ηελ εηξήλε. Γελ 
είλαη νκνζπνλδηαθφ θξάηνο, φπσο ε Γεξκαλία ή νη ΖΠΑ 
(βι. Κεθ.8.1), νχηε είλαη απιψο έλαο νξγαληζκφο ζπλεξ-
γαζίαο θξαηψλ, φπσο ηα Ζλσκέλα Έζλε (βι. Κεθ.14.2). 
 Ζ ζπλέλσζε απηή ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, 

ζεκαίλεη φηη ηα θξάηε-κέιε κεηαβηβάδνπλ νξηζκέλεο 

εμνπζίεο ηνπο (λνκνζεηηθέο, εθηειεζηηθέο θαη δηθαζηη-

θέο) ζε αληίζηνηρνπο θνηλνχο ζεζκνχο ηεο ΔΔ. Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν νη απνθάζεηο γηα νξηζκέλα ζέκαηα 
θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ιακβάλνληαη δεκνθξαηηθά ζε 
επξσπατθφ επίπεδν. Σα βαζηθά ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη: ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχ-
ιην, πνπ εθπξνζσπεί ηνπο πνιίηεο, ην Δπξσπατθφ 
πκβνχιην, πνπ εθπξνζσπεί ηα θξάηε-κέιε, ην 

πκβνχιην Τπνπξγψλ, πνπ εθπξνζσπεί ηηο θπβεξλή-

ζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πνπ 
εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ θαη ην Δπξσπατθφ 
Γηθαζηήξην. Ζ επηηξνπή, ην πκβνχιην Τπνπξγψλ θαη 

ην Κνηλνβνχιην απνηεινχλ ην ιεγφκελν «ζεζκηθφ 
ηξίγσλν», ην νπνίν δηακνξθψλεη ηε λνκνζεζία θαη ηηο 
πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. 
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Ξίλαθαο 13.1 Ρν ζεζκηθό Ρξίγσλν.  
Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη λέα  
επξσπατθή λνκνζεζία, ην  
πκβνχιην θαη ην Κνηλνβνχιην  
απνθαζίδνπλ. 

 

θση.13.5 Κάζε ρψξα ηεο Δ.Δ. είλαη  
ειεχζεξε λα απνθαζίδεη ηελ  
εζληθή ηεο πνιηηηθή, π.ρ. ηελ  
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Ζ Δ.Δ. πα- 
ξάιιεια, ζέηεη θνηλνχο ζηφρνπο  
ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, 

εθφζνλ απαηηείηαη θαηνρχξσζε ηζνηηκίαο ησλ πηπρίσλ 
θαη θνηλά πξνζφληα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο (π.ρ. 
επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, δηα βίνπ κάζεζε ). 
Οη ζηφρνη απηνί πξνσζνχληαη ζηα θξάηε κέιε κε 
αληίζηνηρεο νδεγίεο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο αλάινγσλ 
πνιηηηθψλ. Ζ ΔΔ αλαιακβάλεη δξάζε κφλνλ, εθφζνλ 
απηή είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ αληίζηνηρα εζληθά 
κέηξα. ην πιαίζην απηψλ ησλ δξάζεσλ απνζηέιιεη 
νδεγίεο ζηα θξάηε κέιε, ηα νπνία νθείινπλ λα ηηο 
εθαξκφδνπλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ΔΔ πξνρσξεί 
ζε παξαηεξήζεηο ή επηβνιή πξνζηίκσλ. 
 

«Ζ Κνηλφηεο έρεη σο απνζηνιή, κε ηε δεκηνπξγία κηαο 
θνηλήο αγνξάο θαη ηελ πξννδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο 
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηε ζπλερή 
επέθηαζε ηεο νηθνλνκίαο...» Άξζξν 2 ηεο Ηδξπηηθήο 
Πξάμεο ηεο Δ.Ο.Κ 
 Να ζρνιηάζεηε ζηελ ηάμε ηηο δηαθνξέο πνπ 
εληνπίδεηε κεηαμχ Δ.Ο.Κ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

25 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

321 

732 

ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ 
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Α. Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αληηπξνζσπεχεη ηνπο 
πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαη εθιέγεηαη άκεζα απφ απηνχο. 
Οη εθινγέο γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηεμάγνληαη 

απφ ην 1979, θάζε πεληαεηία θαη δηθαίσκα ςήθνπ 
έρνπλ φινη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη 
ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλν-
βνχιην, πνπ πξνήιζε απφ ηηο επξσεθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 
2004, εθθξάδεη ηε δεκνθξαηηθή βνχιεζε ησλ 450 
εθαηνκκπξίσλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη εθπξνζσπεί ηα 
ζπκθέξνληα ηνπο ζηηο ζπδεηήζεηο κε ηα άιια ζεζκηθά 
φξγαλα (Δπηηξνπή, πκβνχιην). ηελ ειιεληθή 
εθπξνζψπεζε ζπκκεηέρεη γηα πξψηε θνξά γπλαίθα 
ΑΜΔΑ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Οη βνπιεπηέο ζην Δπξσ-
πατθφ Κνηλνβνχιην δελ αλήθνπλ ζε εζληθέο νκάδεο, 
αιιά ζε επηά παλεπξσπατθέο πνιηηηθέο νκάδεο. Ζ θα-
ηαλνκή ησλ νκάδσλ απηψλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλν-
βνχιην γηα ηελ πεξίνδν 2004-2009 είλαη ε αθφινπζε: 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

ΔΔΓ/ΒΠΑ: 39       ΔΓΓ: 19      ΠΡ/ΔΔ: 42         
 
ΦΙΛ: 66                ΔΔΔ: 27       ΛΟΙΠΑ: 66 
 

ΔΚ: 201           ΔΛΚ/ΔΓ: 276           ΤΝΟΛΟ: 732 
 

 
 

 1 

 2 

 3 
 4 

 5 

 6  7  8 

 9 

 1  2  3 

 4  5  6 

 7  8  9 
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ΔΛΚ/ΔΓ   ΔΚ  ΦΙΛ 
Δπξσπατθφ  Δπξσπατθφ  Δπξσπατθφ 
Λατθφ Κφκκα  νζηαιηζηηθφ  Φηιειεχζεξν 
(Υξηζηηαλνδ/ηεο)  Κφκκα 
 

 
 

 
ΠΡ/ΔΔ ΔΔΑ/ΒΠΑ  ΔΔΔ 
Πξάζηλνη Δλσηηθή  Έλσζε γηα 
 Αξηζηεξά  κηα Δπξψπε 
 ησλ Δζλψλ 
 

ΔΔΓ 
Οκάδα γηα ηελ Δπξψπε  
ηεο Γεκνθξαηίαο θαη  
ηεο Γηαθνξάο 

 

πίλαθαο 13.2 Θαηαλνκή πνιηηηθώλ νκάδσλ ζην Δπξσπατθό 
Θνηλνβνύιην ην 2004 

 

θση.13.6 Νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ  
Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ. Σελ  
πξψηε εβδνκάδα θάζε κήλα ην  
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπλε- 
δξηάδεη ζε Οινκέιεηα ζην ηξαζ- 
βνχξγν. Οη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη  
ζηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο  
Κνηλφηεηαο (20 γιψζζεο ην 2005),  

κε ηαπηφρξνλε δηεξκελεία.  
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 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηελ αλάγθε γλψζεο 
επξσπατθψλ γισζζψλ, γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε 
ησλ επθαηξηψλ πνπ καο παξέρεη ε Δλσκέλε Δπξψπε. 

 
Ζ εθπξνζψπεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ζην 
Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην Τπνπξγψλ θαη ηελ 
Δπηηξνπή θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 
ΟΗ ΔΓΡΔ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΖ Δ.Δ. 

ΔΚ: Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 
ΔΔ: Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
Τ: πκβνχιην Τπνπξγψλ 
 
 

α/α    Υψξα Πιεζπζκφο ΔΚ ΔΔ Τ 

1  Γεξκαλία 82.038.000 99 1 29 

2  Ζλ. Βαζίι. 59.247.000 78 1 29 

3  Γαιιία 58.966.000 78 1 29 

4  Ηηαιία 57.612.000 78 1 29 

5  Ηζπαλία 39.394.000 54 1 27 

6  Οιιαλδία 15.760.000 27 1 13 

7  Διιάδα 10.533.000 24 1 12 

8  Βέιγην 10.213.000 24 1 12 

9  Πνξηνγαιία 9.980.000 24 1 12 

10  νπεδία 8.854.000 19 1 10 

11  Απζηξία 8.082.000 18 1 10 

12  Γαλία 5.313.000 14 1 7 

13  Φηλιαλδία 5.160.000 14 1 7 

14  Ηξιαλδία 3.744.000 13 1 7 

15  Λνπμεκβνχξγν 429.000 6 1 4 
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Νέα θξάηε - κέιε (2004-2009) 
16 Πνισλία 38.667.000 54 1 27 
17 Ρνπκαλία* 22.489.000 (  ) (  ) (  ) 
18 Σζερία 10.290.000 24 1 12 
19 Οπγγαξία 10.092.000 24 1 12 
20 Βνπιγαξία* 8.230.000 (  ) (  ) (  ) 
21 ινβαθία 5.393.000 14 1 7 
22 Ληζνπαλία 3.701.000 13 1 4 
23 Λεηηνλία 2.439.000 8 1 4 
24 ινβελία 1.978.000 7 1 4 
25 Δζζνλία 1.446.000 6 1 4 
26 Κχπξνο 752.000 6 1 4 
27 Μάιηα 379.000 6 1 3 

χλνιν 481.181.000 732 25 321 

Ξίλαθαο 13.3 Ξεγή Δ.Δ. 2003.  
*Σα θξάηε ζα εληαρζνχλ κεηά ην 2007 
 

θση. 13.7 Κέγαξν Καπξνκηράιε,  
Ακαιίαο 8, Αζήλα, έδξα ηνπ  
Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ ζηελ  
Διιάδα. 
Ζ πλζήθε ηεο Νίθαηαο (2000)  
θαζφξηζε έλα ζχζηεκα θαηαλνκήο  
ησλ εδξψλ ζηε δηεπξπκέλε 

«Δπξψπε ησλ 27». Με ην ζχζηεκα απηφ δελ ππάξρεη 
απφιπηε αλαινγία πιεζπζκνχ θαη εδξψλ, γηαηί θάηη 
ηέηνην ζα ήηαλ άδηθν γηα ηα κηθξφηεξα θξάηε. Κάζε έδξα 
αληηπξνζσπεχεη πιεζπζκφ απφ 72.000 (Λνπμεκβνχξγν) 
έσο 826.000 (Γεξκαλία) θαηνίθνπο. (βι. θαη πίλαθα 13.3). 
Σν ζέκα ηεο ηζνηηκίαο ζα ζπδεηεζεί ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε ΔΔ πξνρσξήζεη ζε έλαλ ηχπν Οκνζπνλδίαο θαη 
ην Κνηλνβνχιην ζα απνηειεί ην λνκνζέηε ηεο. 
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θση.13.8 To Δπξσπατθό Θνηλνβνύ- 
ιην νξγαλώλεη θάζε ρξόλν ην  
Δπξσπατθό Θνηλνβνύιην Λέσλ. 
 Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα  
ην πξφγξακκα απφ ην Ίδξπκα Μα-

ξαγθνπνχινπ ή ηελ ΔΔ (www.europarl.gr) θαη λα πξνε-
ηνηκάζεηε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ δηθνχ ζαο ζρνιείνπ. 

 
 

 
θση. 13.9 Ρν Αηηηθό Κεηξό ζηελ  
Αζήλα. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην,  
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηελ θαηαζθεπή  
ηνπ ( www.metro.gr). 

 

Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ είλαη ηξεηο: 

 Αζθεί καδί κε ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηε λνκνζεηηθή 
εμνπζία. Χο άκεζα εθιεγκέλν φξγαλν εμαζθαιίδεη ην 
δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο. 

 Αζθεί έιεγρν ζηα άιια εθιεγκέλα φξγαλα ηεο Δ.Δ. 
(π.ρ. εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ην δηνξηζκφ Δπηηξφπσλ ). 
 Έρεη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε κειέηε θαη έγθξηζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη επνκέλσο επεξεάδεη 
θαζνξηζηηθά ηηο δαπάλεο ηεο Έλσζεο. 
 Σν έξγν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ βνεζείηαη 

απφ ηηο 17 κφληκεο Κνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο. Απηέο 
εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηα ζέκαηα πνπ πξφθεηηαη 
λα ζπδεηήζεη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
 

 
Δπξσπατθφ  
Κνηλνβνχιην 

 
 

Ννκνζεηηθή Δμνπζία 

Έιεγρνο άιισλ νξγάλσλ 

Πξνυπνινγηζκφο 
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Β. Δπξσπατθφ πκβνχιην 
Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπο Αξρε-
γνχο ησλ θξαηψλ ή ησλ Κπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ 
κειψλ ηεο Έλσζεο. πλεδξηάδεη κία θνξά θάζε εμάκελν 
θαη θαζνξίδεη ηνπο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη 
πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ (απφ ηελ ηζρχ ηνπ επξσπατθνχ 
πληάγκαηνο ζα ζπλεδξηάδεη θάζε ηξίκελν). 
 

θση. 13.10 Ζ Ππλεδξίαζε ηνπ  
Δπξσπατθνύ Ππκβνπιίνπ ην 2003  
ζηε Θεζζαινλίθε. Σν πκβνχιην  
Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ δελ πξέπεη λα  
ζπγρέεηαη κε ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο 
αξρεγνχο ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν Δπξσπατθφ 
πκβνχιην θαζνξίδεη ηνπο γεληθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ., κε 
ηηο νπνίεο ηα ζεζκηθά φξγαλα ( Κνηλνβνχιην, πκβνχιην 
Τπνπξγψλ θαη Δπηηξνπή) δηακνξθψλνπλ ηε λνκνζεζία. 
πλεδξηάδεη θάζε εμάκελν ζηε ρψξα πνπ πξνεδξεχεη. 
(Σν 2006 ε Απζηξία θαη Φηλιαλδία αληίζηνηρα).  
 Μπνξείηε λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ γηα ην 
Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην πκβνχιην Τπνπξγψλ 
απφ ην δηαδίθηπν (www.ee.gr απφ ην ζχλδεζκν 
«φξγαλα») θαη λα ηα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. 

 

Γ. πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
Σν πκβνχιην Τπνπξγψλ είλαη ην θχξην φξγαλν 
απνθάζεσλ ηεο ΔΔ. Δλψ ην Κνηλνβνχιην εθπξνζσπεί 
ηνπο πνιίηεο, ην πκβνχιην εθπξνζσπεί ηα θξάηε κέιε. 
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ παξεπξίζθεηαη έλαο ππνπξγφο 
γηα θάζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, αλάινγα κε ην ζέκα ζπ-
δήηεζεο (π.ρ. ππνπξγνί εξγαζίαο, εάλ ζπδεηνχληαη ζέ-
καηα αλεξγίαο). Ο θάζε ππνπξγφο κε ηελ ςήθν ηνπ, σο 
κέινο ηνπ πκβνπιίνπ, εθθξάδεη ηελ Κπβέξλεζή ηνπ θαη 
είλαη ππεχζπλνο απέλαληη ζην εζληθφ ηνπ Κνηλνβνχιην. 
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Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία. Ο ππνπξγφο 
θάζε ρψξαο εθπξνζσπεί ςήθνπο αλάινγεο κε ηνλ 
πιεζπζκφ ηεο (βι. πηλ. 13.3). Γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ 
πκβνπιίνπ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 232 ςήθνη απφ 
ηελ πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν πκβνχιην είλαη 
λνκνζεηηθφ φξγαλν ηεο Κνηλφηεηαο. Γηα έλα κεγάιν 
κέξνο ηεο λνκνζεζίαο, ην πκβνχιην «ζπλαπνθαζίδεη» 
κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Σν πκβνχιην παίξλεη 
απνθάζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: 
 ην ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ 
κειψλ (αλάπηπμε, αλεξγία, επελδχζεηο), 
 ηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο 
ηεο ΔΈ. (ΚΔΠΠΑ, βι.13.3). 
 

θση.13.11 Ππλεδξίαζε ηεο Δπηηξν- 
πήο 2000. Λέγεηαη ζπρλά φηη νη  
απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. ιακβάλνληαη  
απφ φξγαλα πνπ είλαη απνκαθξπ- 
ζκέλα απφ ηνπο απινχο πνιίηεο,  
νη νπνίνη θαη δχζθνια ελεκεξψ-

λνληαη γη‟ απηέο. Απηφ απνηειεί δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα, 
δειαδή έιιεηςε δεκνθξαηηθφηεηαο. Γηα ηε κείσζε 
απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, ε ΔΔ βειηηψλεη ηελ ελεκέξσζε 
ησλ πνιηηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, απινπνηεί ηε 
λνκνζεζία θαη εληζρχεη ηελ θνηλσλία πνιηηψλ. 
 

Γ. Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
Ζ Δπηηξνπή είλαη ην πνιηηηθά αλεμάξηεην φξγαλν, πνπ 
εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο. Δίλαη ε 
θηλεηήξηα δχλακε ηνπ «ζεζκηθνχ ηξηγψλνπ»: πξνηείλεη 
λνκνζεζία, πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη πνιηηηθέο ζην 
πκβνχιην Τπνπξγψλ θαη ην Κνηλνβνχιην θαη είλαη 
ππεχζπλε γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ απνθάζεσλ ηνπο. 

Σα κέιε ηεο, νη επίηξνπνη, έλαο γηα θάζε θξάηνο κέινο 
(κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ πληάγκαηνο 13 
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επίηξνπνη), δηνξίδνληαη απφ ηηο Κπβεξλήζεηο ησλ 
θξαηψλ θαη εγθξίλνληαη απφ ην Δπξσπατθφ 
Κνηλνβνχιην γηα πέληε ρξφληα. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο 
Δπηηξνπήο είλαη λα: 
 πξνηείλεη λνκνζεζία ζην Κνηλνβνχιην θαη ην 
πκβνχιην, 
 δηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο, 
 εμαζθαιίδεη, καδί κε ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, ηελ 
εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζε φια ηα θξάηε, 
 εθπξνζσπεί ηελ ΔΔ ζηε δηεζλή ζθελή. 
 
Δ. Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 
θνπφο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
είλαη λα εμαζθαιίδεη ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο 
επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πληάγκαηνο ζε φια ηα 
θξάηε κέιε. ε απηφ ζπκκεηέρεη έλαο δηθαζηήο απφ θάζε 
θξάηνο κέινο θαη είλαη αξκφδην γηα ηελ επίιπζε δηαθν-
ξψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ, κεηαμχ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη 
κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ. ην Δπξσπατθφ 
Γηθαζηήξην αλήθεη θαη ην Δπξσπατθφ Πξσηνδηθείν, ην 
νπνίν εθδηθάδεη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 
πξνζηαζία πνιηηψλ ηεο ΔΔ. 
 Σα πέληε απηά ζεζκηθά φξγαλα ζπκπιεξψλνληαη 

απφ άιια φξγαλα, φπσο ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ην 
νπνίν ειέγρεη ηε λφκηκε δηαρείξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή 
Σξάπεδα, αξκφ-δηα γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ην 

επξψ. πκβνπιεπηηθά φξγαλα είλαη ε Δπηηξνπή 
Πεξηθεξεηψλ θαη ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 
Δπηηξνπή. Δμάιινπ, πξνβιέπεηαη θαη ν Δπξσπαίνο 
Γηακεζνιαβεηήο, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε θαηαγγειίεο 
πνιηηψλ γηα θαθνδηνίθεζε. 

119 / 127 



 

θση. 13.12 Ρν Δπξσπατθό  
Γηθαζηήξην. Σν Δπξσπατθφ  
Γηθαζηήξην εθδηθάδεη πξνζθπγέο  
ηεο Δπηηξνπήο θαηά θξάηνπο  
κέινπο, ή κεηαμχ θξαηψλ κειψλ,  
πξνζθπγέο θαηά παξαιείςεσλ 

ησλ ηξηψλ βαζηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ. Δπίζεο εθδίδεη 
απνθάζεηο κεηά απφ αίηεζε ησλ εζληθψλ Γηθαζηεξίσλ 
γηα εξκελεία ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 
 Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο ηεο Δ.Δ 
(www.ee.gr) θαη λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο γηα ην Δπξ. 
Γηθαζηήξην θαη ηα άιια φξγαλα. Να ηηο παξνπζηάζεηε 
ζηελ ηάμε. 
 

θση.13.13 Ν Ληθεθόξνο  
Γηακαληνύξνο είλαη ν Δπξσπαίνο  
Γηακεζνιαβεηήο. ηνλ Δπξσπαίν  
Γηακεζνιαβεηή κπνξνχλ λα  
γίλνπλ θαηαγγειίεο  
θαθνδηνίθεζεο απφ φινπο ηνπο 

πνιίηεο ηεο ΔΔ. Πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα πάξεηε απφ 
ηελ αλνηρηή γξακκή πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΔ (δσξεάλ) 
00800.6.7.8.9.10.11 θαη απφ ην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλ-
ζε: ww.europa.eu.int/institutions/ombudsman/ 

ind ex_el.htm 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
 
 

 
 
 
 
 
 

Θεζκηθά 
Όξγαλα 

Δ.Δ. 

Δπξσπατθφ πκβνχιην 

πκβνχιην Τπνπξγψλ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 
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13.3 Βαζηθέο πνιηηηθέο 
Οη βαζηθέο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

Ιδξπηηθέο πλζήθεο (Παξηζίσλ, Ρψκεο, Μάαζηξηρη, 
Άκζηεξληακ, Νίθαηαο) θαη πεξηέρνληαη ζην χληαγκα ηεο 
Δπξψπεο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ραξάζζεη ηηο 
γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο 
απνθάζεηο. ηε ζπλέρεηα, ηα βαζηθά φξγαλα, πνπ 
κειέηεζεο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, δηακνξθψλνπλ, 
κε βάζε ηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο, ηνπο ζπγθεθξη-

κέλνπο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο πνπ δεζκεχνπλ ηα 
θξάηε-κέιε, ηα νπνία νθείινπλ λα ελαξκνλίζνπλ* ηηο 
πνιηηηθέο ηνπο κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. Δηδηθφηεξα: 

1. Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή(ΟΝΔ) 
Με ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1991) απνθαζίδεηαη ε 
Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ησλ θξαηψλ-

κειψλ, πνπ πξνβιέπεη ηελ είζνδν θνηλνχ λνκίζκαηνο, 
ηνπ επξψ. ήκεξα, κε εμαίξεζε ηε νπεδία, Γαλία θαη 
Βξεηαλία, ην επξψ απνηειεί ην θνηλφ λφκηζκα γηα πε-
ξηζζφηεξα απφ 300 εθαηνκκχξηα επξσπαίνπο πνιίηεο. 
 Ζ ΟΝΔ πξνυπνζέηεη ηε ζηελή νηθνλνκηθή 
ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ-κειψλ. Σα φξγαλα ηεο ΔΔ 

δηακνξθψλνπλ θάζε ρξφλν γεληθνχο πξνζαλαηνιη-
ζκνχο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ απνζηέιινπλ ζηα 
θξάηε-κέιε. Ζ ΔΔ ειέγρεη ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ θαη ζηηο θπβεξλήζεηο 
πνπ δελ ηνπο ηεξνχλ απεπζχλεη ζπζηάζεηο θαη επηβάι-

ιεη πξφζηηκα. ε πεξίπησζε πνπ θξάηνο-κέινο  
 

* Δλαξκφληζε: Πξνζαξκνγή. Σα θξάηε κέιε νθείινπλ 
λα πξνζαξκφδνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο εζληθέο 
πνιηηηθέο ηνπο κε ηηο βαζηθέο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. Γη‟ απηφ 
θαη βνεζνχληαη κε νδεγίεο θαη ειέγρνληαη γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπο (επηηξνπέο ειέγρνπ, πξφζηηκα, 
παξαπνκπή ζε Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην). 
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αληηκεησπίδεη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ε ΔΔ 
κπνξεί λα δψζεη ρξεκαηηθή ελίζρπζε. 
 

θση. 13.14 Ρν επξώ. Σελ 1ε  
Ηαλνπαξίνπ 2002 ην επξψ, ζε κνξθή  
ραξηνλνκηζκάησλ θαη θεξκάησλ,  
εηζάγεηαη ζε φια ηα θξάηε-κέιε, θαη  
ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2002, ηα εζληθά  
λνκίζκαηα παχνπλ λα θπθινθνξνχλ  
θαη αληηθαζίζηαληαη απφ ην εληαίν  
επξσπατθφ λφκηζκα.  

 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα νθέιε απφ ηελ χπαξμε 
ελφο θνηλνχ λνκίζκαηνο ζηελ ΔΔ. Μπνξείηε λα 
ελεκεξσζείηε γηα ην επξψ απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΔ 
(www.ee.gr). 

 

2. Κνηλσληθή Πνιηηηθή 
Με ηελ ςήθηζε ηνπ Υάξηε ζεκειησδψλ Κνηλσληθψλ 
Γηθαησκάησλ ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997), ε ΔΔ 

δηακνξθψλεη κηαλ εληαία επξσπατθή θνηλσληθή 
πνιηηηθή. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο είλαη ε πξνψζεζε κηαο 
θνηλσλίαο γηα φια ηα άηνκα θαη ε πξνεηνηκαζία φισλ 
γηα ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο πνπ κεηαβάιιεηαη ζε κηαλ 
επνρή παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηερλνινγηθήο αιιαγήο. 
 Οη βαζηθέο δξάζεηο ηεο ΔΔ πεξηιακβάλνπλ ηελ 
επηκφξθσζε, θαηάξηηζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ησλ λέσλ 

θαη ησλ αλέξγσλ, ηα ζεηηθά κέηξα γηα ηελ απαζρφιεζε 

ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηε 
δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα 
(εζεινληηζκφο), ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ 

πεξίζαιςεο παηδηψλ θαη ειηθησκέλσλ. 
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«Ζ ΔΔ έρεη σο απνζηνιή...λα πξνάγεη ζην ζχλνιν ηεο 
Κνηλφηεηαο... πςειφ επίπεδν απαζρφιεζεο θαη 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη 
γπλαηθψλ, ...πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο 
ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ άλνδν ηνπ 
βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ 
θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ 
θξαηψλ κειψλ» Άξζξν 2 πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο 
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηε 
πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο 
ΔΔ. Πνηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα γλσξίδεηε απφ ηελ 
ηνπηθή ζαο θνηλσλία, πνπ πξνσζνχλ απηνχο ηνπο 
ζηφρνπο; 
 

3. Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο 
(ΚΔΠΠΑ) 
Σα θξάηε-κέιε ζπλεξγάδνληαη κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ 
κηαο θνηλήο ακπληηθήο πνιηηηθήο, πνπ κειινληηθά ζα 
κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε θνηλή επξσπατθή άκπλα 
(επξσπατθφο ζηξαηφο). Δμάιινπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ζηνλ επξσπατθφ 
ρψξν, πξνβιέπεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηθαζηηθψλ θαη 
αζηπλνκηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηα αληίζηνη-
ρα επξσπατθά φξγαλα ηελ Europol θαη ηελ Eurojust, ηα 
νπνία έρνπλ σο ζηφρν ηελ πάηαμε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ιαζξεκπφξην, λαξθσηηθά, ζσκαηεκπνξία, 
«μέπιπκα ρξήκαηνο»). 
 

 

θση. 13.15 Ρν ζήκα ηνπ πξνγξάκ- 
καηνο equal. Ζ θνηλνηηθή πξσην- 
βνπιία “equal” απνηειεί εξγαιείν  
ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα  
ηελ Απαζρφιεζε. Υξεκαηνδνηείηαη  
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απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ζηνρεχεη ζηελ  
πεηξακαηηθή εθαξκνγή θαη δηάδνζε λέσλ ηξφπσλ 
θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο αληζφηεηαο 
ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο (πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο: http://www.equal-greece.gr). 

 

Υξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. 
 

Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρξεκαηνδνηνχ-

ληαη απφ ηα θξάηε-κέιε. Σν 74% ησλ εζφδσλ ηεο 

πξνέξρεηαη: 1. απφ ηνλ Φ.Π.Α*. πνπ εηζπξάηηνπλ ηα 
θξάηε-κέιε απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη 2. απφ ηελ 
εηζθνξά θάζε θξάηνπο κέινπο, κε βάζε ην ζπλνιηθφ ηνπ 
πινχην. Σν πνζνζηφ απηήο ηεο εηζθνξάο γηα ηα 15 
θξάηε κέιε ην 2000 θαίλεηαη ζην δηπιαλφ πίλαθα 
(Πίλαθαο 13.4. Πεγή: Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 2001) 
 

1. ΦΠΑ: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο Φφξνο πνπ 
θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο, γηα ηελ αγνξά 
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ζε φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. 
 

 
Υξεκαηνδφηεζε ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2000 

αλά θξάηνο κέινο 
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1 

2 

3 4 
6 8 9 

11 

12 
13 14 15 

5 

7 



1 Γαλία 1,7% 9 Λνπμεκβνχξγν 0,2% 

2 
Γεξκαλία 24,1% 

10 

Κάησ Υψξεο  

5,9% 

3 Διιάδα 1,5% 11 Απζηξία 2,4% 

4 
Ηζπαλία 7,0% 

12 

Ζλσκέλν Βαζίιεην  

14,4% 

5 Πνξηνγαιία 1,3% 13 Φηλιαλδία 1,4% 

6 Γαιιία 15,9% 14 νπεδία 2,8% 

7 Ηξιαλδία1,1% 15 Γηάθνξα 4,3% 

8 Ηηαιία 12,1% 16 Βέιγην 3,6% 
 

 

Πξνυπνινγηζκφο 2001θαηά ππνδηαίξεζε 
(ζε αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ, ζχλνιν 92,6 δηζ. επξψ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

B3 Καηάξηηζε, λεφηεηα 

θιπ 0,7% 

B5 Πξνζηαζία ησλ θαηα-

λαισηψλ θιπ 0,9% 

B4 Δλέξγεηα θιπ 0,3% B6 Έξεπλα θιπ 3,9% 

B0 

Απνζεκαηηθά,  

εγγπήζεηο 1,0% 

B7 
 

πλεξγαζία 6,1% 

B1 
B2 

B3 

B4 

B5 
B6 

B7 

B0 

Γηνηθεηηθέο  

δαπάλεο, θιπ 5,0% 

Πξνεληαμηαθή  

βνήζεηα 3,4% 

Σκήκα  
Δγγπήζεσλ 

45,0% 

Γηαξζξσηηθέο 
ελέξγεηεο θαη 

αιηεία 34,0% 
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πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ηεο πξνεγνχκελεο 

ζειίδαο, ην 45% ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ* ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, δηαηίζεηαη γηα ηελ γεσξγία 

(επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο, εληζρχζεηο) θαη ην 34% γηα 

δηαξζξσηηθέο ελέξγεηεο (ελίζρπζε ιηγφηεξν 
αλαπηπγκέλσλ πεξηνρψλ). Σν 2006 ν ζπλνιηθφο πξνυ-
πνινγηζκφο αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 106 δηζ. Δπξψ. 

(Ξίλαθαο 13.5. Ξεγή: Δπξσπατθό Θνηλνβνύιην 2001) 
 

2. Πξνυπνινγηζκφο: Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ θαη 
εμφδσλ ελφο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ ή θξάηνπο. 
 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 

 
 
 
 
 
 

13.4 Πνιίηεο θαη Δπξσπατθή Έλσζε 
Μηζφ πεξίπνπ δηζεθαηνκκχξην πνιίηεο επξσπατθψλ 

θξαηψλ έρνπλ ζήκεξα κηα δεχηεξε ηαπηφηεηα, ηελ 
ηαπηφηεηα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε. Απηή ε ηαπηφηεηα 
ζεκαίλεη φηη, ρσξίο λα παχνπλ λα είλαη πνιίηεο ηνπ 
εζληθνχ ηνπο θξάηνπο θαη θνξείο ηεο εζληθήο γιψζζαο, 

παξάδνζεο θαη πνιηηηζκνχ, απνθηνχλ θαη ηελ ηζαγέ-
λεηα ηεο ΔΔ, πνπ δελ αληηθαζηζηά, αιιά πξνζηίζεηαη 
ζηελ εζληθή ηνπο ηζαγέλεηα* (π.ρ. ειιεληθή, ηηαιηθή, 
βειγηθή).  
 

*Iζαγέλεηα: ν λνκηθφο δεζκφο ηνπ πνιίηε κε ην  
θξάηνο ηνπ 

  

Κνηλή Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή 
9 (ΟΝΔ) 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή 

Αζθάιεηα 

Βαζηθέο 
Πνιηηηθέο 
Δπξσπατθήο 
Έλσζεο 
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θση. 13.16 Οώκε 29.10.2004. Ο  
Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο  
ππνγξάθεη ηε πλζήθε γηα ην  
χληαγκα ηεο Δπξψπεο. Να επη- 
ζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΔ  
(www.europa.eu.int/hellas) θαη λα 

αληιήζεηε πιεξνθνξίεο γηα ην χληαγκα ηεο Δπξψπεο. 

 

πσο ήδε γλσξίζακε (βι. Κεθ.8.3), νη ζρέζεηο ησλ πν-
ιηηψλ κε ην θξάηνο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα 
ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ην χληαγκα. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 
2004 ζηε Ρψκε νη 25 εγέηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ 
ελέθξηλαλ θαη ππέγξαςαλ ηε πλζήθε γηα ηε ζέζπηζε 

πληάγκαηνο. Σν χληαγκα πεξηιακβάλεη ηνλ Υάξηε 
ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ πνπ είρε ςε-
θηζηεί ην 2000. Ο Υάξηεο, ζηα 54 άξζξα ηνπ, θαζνξίδεη 
ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ 
θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ Έλσζε θαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
δεζκεχνπλ φια ηα θξάηε-κέιε. ινη νη πνιίηεο ησλ 
θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ, είλαη θαη πνιίηεο ηεο Έλσζεο 
θαη γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ: 

 Σν δηθαίσκα ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο 
ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ-κειψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο-
κέινο γηα λα ζπνπδάζνπλ, λα εξγαζζνχλ ή λα ζπληα-
μηνδνηεζνχλ, φπσο αθξηβψο θαη νη πνιίηεο ηνπ θξάηνπο. 

 Σν δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηηο 
εθινγέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαζψο θαη 
ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζην θξάηνο-κέινο πνπ 
θαηνηθνχλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 
πνιίηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο. 

 Σν δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ ζην έδαθνο ηξίηεο 
ρψξαο, ζηελ νπνία ην θξάηνο ηνπο δελ εθπξνζσπείηαη, 

ηελ πξνζηαζία ησλ δηπισκαηηθψλ αξρψλ άιιεο 
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ρψξαο-κέινπο ηεο ΔΔ, ε νπνία δηαζέηεη Πξεζβεία ή 
πξνμελείν, ζην έδαθνο ηεο ηξίηεο ρψξαο. 

 Σν δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ αλαθνξά ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θαηαγγειία ζηνλ Δπξσπαίν 

Γηακεζνιαβεηή θαη ην δηθαίσκα λα πξνζθεχγνπλ ζην 
Γηθαζηήξην, ζε πεξίπησζε θαηαπάηεζεο ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπο σο πνιηηψλ ηεο Δ.Δ. 
 

θση. 13.17 Ππλνξηαθόο έιεγρνο  
πεγή ΔΔ. Πξηλ ην 1985, ηαμηδηψηεο  
θαη θνξηεγά, πεξίκελαλ ψξεο γηα  
λα ειεγρζνχλ ζε θάζε εζληθφ  
ζχλνξν πνπ πεξλνχζαλ. Έλα  
απφ ηα κεγαιχηεξα επηηεχγκαηα 

ηεο ΔΔ ήηαλ ε δηακφξθσζε ελφο ρψξνπ ρσξίο ζχλνξα, 
κέζα ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη ειεχζεξα νη 
άλζξσπνη, ηα αγαζά, νη ππεξεζίεο θαη ηα θεθάιαηα. Οη 
ρψξεο ηνπ έλγθελ, παίξλνληαο ην φλνκα απφ ηελ πφιε 
ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζηελ νπνία ππνγξάθηεθε ε 
πκθσλία ην 1985, πεξηιακβάλνπλ ζήκεξα ηε 
Ννξβεγία θαη Ηζιαλδία θαη φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. εθηφο 
ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Οη ρψξεο 
απηέο ζπκθψλεζαλ λα κελ απαηηείηαη έιεγρνο ή ζεσ-
ξήζεηο γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ. 

  

 Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα ησλ επξσ-
παίσλ πνιηηψλ, ν Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηνρπξψλεη θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ζηελ ηζφηεηα θαη ηηο αηνκηθέο 
ειεπζεξίεο. Ζ θαηνρχξσζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ 
ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε απφ ηελ ΔΔ νδήγεζε ζηελ αλα-
ζεψξεζε πνιιψλ δηαηάμεσλ ηνπ ειιεληθνχ πληάγκα-
ηνο ην 2001, ψζηε λα ελαξκνληζηεί κε ην Υάξηε. Παξά-
δεηγκα ηέηνησλ αλαζεσξήζεσλ απνηεινχλ ε πξνζζήθε 
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ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία ηεο ειε-
θηξνληθήο πιεξνθνξίαο, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία 
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ λα πιεξνθνξνχλ ηνπο πνιίηεο, ε 
ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχεη ην πεξηβάι-

ινλ ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο «αεηθφξνπ αλάπηπ-
μεο» πνπ αθνινπζεί ε ΔΔ, ηα ζεηηθά κέηξα γηα ηηο 

επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο* (Βι. θεθ. 12.2 θαη 12.5) 

 

θση. 13.18 Ρν δηαδίθηπν  
σο κέζν κάζεζεο. Σν  
πξφγξακκα eEurope  
είλαη έλα πξφγξακκα πνπ  
εθαξκφδεη απφ ην 2000 ε  
ΔΔ ζηα θξάηε-κέιε κε  
ζηφρν ηελ πξνψζεζε  
ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν 

πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα 
eLearning, κε ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ δηαδη-
θηχνπ, ην eHealth κε ζηφρν ηελ παξνρή ηαηξηθήο 
βνήζεηαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ην eGovernment 
(ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε) κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε 
ηνπ πνιίηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (π.ρ. θνξνινγηθέο 
δειψζεηο, πιεξνθνξίεο, αηηήζεηο) αιιά θαη ηελ 
ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζε ηνπηθέο 
απνθάζεηο (ειεθηξνληθή δεκνθξαηία). 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε απηά ηα κέηξα. 

 
 

 

 

*Δπάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο: Οη θνηλσληθέο νκάδεο 
πνπ θηλδπλεχνπλ κε θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη 
απνθιεηζκφ. 
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θση.13.19 Ζ ΔΔ  
νξγαλώλεη πξνγξάκκαηα  
α) εζεινληηζκνχ γηα ηνπο  
λένπο ηεο Δπξψπεο. 
 Να ελεκεξσζείηε γη‟  
απηά απφ ηηο ηζηνζειίδεο  
ηεο ΔΔ θαη ηεο Γ.Γ.Ν.Γ  
(www.neagenia.gr),  
β) επξσπατθά εθπαηδεπ-

ηηθά πξνγξάκκαηα «σθξάηεο» γηα ηα ζρνιεία ηεο Δπ-
ξψπεο. Να ελεκεξσζείηε (www.iky.gr) θαη λα νξγαλψ-
ζεηε πξφηαζε ζπκκεηνρήο θαη ηνπ δηθνχ ζαο ζρνιείνπ. 

 
Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
1. Να παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
ηζηνξία, ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ πνιηηηζκφ γηα ηα 25 θξάηε 
κέιε ηεο ΔΔ καδί κε ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζε-
ζηψο έληαμεο ή θαζεζηψο δηαπξαγκαηεχζεσλ (Ρνπκα-
λία, Βνπιγαξία, Σνπξθία). Πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα 
αληιήζεηε θαη απφ ην δηθηπαθφ ρψξν ηεο ΔΔ 
(www.europa.eu.int/hellas ή www.ee.gr). Ο θάζε καζε-
ηήο λα παξνπζηάζεη κία ρψξα ζε κία θφιια ραξηί A3.  

Γηθαηψκαηα Πνιηηψλ Δ.Δ. 

Δπξσπατθή 
Ιζαγέλεηα 

Δθινγέο 
Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ 

Θεκειηψδε 
Γηθαηψκαηα 
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ηε ζπλέρεηα λα αλαξηήζεηε φιν ην πιηθφ ζηνπο 
πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηεο ηάμεο. 

2. Αλ θαη νη γπλαίθεο απνηεινχλ ην 51% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ε εθπξνζψπεζή 
ηνπο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηελ πεξίνδν 1999-

2004, αλεξρφηαλ ζε πνζνζηφ 30%. Να αλαδεηήζεηε ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά γπλαηθείαο εθπξνζψπεζεο ζην 
επξσπατθφ θαη ζην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην ζήκεξα. Να 
ζπγθξίλεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ηηο ηπρφλ δηαθνξέο. 
3. Κάζε ρξφλν, επξσπατθέο πφιεηο ησλ θξαηψλ κειψλ 
νξίδνληαη σο πνιηηηζηηθέο πξσηεχνπζεο ηεο Δπξψπεο. 
θνπφο απηνχ ηνπ ζεζκνχ ηεο ΔΔ είλαη ε πξνβνιή ησλ 
πνιηηηζηηθψλ επηηεπγκάησλ απηψλ ησλ πφιεσλ θαη ε 
ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο ηεο 
πινχζηαο θιεξνλνκηάο πνπ κνηξάδνληαη. Πνηεο 
ειιεληθέο πφιεηο έρνπλ επηιεγεί ζην πιαίζην απηνχ ηνπ 
ζεζκνχ κέρξη ζήκεξα; Να ζρνιηάζεηε ηηο ζεηηθέο 
ζπλέπεηεο ηνπ ζεζκνχ γη‟ απηέο ηηο πφιεηο. 
4. Κάζε ρξφλν ε ΔΔ πξνβάιιεη έλα ζέκα, κε εθδειψζεηο 
ζε φια ηα θξάηε-κέιε. Πνην ζέκα πξνβάιιεη ε ΔΔ ηελ 
ηξέρνπζα ρξνληά; Να ζπγθεληξψζεηε πιεξνθνξίεο απφ 
ηνλ ηχπν ή ην δηαδίθηπν θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο γηα ην 
ζέκα απηφ. 
5. Απφ ηελ ηνπηθή ζαο θνηλφηεηα θαη ηνλ ηχπν, λα ζπ-
γθεληξψζεηε πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ γηα έλα επξσπατθφ 
πξφγξακκα πνπ αθνξά ην πεξηβάιινλ θαη εθαξκφδεηαη 
ζηε ρψξα καο. 
 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 
Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπ-δήηεζε ηνπ  
θεθαιαίνπ θαη εθφζνλ θαηαλφεζεο ηηο 

θαηλνχξγηεο έλλνηεο, ζα πξέπεη λα κπνξείο λα απαληή-
ζεηο ζχληνκα ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ε φπνηεο  
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ζπλαληάο δπζθνιία, ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη ην 
αληίζηνηρν κάζεκα. 
1.Πνηα είλαη ηα θνηλά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 
ζπλδένπλ ηελ Διιάδα κε ηελ Δπξψπε; 
2. Πνηα είλαη ηα βαζηθά έζνδα θαη έμνδα ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ; 
3. πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ εμεγνχλ ηα αξθηηθφιεμα: 
 

ΔΔ    Δ________   Δ________   
 

ΔΟΚ   Δ________    Ο________  Κ________ 
 

ΟΝΔ   Ο________   Ν________   Δ________ 
 

4. Μηα νκάδα απφ ηνπξίζηεο, πνπ απνηειείηαη απφ 
Ηηαινχο, νπεδνχο, Άγγινπο, Γάιινπο, Γεξκαλνχο θαη 
Γαλνχο, θηάλεη ζην αεξνδξφκην ηνπ ειιεληθνχ. Πνηνη 
απφ απηνχο ζα ρξεηαζηεί λα αιιάμνπλ ηα εζληθά ηνπο 
λνκίζκαηα κε επξψ; 
5.Πνηνη είλαη νη δχν βαζηθνί ζηφρνη ηεο εληαίαο 
επξσπατθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο;  
Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ζσζηή απάληεζε:  
1. ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ ζπκκεηέρεη απφ 
θάζε θξάηνο:  
α. ν αληίζηνηρνο κε ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη Τπνπξγφο 
β. έλαο επξσβνπιεπηήο 
γ. έλαο εηδηθφο ζην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη επηζηήκνλαο  
2. Μεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ εληάρζεθαλ ζηελ ΔΔ κε ηε 
κεγάιε δηεχξπλζε ηνπ 2004, ήηαλ: 
α. Ζ Ρσζία θαη ε Γεσξγία  
β. Ζ Μάιηα θαη ε Σζερία  
γ. Ζ νπεδία θαη ε Απζηξία  
Γ. Να γξάςεηο ζην θελφ αξηζηεξά ηεο Α΄ ηήιεο 
δεδνκέλσλ, ην γξάκκα ησλ δεδνκέλσλ ηεο Β΄ ηήιεο 
πνπ ηαηξηάδεη: 
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Α                              Β 
_____1957  α. έληαμε Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ 
_____1981  β. ίδξπζε ΔΔ 
_____1992  γ. κεγάιε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ 
_____2002  δ. αληηθαηάζηαζε εζληθψλ λνκηζκάησλ  

κε ην επξψ 
_____2004  ε. ίδξπζε ΔΟΚ 
 
Γ. Σψξα, ραξαθηήξηζε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζσζηέο 
ή ιαλζαζκέλεο, 
1. Οη επίηξνπνη ηεο ΔΔ δηνξίδνληαη απφ ηηο  

Κπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ    Λ 
2. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ ζπκκεηέρνπλ κε  

ίζεο εηζθνξέο φια ηα θξάηε-κέιε    Λ 
3. Οη έιιελεο επξσβνπιεπηέο ζην Δπξσπατθφ  

Κνηλνβνχιην απνηεινχλ κηαλ εζληθή νκάδα    Λ 
4. Σα θξάηε-κέιε ππνρξενχληαη λα αθνινπζνχλ  

ηνπο θαλνληζκνχο θαη νδεγίεο ηεο ΔΔ    Λ 
5 . Ο ζπλνξηαθφο έιεγρνο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ  

έρεη θαηαξγεζεί ζε φια ηα θξάηε-κέιε    Λ 
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14 Η δηεζλήο θνηλφηεηα 
 
 Ζ Γηεζλήο Κνηλφηεηα θαη ην Γηεζλέο δίθαην 
 Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί 
 Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 
 Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ θφζκν 

 
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην γλψξηζεο ηελ  
Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ απνηειεί κηαλ  
έλσζε επξσπατθψλ θξαηψλ. Αληίζηνηρα ηα 

θξάηε, δηεζλψο πηα, παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ζνβαξά 
παγθφζκηα πξνβιήκαηα κέζα απφ δηεζλή φξγαλα. 
Μπνξείο λα δηαβάζεηο πάιη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππν-
ρξεψζεηο ζνπ πνπ πξνβιέπεη ην χληαγκα (θεθ. 12). Οη 
βαζηθέο αξρέο ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλεη ην 
ειιεληθφ χληαγκα πξνέξρνληαη απφ ηα 30 άξζξα ηεο 
Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξψπηλσλ 
Γηθαησκάησλ ηνπ OHE, πνπ έρεη ςεθίζεη θαη 
αλαγλσξίζεη ε Διιάδα απφ ην 1949. 
 

Σν βηβιίν ηνπ Αλξί Εαθάξ «Πέληε δηζεθαηνκ- 
κχξηα άλζξσπνη ζε έλα πιενχκελν» ζα ζε  
βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηο ηα θνηλά 

πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ ηνπ πιαλήηε καο θαη ηελ 
αλάγθε γηα δηεζλή ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγχε, «Σν 
εκεξνιφγην ηεο Άλλαο Φξαλθ» πεξηγξάθεη, κέζα απφ 
ηα κάηηα ελφο παηδηνχ, ηε θξίθε ηνπ θαζηζκνχ φηαλ δελ 
ππήξρε ε δηεζλήο θνηλφηεηα. 
 

Οη ηαηλίεο «ηα ζχλνξα ηνπ θφζκνπ» ηνπ Μ.  
Γνπηληεξκπφηνκ, «Μεζπζκέλα άινγα» ηνπ Μπ.  
Γθνκπάηη θαη ην ληνθπκαληέξ κε καξηπξίεο  
πξνζθχγσλ «Αφξαηνη-παξάλνκνη ζηελ 

Δπξψπε» ηνπ Α. Βφηη. Πξνζπάζεζε λα έξζεηο ζηε ζέζε  
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ησλ λεαξψλ πξσηαγσληζηψλ, γηα λα αληηιεθζείο πνηα 
δηθαηψκαηα πνπ απνιακβάλεηο ζαλ πνιίηεο κηαο 
δεκνθξαηηθήο ρψξαο, είλαη άγλσζηα ζε εθαηνκκχξηα 
θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε ζήκεξα. 
 

Γηα ην έξγν ηνπ OHE ζα ελεκεξσζείο απφ ηηο  
ηζηνζειίδεο ηνπ, πνπ δηαζέηνπλ πινχζην  
θσηνγξαθηθφ πιηθφ (www.un.org) . Γηα ηε  
δηεζλή ζέζε ηεο Διιάδαο κπνξείο λα ελεκε- 
ξσζείο απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ (www.mfhr.gr) . Πνιιέο είλαη νη δηεζλείο 
MKO πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο Μπνξείο 
λα γλσξίζεηο ην έξγν ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο 
(www.amnesty.gr), λα ελεκεξσζείο γηα ηελ θαηαπάηεζε 
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ απφ ην Διιεληθφ Παξαηεξε-
ηήξην ηεο πκθσλίαο ηνπ Διζίλθη (www.greekhelsinki.gr) 
θαη λα γλσξίζεηο ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνζθχγσλ απφ 
ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο πξφζθπγεο 
(www.gcr.gr ). 
 

Απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, νη αλζξψπηλνη 
πνιηηηζκνί πήξαλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ ηε ζθπηάιε 
ζηνλ αγψλα ηεο αλζξσπφηεηαο γηα εμέιημε. Απφ ηνπο 
Βαβπιψληνπο θαη ηνπο Αηγππηίνπο, ζηνπο Αξραίνπο 
Έιιελεο θαη κεηά ζηνπο Ρσκαίνπο, ηνπο Άξαβεο , ζηελ 
Δπξψπε θαη ζε φινλ ηνλ θφζκν, ε ζθπηάιε πέξαζε 
κέζα απφ ηνπο αηψλεο, γηα λα δηακνξθψζεη ηελ 
θιεξνλνκηά ελφο παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ νπνίνπ 
φινη είκαζηε ηζφηηκα κέιε. Σν Κεθάιαην απηφ ζα ζε 
ελεκεξψζεη γηα ηα δηεζλή πξνβιήκαηα θαη ηε δηεζλή 
ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγχε πνπ νθείιεη λα 
ραξαθηεξίδεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θξάηε, ψζηε ε 
δσή ησλ δηζεθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ηνπ πιαλήηε καο 
λα είλαη αληάμηα ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ καο. 
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14.1 Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα θαη ην δηεζλέο δίθαην 
πσο είδακε, ηα θξαηηθά φξγαλα (Κπβέξλεζε, Κνηλν-
βνχιην, Πξφεδξνο), θαζνξίδνπλ ηελ εζληθή πνιηηηθή κε 
βάζε ην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο. ην ρψξν ηεο ΔΔ, 
αληίζηνηρα φξγαλα (Δπηηξνπή, πκβνχιην, Κνηλνβνχ-
ιην) θαζνξίδνπλ ηελ επξσπατθή πνιηηηθή κε βάζε ηελ 
επξσπατθή λνκνζεζία. Ζ πθήιηνο, καδί κε ην δηάζηεκα, 

απνηεινχλ έλαλ εληαίν ρψξν πνπ νλνκάδεηαη δηεζλήο. 
Σα θξάηε πνπ δξνπλ ζε απηφλ ηνλ εληαίν ρψξν 

απνηεινχλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη νη ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο νλνκάδνληαη δηεζλείο 
ζρέζεηο. Οη αξρέο θαη νη θαλφλεο, πνπ ξπζκίδνπλ ηηο 
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, 

ζπληζηνχλ ην δηεζλέο δίθαην. Σέηνηεο αξρέο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ ράξηε ηνπ ΟΖΔ, νη αξρέο 
ηεο ηζφηεηαο, ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο απηνδηάζεζεο ησλ 
θξαηψλ θαη ηεο κε επέκβαζεο ελφο θξάηνπο ζε έλα 
άιιν κε ζηξαηησηηθά κέζα. Σε δηεζλή ζπλεξγαζία 

εθθξάδνπλ θαη πξαγκαηψλνπλ νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί. 
 Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θπξίσο θαηά ηνλ 
19ν θαη αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ 
κεηαμχ ησλ θξαηψλ εμαξηηφηαλ απφ ηε δχλακε πνπ 
δηέζεηε ην θάζε θξάηνο ζηνλ θφζκν. πνην θξάηνο 
δηέζεηε πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή δχλακε 
δηεχζπλε ηηο ηχρεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ νξγάλσζε ηεο 
Γηεζλνχο θνηλφηεηαο κε ηελ ίδξπζε ησλ Γηεζλψλ Οξγα-
ληζκψλ γίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε κεηά ηηο ηξαγηθέο 
ζπλέπεηεο ησλ δχν Παγθνζκίσλ πνιέκσλ. Ηδηαίηεξα 
ζήκεξα, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ πξνβάιιεη 
σο αλαγθαηφηεηα, εμαηηίαο ησλ θνζκνγνληθψλ αιιαγψλ 
πνπ παξαηεξνχληαη. 

Η δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο, ε πξνζηαζία 
ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ε κείσζε ησλ 
ηεξάζηησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 
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ησλ ιαψλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη νη 
βαζηθνί ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηε δηεζλή ζπλεξγαζία. 
πγθεθξηκέλα: 
 Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη πάξεη δηεζλή ραξα-
θηήξα. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο πξνζδηνξί-
δεη ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη ε παξαγσγή, ηνλ 
ηξφπν θπθινθνξίαο ησλ πξντφλησλ ζε νιφθιεξν ην 
δηεζλή ρψξν, ηε δηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη 
ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ. Μαθξηλά ζπκβά-
ληα νηθνλνκηθνχ ή φρη ραξαθηήξα καο επεξεάδνπλ πην 
άκεζα θαη γξήγνξα απφ φηη ζην παξειζφλ, π.ρ. ε 
πηψζε ηνπ δείθηε (Dow Jones) ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο 
Νέαο Τφξθεο επεξεάδεη αξλεηηθά φια ηα ρξεκαηηζηήξηα 
ηνπ θφζκνπ. 
 Ζ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο 
θαηαξγνχλ ηηο απνζηάζεηο, π.ρ. ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 
(ηειεταηξηθή, ζπλεξγαζία Παλεπηζηεκίσλ ζε εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα), ην ίδην θαη ηα ζχγρξνλα κέζα 
ζπγθνηλσλίαο θ.ά. 
 Ζ δηαηάξαμε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο είλαη 
πιένλ παγθφζκην πξφβιεκα. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ 
δάζνπο ηνπ Ακαδνλίνπ, ηα ππξεληθά απφβιεηα ή ε 
κείσζε ηνπ φδνληνο απαηηνχλ ηε δηεζλή ζπλεξγαζία 
γηα ηελ επίιπζε ηνπο (Γηεζλήο πλδηάζθεςε ηνπ Κηφην 
γηα ην πεξηβάιινλ). 
 Ζ κε εμαζθάιηζε θαη ε ειιηπήο πξνζηαζία ησλ 
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, π.ρ. ε εθκεηάιιεπζε ησλ 
παηδηψλ (δνπιεκπφξην, παηδηθή πνξλεία) απνηειεί 
ζήκεξα δηεζλέο πξφβιεκα πνπ απαηηεί ηε δηεζλή 
ζπλεξγαζία ησλ δησθηηθψλ αξρψλ. 
 Ο πφιεκνο, νη εμνπιηζκνί (ππξεληθά φπια, ε ηξνκν-
θξαηία ππνλνκεχνπλ ηελ εηξήλε, π.ρ. ε ηξνκνθξαηηθή 
επίζεζε ζηνπο δίδπκνπο πχξγνπο νδήγεζε ζε δχν 
πνιέκνπο κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο, πνπ ζθξάγηζαλ ηελ 
είζνδν ηνπ 21νπ αηψλα. 

137 / 136 



 Ζ θηψρεηα, ε πείλα θαη ε έληαζε ησλ θνηλσληθψλ 
αληζνηήησλ, ηδηαίηεξα ζε βάξνο ησλ αλαπηπζζφκελσλ 
ρσξψλ, απνηεινχλ δηεζλή πξνβιήκαηα. Ζ αληηκεηψπη-
ζή ηνπο απαηηεί ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη αιιειεγγχε. 
 

«Αο παξαζηήζνπκε κε κηα πνιχ κηθξή ηειεία ηε δχλακε 
ηεο βφκβαο πνπ θαηάζηξεςε ηε Υηξνζίκα 

 
θαη κε θάπσο πην έληνλε ηειεία ην δεθαπιάζην απηήο 
ηεο δχλακεο 
 
 

Σν ζχλνιν ησλ βνκβψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 
φινπο ηνπο αληηπάινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β‟ 
παγθνζκίνπ πνιέκνπ παξηζηάλεηαη κε 20 ηειείεο 
 
 

 
Γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο αλζξσπφηεηαο ζα έθηαλε κηα 
δχλακε ίζε κε απηφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 2000 απφ 
απηέο ηηο ηειείεο. 

Όζν γηα ην ζηνθ ησλ ππξεληθψλ φπισλ πνπ είλαη 
ζήκεξα δηαζέζηκν θαη πνπ αληηζηνηρεί ζε 100.000 
ηειείεο ρξεηάδνληαη 4 ζειίδεο ηνλ βηβιίνπ γηα λα ηηο 
ζπκπεξηιάβνπκε φιεο.» 
 

Ξεγή: Αλξί Εαθάξ «Ξέληε δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε 
έλα πιενύκελν» (1989) 

 

ηελ αξρή, θάζε θξάηνο γηα λα ζπλάςεη ζρέζεηο κε έλα 
άιιν, ρξεζηκνπνίεζε ηνπο δηπισκαηηθνχο αληηπξνζψ-
πνπο ηνπ. Οη δηπισκάηεο, (πξέζβεηο, πξφμελνη) είλαη 
αθφκα θαη ζήκεξα ηα φξγαλα ηεο Πνιηηείαο, ζηα νπνία 
έρεη αλαηεζεί ην έξγν ηεο αλάπηπμεο ησλ δηεζλψλ  
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ζρέζεσλ θαη ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ηνπ θάζε 
θξάηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλνληαη νη επίζεκεο 
επαθέο κεηαμχ ηα)λ θπβεξλήζεσλ. ηε ζπλέρεηα φκσο, 
δηαπηζηψλνληαο φηη ε θιαζηθή δηπισκαηία δελ επαξθεί, 
ηα θξάηε αλέπηπμαλ θαη άιινπο ηξφπνπο πνιπκεξνχο 
ζπλεξγαζίαο (Γηεζλείο πλδηαζθέςεηο, Γηεζλείο 
Οξγαληζκνί). 
 
 

θση. 14.1 Ο ππνζηηηζκφο καζηίδεη  
ηνλ ηξίην θφζκν. 33.000 παηδηά  
πεζαίλνπλ θαζεκεξηλά απφ ηε  
θηψρεηα. Αληί λα θιείζεη ηε ςαιί- 
δα κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ,  
λα ζξέςεη ηνπο πεηλαζκέλνπο θαη  
λα γηαηξέςεη ηνπο αζζελείο, φπσο  
ππνζρφηαλ, ε ξαγδαία επηζηεκν- 
ληθή θαη ηερλνινγηθή θνχξζα ησλ 

ηειεπηαίσλ 30 ρξφλσλ, θαηάθεξε κφλν λα θάλεη ηνπο 
πινχζηνπο πινπζηφηεξνπο θαη λα νδεγήζεη ηνπο ήδε 
θησρνχο ζηελ απειπηζία θαη ην ζάλαην απφ ηελ αζηηία 
θαη ηηο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. Οη 200 πινπζηφηεξνη 
άλζξσπνη ηνπ θφζκνπ δηπιαζίαζαλ ηελ πεξηνπζία ηνπο 
κεηαμχ 1994 θαη 1998 απφ 448 δηο ζε 1 ηξηο δνιάξηα. Οη 
ηξεηο πινπζηφηεξνη δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε πεξηνπζία 
απφ ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ 48 θησρφηεξσλ 
ρσξψλ ηνπ θφζκνπ, δειαδή πάλσ απφ 800 εθαη. 
αλζξψπνπο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο επζχλεο ηεο δηεζλνχο 
θνηλφηεηαο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ. 

 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
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Γηεζλήο 
Υψξνο 

Γηεζλήο 
Κνηλφηεηα 

Γηεζλείο 
ρέζεηο 

Γηεζλέο 
Γίθαην 



14.2.1 Νη Γηεζλείο Νξγαληζκνί 

Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί ζεζκνζεηνχληαη, θπξίσο κεηά 
ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, σο απνηέιεζκα ηεο 
αληίιεςεο φηη ηα δηεζλή πξνβιήκαηα απαηηνχλ ηε 
δηαξθή ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ. 

 Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί είλαη δηαθξαηηθνί 
απνηεινχληαη δειαδή απφ θξάηε-κέιε πνπ έρνπλ 
θνηλνχο ζθνπνχο θαη κφληκε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα 
πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, αλζξσπηζηηθά, 
κνξθσηηθά θαη ζέκαηα αζθαιείαο. 
 Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο. ζα αλαθέξνπκε κφλν ηε δηάθξηζε ηνπο ζε 
Παγθφζκηνπο θαη Πεξηθεξεηαθνχο, Κπβεξλεηηθνχο θαη 
Με Κπβεξλεηηθνχο: 

 Παγθφζκηνη είλαη νη Οξγαληζκνί πνπ δέρνληαη ηε 
ζπκκεηνρή φισλ ησλ θξαηψλ, π.ρ. ΟΖΔ θαη φιεο νη 
Οξγαλψζεηο ηνπ. Πεξηθεξεηαθνί είλαη νη Οξγαληζκνί 
πνπ δέρνληαη ηε ζπκκεηνρή θξαηψλ πνπ αλήθνπλ ζε 
ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα π.ρ. NATO. 
 Γηεζλείο Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί (ΓΚΟ), ζηνπο 
νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ θξάηε-κέιε, π.ρ. ΟΖΔ, NATO, 
ΟΑΔ θ.ά. θαη Γηεζλείο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 
(ΜΚΟ), ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νκάδεο πνιηηψλ θαη νη 
νπνίεο ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηηο θπβεξλήζεηο 
ησλ θξαηψλ, π.ρ. Γηεζλήο Δξπζξφο ηαπξφο, Γηεζλήο 
Ακλεζηία, Greenpeace θ.ά. 
 

θση.14.2 Φαληάζνπ φηη δελ  
ππάξρνπλ θξάηε. Γελ είλαη δχζθν- 
ιν λα ην θάλεηο. Καλείο ιφγνο γηα λα  
ζθνηψλεηο ή λα πεζαίλεηο...  
Φαληάζνπ φινπο ηνπο  
αλζξψπνπο λα δνπλ κηα δσή κέζα  
ζε εηξήλε...  
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Φαληάζνπ φηη δελ ππάξρνπλ θαηερφκελα. Αλαξσηηέκαη 
αλ κπνξείο. Κακία αλάγθε γηα απιεζηία ή πείλα. Μηα 
αδειθφηεηα αλζξψπσλ.  
Φαληάζνπ φινπο ηνπο αλζξψπνπο λα κνηξάδνληαη φιν 
ηνλ θφζκν... 

«Imagine» John Lenon 

 

14.2.2 Νξγαληζκόο Ζλσκέλσλ Δζλώλ 
Ζ ίδξπζε ηνπ ΟΖΔ απνηειεί έθθξαζε ηεο γεληθεπκέλεο 
θηιεηξεληθήο ηάζεο ησλ ιαψλ κεηά ην Β΄ Παγθφζκην 
πφιεκν. 
 Ζ ηδξπηηθή πξάμε ηνπ, δειαδή ν θαηαζηαηηθφο ηνπ 
ράξηεο, ππνγξάθεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1945 απφ 52 
θξάηε. ήκεξα, ηα κέιε ηνπ ΟΖΔ είλαη 192, ζρεδφλ φια 
ηα θξάηε ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ θαη ε έδξα ηνπ είλαη ε 
Ν. Τφξθε. Οη ζθνπνί ηνπ ΟΖΔ είλαη: 
 λα δηαθπιάμεη ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα, 
 λα αλαπηχμεη αλάκεζα ζηα έζλε ζρέζεηο θηιίαο κε 
βάζε ηελ ηζφηεηα θαη ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ 
ιαψλ, 
 λα ζπκβάιεη ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία γηα ηε ιχζε 
πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ, πλεπκαηηθνχ, 
αλζξσπηζηηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα, πνπ 
απαζρνινχλ νιφθιεξν ην ζχγρξνλν θφζκν, 
 λα εληζρχζεη ην ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψ-
πνπ θαη ζηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο ηνπ (Γηαθήξπμε 
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ πνπ πηνζέηεζε ε 
Γεληθή πλέιεπζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1948), 
 λα ζπκβάιεη κε ηα φξγαλα ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ ιαψλ. 
 Ο ΟΖΔ δηαζέηεη έμε θχξηα φξγαλα γηα λα 
πξαγκαηψλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη πιήζνο άιινπο 
θνξείο θαη νξγαλψζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ.  
Σα θχξηα φγξαλα είλαη:  
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α) Γεληθή πλέιεπζε 
Απνηειείηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο φισλ ησλ 
θξαηψλ κειψλ ηνπ ΟΖΔ. πλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά 
ην ρξφλν θαη ζπδεηά γηα φια ηα θξίζηκα πξνβιήκαηα 
ηεο αλζξσπφηεηαο, θπξίσο γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέ-
ζε κε ηελ ηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο.  

β) πκβνχιην Αζθαιείαο 
Απνηειείηαη απφ 15 κέιε. Σα 5 κέιε απφ απηά (ΖΠΑ, 
Κίλα, Μ. Βξεηαλία, Γαιιία θαη Ρσζία) είλαη κφληκα θαη ηα 
ππφινηπα 10 εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή ζπλέιεπζε γηα 
ζεηεία 2 εηψλ. Οη θχξηεο αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη ε 
εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ θαη ε ιήςε ζρεηη-
θψλ κέηξσλ ζε πεξηπηψζεηο δηαηάξαμεο ηεο δηεζλνχο 
εηξήλεο θαη αζθάιεηαο. Σα κέηξα κπνξεί λα είλαη εηξε-
ληθά, π.ρ. δηαθνπή δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ, νηθνλνκη-
θφο απνθιεηζκφο ή θαη ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο.  

γ) Γεληθή Γξακκαηεία 
Απνηειείηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη απφ ηνπο 
κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΖΔ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 
είλαη ν αλψηαηνο ππάιιεινο ηνπ ΟΖΔ παξίζηαηαη ζηηο 
ζπλεδξηάζεηο φισλ ησλ νξγάλσλ (εθηφο απφ ην Γηεζλέο 
Γηθαζηήξην), ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη 
αλαιακβάλεη πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εηξεληθή 
δηεπζέηεζε δηεζλψλ δηαθνξψλ, π.ρ. ην ζρέδην γηα ηελ 
επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ πνπ ππήξμε πξσηνβνπιία ηνπ 
Γεληθνχ Γξακκαηέα Κφθη Αλάλ.  

δ)Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο Δίλαη ην κνλαδηθφ 
θχξην φξγαλν ηνπ ΟΖΔ πνπ εδξεχεη ζηελ Οιιαλδηθή 
πφιε Υάγε θαη φρη ζηε Ν. Τφξθε, φπσο φια ηα 
ππφινηπα. Απνηειείηαη απφ 15 δηθαζηέο πνπ εθιέγνληαη 
απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην πκβνχιην Αζθαιείαο. 
Δπηιχεη δηαθνξέο κφλν κεηαμχ θξαηψλ κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηφ ην δεηνχλ θαη ηα δχν θξάηε πνπ 
θαηαθεχγνπλ ζε απηφ. 
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 Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ θχξηα φξγαλα ηνπ ΟΖΔ, 
ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ άιινη θνξείο θαη 
νξγαλψζεηο πνπ απνηεινχλ φινη καδί ην χζηεκα ηνπ 
ΟΖΔ, φπσο ε UNICEF, ε UNESCO, ε Όπαηε Αξκνζηεία 
ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο, ν Παγθφζκηνο Οξγαλη-
ζκφο Δκπνξίνπ), ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο 
(WHO), ε Γηεζλήο Σξάπεδα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 
Σακείν θ.ά. 
 

θση.14.3 Δπίηεπγκα ζηελ ηζηνξία ηεο  
UNICEF είλαη ε πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο  
γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ απφ ηε  
Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ. ήκεξα,  
ζρεδφλ φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ δνπλ ζε  
ρψξεο πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηε ζχκβαζε  

απηή, αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δπζηπρψο δελ ηελ 
εθαξκφδνπλ. Κχξηνη ζηφρνη ηεο νξγάλσζεο είλαη ε θα-
ηαπνιέκεζε ησλ θχξησλ αηηηψλ ζαλάηνπ θαη αζζελεηψλ 
ησλ παηδηψλ, θαη ε εθπαίδεπζε ηνπο. (www.unicef.org ) 
 

Οη θαθέο εηδήζεηο 
 

12 εθαηνκκχξηα παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ πεζαίλνπλ 
θάζε ρξφλν απφ πξνιακβαλφκελεο αζζέλεηεο 
 

160-180 εθαηνκκχξηα παηδηά πάζρνπλ απφ 
ππνζηηηζκφ 

33.000 παηδηά πεζαίλνπλ θάζε κέξα απφ ηα 
ζπλδπαζκέλα απνηειέζκαηα ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 
πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο 
 

1 εθαηνκκχξην παηδηά θάζε ρξφλν κπαίλνπλ ζηελ 
αγνξά ηνπ ζεμ, ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ζηελ Αζία 
 

250 εθνηνκκχξηα παηδηά εξγάδνληαη θάησ απφ ζπλζή-
θεο νπζηαζηηθήο δνπιείαο. ε 300.000 ππνινγίδνληαη ηα  
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παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην ζηξαηφ ζε εκπφιεκεο 
πεξηνρέο 
 

130 εθαηνκκ. παηδηά, θπξίσο θνξίηζηα, δελ πεγαίλνπλ 
ζρνιείν 
 

Οη θαιέο εηδήζεηο 
 

ήκεξα. 1 εθαηνκκχξην πεξηζζφηεξα παηδηά -απφ φ,ηη 
πξηλ απφ κηα δεθαεηία- θαηαθέξλνπλ λα μεπεξάζνπλ 
ηελ θξίζηκε ειηθία ησλ 5 εηψλ. πλνιηθά, ζε 3 
εθαηνκκχξηα ζψδνληαη ράξε ζηα εκβφιηα θαη άιιεο 
παξεκβάζεηο ηεο UNICEF 
 

Ζ πνιηνκπειίηηδα ηείλεη λα εμαθαληζηεί. Οη ζάλαηνη απφ 

ηιαξά έρνπλ κεησζεί θαηά 85% θαη εθείλνη πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνλ λενγληθφ ηέηαλν θαηά ηα δπν ηξίηα 
 

12 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη 
απνθεχγνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ράξε ζηελ 
ησδίσζε ηνπ αιαηηνχ πνπ θαηαλαιψλνπλ 

 

Ζ UNESCO (www.unesco.org), δξαζηεξηνπνηείηαη, 
ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ 
πνιηηηζκνχ. ηα πξνγξάκκαηα ηεο εληάζζεηαη ε 
πξνζηαζία ησλ παγθφζκησλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ. 
ην πιαίζην απηψλ ησλ δξάζεσλ, έρεη ρξεκαηνδνηήζεη  
πξνγξάκκαηα γηα ηε δηάζσζε ηεο Αγίαο νθίαο θαη ηεο 
πφιεο ηεο Βελεηίαο. Δπίζεο θαηήγγεηιε ηηο θαηαζηξν-
θέο πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο 
ζην Αθγαληζηάλ, ην Ηξάθ θαη ηε εξβία.  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηε ζεκαζία ηεο δηαθχιαμεο 
ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 
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θση. 14.4 H Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ  
ΟΖΔ γηα ηνπ Πξφζθπγεο (UNHCR)  
(www.unhcr.gr) είλαη νξγάλσζε πνπ  
ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ ΟΖΔ θαη  
αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ  
πξνζθχγσλ δηεζλψο. 

 

 

 

 

 

ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΔΝΣΟΛΗ ΣΗ ΤΠΑΣΗ 
ΑΡΜΟΣΔΙΑ - ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Πεξηνρή 
 

Πξφζθπ-
γεο 

Αηηνχ-
ληεο 

άζπιν 

Δ
π

α
λ
α

π
α

-

ηξ
ηζ

κ
έλ

ν
η 

π
ξ

φ
ζ

θ
π

γ
ε
ο
 

ΔΔΥ θαη 
Αιινη* 

χλνιν 
1ε Ηαλ. 
2002 

Αζία 5.770.300 33.100 49.200 2.968.000 8.820.700 

Αθξηθή 3.305.100 107.200 266.800 494.500 4.173.500 

Δπξψπε 2.227.900 335.400 146.500 2.145.600 4.855.400 

Βφξεηα 
Ακεξηθή 

645.100 441.700 - - 1.086.800 

Λαηηληθή 
Ακεξηθή 
θαη Κα-
ξατβηθή 

37.400 7.900 200 720.000 765.400 

Χθεαλία 65.400 15.600 - 300  

ΤΝΟΛΟ  940.800 462.700 6.328.400 19.783.100 
 

πίλαθαο 14.1 πεγή: Ύπαηε αξκνζηεία ηνπ ΝΖΔ

Human Rights, 
Refugees  

and UNHCR 

 

145 / 138 



Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.2.3 Νξγαληζκόο Βνξεηναηιαληηθνύ Ππκθώλνπ (NATO) 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ «ςπρξνχ πνιέκνπ»* γελλήζεθαλ 
δχν ακπληηθνί Οξγαληζκνί, κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηεο 
εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ κειψλ ηνπο: To NATO, 
πνπ ηδξχεηαη απφ ηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά θαη ρψξεο ηεο 
Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο, ζην 
νπνίν ζπκκεηείραλ νη ρψξεο ηεο «Αλαηνιηθήο 
Δπξψπεο».  Δλψ ζήκεξα ην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο 
δηαιχζεθε, κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηεο 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ηε δεθαεηία ηνπ „90, ην NATO 
παξέκεηλε θαη ζε απηφ πξνζρψξεζαλ θαη νξηζκέλεο 
απφ ηηο πξψελ αλαηνιηθέο ρψξεο. 
 

* Φπρξφο πφιεκνο: Οη αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο, ζε 
επίπεδν δηπισκαηηθφ θαη εμνπιηζηηθφ, κεηαμχ ΖΠΑ θαη 
πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, 
πνπ δηήξθεζε απφ ην 1950 κέρξη θαη ην ηέινο ηεο 
δεθαεηίαο ην ‟80. 

Γηεζλείο  
Οξγαληζκνί 

Γηεζλείο Κπβεξλεηηθνί 
Οξγαληζκνί (Γ.Κ.Ο) 

Γηεζλείο Με 
Κπβεξλεηηθέο 
Οξγαλψζεηο  

(ΜΚΟ) 

ΟΗΔ       Γεληθή πλέιεπζε 
 Γεληθφο Γξακκαηέαο 
 πκβνχιην Αζθαιείαο 
 Γηεζλέο Γηθαζηήξην 
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  To NATO, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ, 
ρξεζηκνπνηεί ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά κέζα (πνιηηηθφ 
θαη ζηξαηησηηθφ ζθέινο). Γηα λα αλαιάβεη λφκηκε δξάζε 
ην NATO πξέπεη απηφ λα απνθαζηζηεί απφ ην 
πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, π.ρ. ε εηζβνιή ησλ 
δπλάκεσλ ηνπ NATO ζην Ηξάθ ην 1991 ζηνλ πφιεκν ηνπ 
Κφιπνπ. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα, γίλνληαη 
πξνζπάζεηεο γηα απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ NATO, 
παξάιιεια θαη ππεξάλσ ηνπ ΟΖΔ. 
 
 

θση. 14.5 Γπλάκεηο ηνπ NATO.  
ηηο 17 Απγνχζηνπ 1974 ε Διιάδα  
απνζχξζεθε απφ ην ζηξαηησηηθφ  
ζθέινο ηνπ NATO, δηακαξηπξφκε- 
λε γηα ηελ αδπλακία ηνπ NATO λα 

εκπνδίζεη ηελ ηνπξθηθή επίζεζε ζηελ Κχπξν, πξάμε 
πνπ αληηβαίλεη ηνλ θαηαζηαηηθφ ράξηε ηεο νξγάλσζεο. 
Οη ζρέζεηο ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο 
απνθαηαζηάζεθαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1980. (www.nato.int). 
 

θση. 14.6. Δηξελεπηηθέο δπλάκεηο.  
Ζ Διιάδα, ην 1998, βνήζεζε ην  
έξγν ηνπ ΟΑΔ ζηελ κεηαπνιεκη- 
θή Βνζλία, ζηέιλνληαο 11 παξα- 
ηεξεηέο, γηα ηε ζηειέρσζε ησλ  
απνζηνιψλ ηνπ Οξγαληζκνχ  
ζηελ πεξηνρή. Ζ ειιεληθή 

εηξελεπηηθή δχλακε ζηε Βνζλία βνήζεζε επίζεο 
απνηειεζκαηηθά, ζηελ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ πξψησλ 
εθινγψλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. 
 

14.2.4 Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία 
ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ) 

Ο ΟΑΔ απνηειεί ην κνλαδηθφ βήκα ζε παλεπξσπατθφ 
επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ αζθάιεηαο, 
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ζπλεξγαζίαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ηνλ 
ΟΑΔ, εθηφο απφ φια ηα επξσπατθά θξάηε, ζπκκεηέ-
ρνπλ νη ΖΠΑ θαη ν Καλαδάο. Δπηδηψμεηο ηνπ είλαη ν 
ρεηξηζκφο θξίζεσλ, ε απνηξνπή ζπγθξνχζεσλ θαη ε 
εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. 
 

14.2.5 Άιινη Γηεζλείο Νξγαληζκνί - Κε Θπβεξλεηηθέο 
Νξγαλώζεηο (ΚΘΝ) 

 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 
Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο εδξεχεη ζην ηξαζβνχξγν. 
Γεκηνπξγήζεθε ην 1949 θαη ηα κέιε ηνπ μεπεξλνχλ 
ζήκεξα ηα 40. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
θπξίσο ζηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
αλζξψπνπ, πνπ απνηειεί θαη ην θχξην επίηεπγκα ηνπ 
νξγαληζκνχ, κε ηελ ππνγξαθή ζηε Ρψκε ηεο Δπξσ-
πατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη 
Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ ην 1950. Ζ πξνζηαζία ησλ 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εμαζθαιίδεηαη απφ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ 
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ζην 
ηξαζβνχξγν θαη ηδξχζεθε γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 
ηήξεζε ηεο πλζήθεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. 
 

Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 
Οη ΜΚΟ είλαη νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 
εζληθφ θαη θπξίσο δηεζλέο επίπεδν θαη έρνπλ ζθνπνχο 

αλζξσπηζηηθνχο (Γηεζλήο Δξπζξφο ηαπξφο, Γηαηξνί 

ρσξίο χλνξα, Γηαηξνί ηνπ θφζκνπ θ.ά.), πεξηβαιιν-
ληηθνχο (Greenpeace, WWF θ.ά.), πξνζηαζίαο 
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ (Γηεζλήο Ακλεζηία) θ.ά.  

 Ολνκάδνληαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο γηαηί 
έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ελψζεηο πνιηηψλ θαη φρη απφ 
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Κπβεξλήζεηο θξαηψλ. Άιιεο ΜΚΟ ζπλεξγάδνληαη κε ην 
θξάηνο θαη άιιεο είλαη αλεμάξηεηεο, ψζηε λα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα θαηαγγέιινπλ ηηο θπβεξλεηηθέο πνιη-
ηηθέο, φηαλ απηέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο 
ηνπο. Απνηεινχλ ζήκεξα ηελ πην νπζηαζηηθή κνξθή 
ζπλεξγαζίαο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα αιιειεγγχεο ηνπ 
αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηηο Οξγαλψζεηο ηνπ ΟΖΔ. 

 
θση.14.7 Γ.Π ηνλ ΝΖΔ. ηηο 28/6/1998  
ε Σηηίλα Λντδίδνπ, Κχπξηα πνιίηεο,  
πξνζέθπγε ζην Δπξσπατθφ Γηθα- 
ζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ,  
πνπ εδξεχεη ζην ηξαζβνχξγν, θαηά 

ηνπ Σνπξθηθνχ θξάηνπο, ην νπνίν κεηά ηελ εηζβνιή θαη 
θαηνρή ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ, ηεο ζηέξεζε ην δηθαίσκα 
λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηεο. Σν δηθαζηήξην ηε 
δηθαίσζε, επηδηθάδνληαο ηεο απνδεκίσζε 900.000 
δνιαξίσλ (www.echr.coe.int). 

 

θση 14.8 Απφ ηηο πην γλσζηέο ΜΚΟ πνπ  
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηαπάηεζε ησλ  
Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ είλαη ε Γηεζλήο  
Ακλεζηία, κε γξαθεία θαη ζηελ Διιάδα.  
 Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο  
ηεο (www.amnesty.gr) θαη λα ελεκεξψζεηε 

ηελ ηάμε. Μπνξείηε επίζεο λα εγγξαθείηε κέιε ηεο θαη 
λα ζηείιεηε εξγαζίεο ζαο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 
ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηνδηθφ πνπ εθδίδεη. 

δηεζλήο 
ακλεζηία 
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Έλα κεγάιν πιήζνο πεξηκέλεη  
θάζε θνξά ηελ νκάδα καο 

 
 

θση.14.9 Γηαηξνί Σσξίο Πύλνξα, Γηαηξνί ηνλ Θόζκνπ. Οη 
Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηα ηνπο α) 
ε πιεζπζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζε εκπφιεκε θαηάζηα-
ζε, β) ηα ζχκαηα πνπ πξνθαινχληαη είηε απφ θπζη-
θνχο είηε απφ αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, γ) ζε φζνπο 
ππνθέξνπλ απφ εμεγέξζεηο ρσξίο θακηά θπιεηηθή, ζξε-
ζθεπηηθή ή πνιηηηθή δηάθξηζε. Πεξηζζφηεξνη απφ 450 
εζεινληέο έιιελεο γηαηξνί θαη λνζειεπηέο ζπκκεηέρνπλ 
ζε πξνγξάκκαηα ζηελ Αξκελία, Παιαηζηίλε, Αηζηνπία, 
Εάκπηα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Οη Γηαηξνί 
ηνπ Κφζκνπ, εθηφο απφ ηα Γηεζλή Πξνγξάκκαηα Βνή-
ζεηαο ζε εκπφιεκεο ρψξεο, δεκηνχξγεζαλ ζηελ Διιάδα 
ην Αλνηθηφ Πνιπταηξείν πνπ πξνζθέξεη πεξίζαιςε ζε 
αλαζθάιηζηνπο θαη κεηαλάζηεο. Οξγαλψλνπλ επίζεο 
πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο θαη ηξνθήο ζε θαηαπιηζκνχο. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3 Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ επέβαιε , κεηά 
ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ηε δηεζλή ζπλεξγαζία, 
κέζσ ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ππήξμε ε πξνζηαζία 
ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ (Κεθ.14.1). Ζ δηεζλήο 
ηξαγηθή εκπεηξία ηνπ λαδηζκνχ νδήγεζε ζηελ πξψηε 
Γηεζλή αλαγλψξηζε ηνπο, κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθή-
ξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1948. 

 Με ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ε δηεζλήο 
θνηλφηεηα θαηνρπξψλεη θαη εγγπάηαη ηελ πξνζηαζία 
ηνπ δηθαηψκαηνο φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηε δσή θαη 
ηελ αμηνπξέπεηα. Απαγνξεχνληαη ηα βαζαληζηήξηα, ε 
απάλζξσπε θαη ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε, θάζε εκπφδην 
ζηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, έθθξαζεο, ζξεζθεπηηθήο 
πίζηεο, πνιηηηθήο επηινγήο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ πνιη-
ηηθή δσή. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε άληζε αληηκεηψπηζε 
αηφκσλ θαη νκάδσλ εμαηηίαο ησλ πεπνηζήζεσλ, ηνπ 
θχινπ, ηεο θπιήο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο γιψζζαο ή ηεο 
αλαπεξίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα αηνκηθά, θνηλσληθά 
θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηά ηνπ αλζξψπνπ απνθηνχλ 

εληαίν θαη νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα. Γεθάδεο άιιεο 

Γηεζλείο 
Οξγαληζκνί 

NATO (Ακπληηθφο Οξγαληζκφο) 

ΟΑΔ (Αζθάιεηα θαη πλεξγαζία 
ζηελ Δπξψπε) 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 
(Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα) 

Γηεζλείο Με 
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 
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δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 
ππνγξάθνληαη απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε κέρξη ζήκεξα, νη 
νπνίεο: θαηαξγνχλ ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο (1965), ηα 
βαζαληζηήξηα θαη ηηο ηαπεηλσηηθέο πνηλέο (1984), 

απαγνξεχνπλ ηε γελνθηνλία* (1968), ηηο δηαθξίζεηο 

θαηά ησλ γπλαηθψλ (1979), νξίδνπλ σο απαξάγξαπηα** 
ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο (1968) θαη 
θαηνρπξψλνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (1989).Σηο 
ζπκθσλίεο απηέο επηθπξψλνπλ (δέρνληαη) ηα 
πεξηζζφηεξα θξάηε δηεζλψο θαη αλαιακβάλνπλ κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ππνρξέσζε λα ηηο εθαξκφδνπλ. 
 

θση.14.10. Ζ Κηκ Φνπθ έγηλε ην  
παγθφζκην ζχκβνιν ηεο θξίθεο  
ηνλ πνιέκνπ ην 1972, φηαλ έηξερε  
νπξιηάδνληαο γηα λα μεθχγεη απφ  
ηηο βφκβεο λαπάικ πνπ θαηέζηξε- 
θαλ ην ρσξηφ ηεο ζην Βηεηλάκ. 
Σα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ είλαη 

ζήκεξα νηθνπκεληθά. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη γίλνληαη θαη 
ζεβαζηά. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε έρνπλ αλαγλσξίζεη ηα 
δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ, αιιά ρηιηάδεο παξαβηάζεηο 
γίλνληαη θαζεκεξηλά δηεζλψο.  
 Να ζπιιέμεηε απφ ηνλ ηχπν ζηνηρεία ηέηνησλ 
παξαβηάζεσλ θαη λα ηα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. 
 

* Γελνθηνλία: ε εμφλησζε θπιήο ή έζλνπο (π.ρ. ν ΟΖΔ 
έρεη ραξαθηεξίζεη σο γελνθηνλίεο απηέο ησλ Πνληίσλ 
θαη ησλ Αξκέλησλ απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ησλ Δβξαίσλ 
απφ ηνπο Ναδί). 

**Απαξάγξαπηα εγθιήκαηα: Σα εγθιήκαηα πνπ ζπλερί-
δνπλ λα δηψθνληαη, αλεμάξηεηα απφ ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ. Σα εγθιήκαηα π.ρ. ηνπ λαδηζκνχ ζπλερίδνπλ λα 
δηψθνληαη θαη απαηηνχληαη απνδεκηψζεηο απφ ην 
Γεξκαληθφ θξάηνο. 
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ΝΔΟΣΖΣΑ 
ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 
ΔΡΤΘΡΟΤ 
ΣΑΤΡΟΤ 

 

θση.14.11 Ο Γηεζλήο Δξπζξφο ηαπξφο (www.icrc.org) 
δελ απνηειεί Γηεζλή, αιιά ειβεηηθή Οξγάλσζε, ζηελ 
νπνία έρεη αλαηεζεί απφ ηα θξάηε δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ 
έξγν (χκβαζε Γελεχεο 1949). ήκεξα έρεη 9000 αληη-
πξνζψπνπο ζηα πεδία ησλ καρψλ, ζηελ πξνζπάζεηα 
εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ 
Γηθαίνπ. 
 Να αλαδεηήζεηε αλάινγεο αξρέο «εμαλζξσπηζκνχ 
ηνπ πνιέκνπ» ζηελ αξραία Διιάδα (εθερεηξία, δίθε 
Αξγηλνπζψλ ην 406 π.Υ θαη θαηαδίθε Αζελαίσλ γηα κε 
πεξηζπιινγή λαπαγψλ). Πφζν νη θαλφλεο απηνί 
δέζκεπαλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο αληηπάινπο; 

  
 ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο ησλ θξαηψλ 

γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα αλήθεη θαη ην Γηεζλέο 
Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην (ΓΑΓ), ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ 
ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη έρεη ππνγξα-
θεί απφ φια ζρεδφλ ηα θξάηε. Δθαξκφδεηαη ζηηο πεξη-
πηψζεηο θεξπγκέλνπ πνιέκνπ (π.ρ. Β΄ Παγθφζκηνο), 
έλνπιεο ζχξξαμεο (π.ρ. NATO-Γηνπγθνζιαβία) ή 
θαηνρήο εδάθνπο (π.ρ. Ηξάθ, Κχπξνο, Παιαηζηίλε). Οη 
θαλφλεο ηνπ Γηεζλνχο Αλζξσπηζηηθνχ Γηθαίνπ 
επηδηψθνπλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο: 
 λα δηαθξίλνπλ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ πξφζσπα πνπ 
δε ζπκκεηέρνπλ ζηηο ερζξνπξαμίεο (άκαρνη, αζζελείο, 
αηρκάισηνη) θαη 
 λα πεξηνξίζνπλ ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο πνιέκνπ, 
απαγνξεχνληαο π.ρ. ηα ρεκηθά ή βηνινγηθά φπια, ηε 
ιηκνθηνλία θαη επηβάιινληαο αληίζηνηρα ηηο αξρέο ηνπ 
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ζεβαζκνχ ηεο δσήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ 
αηρκαιψησλ, ηελ πεξίζαιςε ηξαπκαηηψλ θ.ά. 
 Δθηφο απφ ηε δηεζλή πξνζηαζία, ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα δηαθεξχζζνληαη θαη πξνζηαηεχνληαη απφ 

νκάδεο θξαηψλ: Ο Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ( 2000), ν αληίζηνηρνο ράξηεο 
ησλ Αθξηθαληθψλ θξαηψλ (1981) θαη ε Ακεξηθαληθή 
χκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (1978) απνηεινχλ 
ηέηνηα παξαδείγκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε αλαγλψ-
ξηζε θαη πξνζηαζία ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ 
δηεζλψο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηνλ αθφινπζν 
πίλαθα: 
 

Ξξνζηαζία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

θση. 14.12 Θαηαπιηζκόο πξνζθύ- 
γσλ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ  
ΝΖΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο «Δκείο  
νη ιανί ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ  
απνθαζηζκέλνη λα ζψζνπκε ηηο  
εξρφκελεο γελεέο απφ ηε κάζηηγα  
ηνπ πνιέκνπ, πνπ δχν θνξέο ζηα  

Δζληθή Πξνζηαζία:  
χληαγκα, Νφκνη, Γηθαζηήξηα 

Γηεζλήο Πξνζηαζία: 
Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε, Γηθαζηήξην 

ΑΓ, Κπξψζεηο ΟΖΔ 

Δπξσπατθή Πξνζηαζία: χληαγκα, 

Νφκνη, Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 
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ρξφληα καο έθεξε ζηελ αλζξσπφηεηα αλείπσηε ζιίςε, 
Γηαθεξχζζνπκε....» Με απηή ηε θξάζε μεθηλά ν 
ηδξπηηθφο Υάξηεο ηνπ ΟΖΔ. Ζ εηξήλε ζπλερίδεη λα 
απνηειεί επρή θαη είλαη δχζθνιν λα θαηνρπξσζεί σο 
αλζξψπηλν δηθαίσκα δηεζλψο, παξφηη απφ απηήλ 
εμαξηψληαη ζην ζχλνιν ηνπο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

θση. 14.13 «Ξαξαιία κόλν γηα  
ιεπθνύο» αλαθέξεη ε θόθθηλε  
ηακπέια πίζσ από ην  ζπξκαηό- 
πιεγκα ζηε Λ. Αθξηθή, ζηε δηάξ- 
θεηα ησλ θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ.  
Γηα πεξηζζφηεξα απφ 40 ρξφληα ε 

ιεπθή κεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Ν. Αθξηθήο ππν-
ρξέσλε ηελ έγρξσκε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ λα δεη 
θαη λα εξγάδεηαη ζε ρσξηζηά κέξε (απαξηράηλη). Σα 
Ζλσκέλα Έζλε αγσλίζηεθαλ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ 
θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζηε ρψξα, κε απνθιεηζκφ ηεο Ν. 
Αθξηθήο απφ ηνλ ΟΖΔ, ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη 
άιιεο δηεζλείο ζπλαληήζεηο. Σν θαζεζηψο απηφ 
θαηέξξεπζε ην 1990. 

 
 Ζ αλαγλψξηζε ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ δε 
ζεκαίλεη φηη απηά γίλνληαη ζεβαζηά θαη ζηελ πξάμε. 

Γεθάδεο είλαη θαζεκεξηλά νη παξαβηάζεηο ηνπο αθφκα 
θαη ζηα θξάηε πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηηο παξαπάλσ 

δηαθεξχμεηο θαη ζπκβάζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο αηνκηθψλ 
παξαβηάζεσλ, ηα άηνκα έρνπλ ην δηθαίσκα: 
 λα θαηαγγείινπλ ηηο παξαβηάζεηο ζηνπο 
Γηακεζνιαβεηέο-πλεγφξνπο (Δζληθφ, Δπξσπαίν, 
Γηεζλή) ή 
 λα πξνζθχγνπλ ζηα Γηθαζηήξηα (εζληθά, Δπξσπατθφ 
ή Γηεζλή). Γηεζλέο Γηθαζηήξην ην νπνίν εθδηθάδεη ηέηνηεο 
παξαβηάζεηο είλαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 
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Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ, κε έδξα ην ηξαζβνχξγν, 
ην νπνίν αλήθεη ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. ην 
δηθαζηήξην κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ γηα παξαβηάζεηο 
άηνκα θαηά θξαηψλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξψζεη ηελ 
Δπξσπατθή χκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 
 ε πεξίπησζε καδηθψλ θαη ζπλερψλ παξαβηάζεσλ 
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ν ΟΖΔ κπνξεί λα 

επηβάιιεη δηεζλείο θπξψζεηο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 
θπξψζεσλ είλαη ν απνθιεηζκφο απφ ηνλ ΟΖΔ θαη ηνπο 
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Ν. Αθξηθήο κέρξη ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ (απαξηράηλη) ηo 
1990, ν απνθιεηζκφο (εκπάξγθν) ηεο πξψελ 
Γηνπγθνζιαβίαο ην 1991 θ.ά. 
 Δθηφο φκσο απφ ηε δηεζλή λνκνζεζία θαη 
πξνζηαζία, ν ζεβαζκφο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, 
πξνυπνζέηεη ελεξγνχο πνιίηεο πνπ δηεθδηθνχλ θαη 

ππεξαζπίδνληαη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, εθφζνλ 
απηφ απνηειεί ηε βαζηθή εγγχεζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. 
 

θση. 14.14 11 επηεκβξίνπ 2001.  
Ζ ηξαγηθή επίζεζε ζηνπο  
δίδπκνπο πχξγνπο ζηε Ν. Τφξθε,  
ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε λέσλ  
θχθισλ δηεζλψλ επεκβάζεσλ γηα  
ηελ πάηαμε ηεο δηεζλνχο ηξνκν- 
θξαηίαο, αιιά θαη παξάιιεια  
νδεγεί ζε λέεο παξαβηάζεηο ησλ  
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 
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Τιηθφ γηα παξαβηάζεηο ζα βξείηε θαη ζηηο ηζηνζειίδεο 
ηνπ Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ πκθσληψλ ηνπ 
Διζίλθη (www.greekhelsinki.gr), ηνπ Ηδξχκαηνο 
Μαξαγθνπνχινπ (www.mfs.gr) θαη ηεο Δζληθήο  
Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (απφ 
www.dsanet.gr). Φφξκα γηα θαηαγγειία παξαβηάζεσλ 
ζην Γηθαζηήξην Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ ζα βξείηε 
ζην www.echr.coe.int 

 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
 

 
 
 

14.4 Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ θφζκν 
 

Ο ξφινο ελφο θξάηνπο ζηνλ δηεζλή ρψξν θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ γεσγξαθηθή, δεκνγξαθηθή*, πνιηηηθή θαη 
νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ, ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ησλ 
δηαθνζίσλ πεξίπνπ θξαηψλ ηνπ πιαλήηε. Απφ ηελ 
άπνςε απηή, ε Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε ζρεηηθά κηθξή 
έθηαζε θαη πιεζπζκφ, πνπ βξίζθεηαη ζην ζεκαληηθφ γηα 
ηα δηεζλή δεδνκέλα Ννηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Δπξψπεο. 
πγρξφλσο, ε Διιάδα ζήκεξα, κεηά ηα ηξηάληα ρξφληα 

(1974-2004) ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηα 25 
ρξφληα ζπκκεηνρήο ηεο ζηε ΔΔ, απνηειεί έλα θξάηνο κε 
ζηαζεξφηεηα ηφζν ζηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, φζν  
θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε (κεηαμχ 25εο θαη 
29εο ζέζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θαηάηαμε). 
 

* Γεκνγξαθηθφο: απηφο πνπ αθνξά ηνλ πιεζπζκφ 
(δήκνο = ιαφο, πιεζπζκφο + γξάθσ). 

Οηθνπκεληθή 
Γηαθήξπμε 

Αλζξψπηλσλ 
Γηθαησκάησλ 

(ΟΗΔ) 

• Καηνρχξσζε αμηνπξέπεηαο 
Αηφκνπ 

• Γηεζλείο Κπξψζεηο ζε 
πεξίπησζε παξαβηάζεσλ 
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Δμάιινπ, ζην δηεζλή ρψξν ε Διιάδα ζπκκεηέρεη σο 
ηδξπηηθφ κέινο ζηνλ ΟΖΔ θαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο 
Γηεζλείο Οξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε ζην 
πιαίζην ηνπ ΟΖΔ (Οπλέζθν, Παγθφζκηα Οξγάλσζε 
Τγείαο, πκβνχιην Δπξψπεο), είηε αλεμάξηεηα απφ ηνλ 
ΟΖΔ (NATO, ΟΟΑ, ΟΑΔ). 
 Χο κέινο εμάιινπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δηεζλείο αλζξσπηζηηθέο, 
νηθνλνκηθέο, θαη πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Έλσζεο, 
δηαδξακαηίδνληαο έλα ζηαζεξά ζεκαληηθφ δηεζλή ξφιν. 
Με απηά ηα δεδνκέλα, ε Διιάδα απνθηά έλα ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ εδξαίσζε ησλ 
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 
 

θση.14.15 Θέξθπξα. Σα Διιεληθά  
λεζηά θαη νη αξραηφηεηεο απνηε- 
ινχλ πφιν έιμεο ρηιηάδσλ ηνπ- 

ξηζηψλ εηεζίσο.Σν 9% ηνπ  
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο (ΑΔΠ) ηεο Διιάδαο, πξνέξρεηαη απφ ηε 

γεσξγία. Σν 22% απφ ηε βηνκεραλία .Ήδε, ε Διιάδα, κε 
παξάδνζε ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία 
ηξνθίκσλ, εηζέξρεηαη ζηελ παξαγσγή ηερλνινγίαο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ. Σν 70% ηνπ ΑΔΠ πξνέξρεηαη απφ ηηο 
ππεξεζίεο. εκαληηθφ κέξνο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ 
εμάιινπ, πξνέξρεηαη απφ ηε λαπηηιία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 
ηνπο ηνκείο απηνχο ε ρψξα καο θαηέρεη ηελ 3ε θαη 15ε 
ζέζε παγθφζκηα.  
 Να ελεκεξσζείηε γηα ηε δηεζλή ζέζε ηεο ρψξαο καο 
ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ 
Σνπξηζκνχ (www.not.gr) θαη ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο 
Ναπηηιίαο (www.egovyen.gr). 
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Greece 

Turkey 

Bulgaria 

Yogaslavia Bosnia 

Slovenia 

θση.14.16 Οη ειιεληθήο θαηαγσ- 
γήο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ (βι. θεθ.  
7.2), θάηνηθνη πεξηζζφηεξσλ απφ  
140 λέσλ παηξίδσλ, πξνέξρνληαη  
απφ ηα θχκαηα ειιήλσλ κεηαλα- 
ζηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα,  
φηαλ ε Διιάδα απνηεινχζε ρψξα  
εμαγσγήο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  
Απηφο ν ειιεληζκφο ηεο 

δηαζπνξάο, νη απφδεκνη θαη νη νκνγελείο*, απνηεινχλ 
γέθπξεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλεξγαζίαο. ε 3.500.000 
αλέξρεηαη ν απφδεκνο Διιεληζκφο ζηελ Ακεξηθή, ζε 
1.300.000 ζηελ Δπξψπε, 700.000 ζηελ Απζηξαιία θαη 
200.000 ζηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. Μπνξείηε λα ελεκε-
ξσζείηε γηα ηνπο Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο απφ ηε Γεληθή 
Γξακκαηεία Απφδεκνπ Διιεληζκνχ (www.ggae.gr). 
ήκεξα ε Διιάδα απφ ρψξα εμαγσγήο κεηαλαζηψλ 
είλαη ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Να ζπδεηήζεηε ζηελ 
ηάμε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ γελλά ν λένο απηφο ξφινο. 

 

πίλαθαο 14.2 Οη  
γείηνλεο ρψξεο πνπ  
πεξηιακβάλνληαη ζην  
ΟΑΒ. Με ηελ ηδηφηε- 
ηα ηεο σο θξάηνπο- 
κέινπο ηεο ΔΔ θαη  
ηνπ ΟΟΑ, ε Διιάδα  

δηαζέηεη ην 0,20% ηνπ  
εηήζηνπ Αθαζάξηζηνπ  
εγρψξηνπ πξντφληνο  
ηεο ζε δηεζλή αλα-

πηπμηαθή βνήζεηα. ην πιαίζην απηφ, ε Διιάδα έρεη 
θαηαξηίζεη 5εηέο ρέδην γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλαζπγθξφ-
ηεζε ησλ Βαιθαλίσλ (ΟΑΒ 2002-2007), ην νπνίν πξν- 
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βιέπεη ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε 
παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζηηο 
βαιθαληθέο ρψξεο. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη 
νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο 
βαιθαληθέο γείηνλεο ρψξεο. 
 

θση. 14.17 Ρν ζήκα ηεο Νιπκπηαθήο  
Δθερεηξίαο. Ο πνιηηηζκφο απνηειεί έλαλ  
ρψξν ζηνλ νπνίν ε Διιάδα έρεη κία  
ζεκαληηθή παγθφζκηα παξνπζία. Ζ  
γιψζζα, ην ζέαηξν, ε πνίεζε, ε κνπζηθή,  
ν ρνξφο, ε θηινζνθία, ηα κλεκεία ηέρλεο 

θαη αξρηηεθηνληθήο, νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο θαη ε  
Οιπκπηαθή εθερεηξία απνηεινχλ ζηνηρεία δηεζλνχο 
πξνβνιήο ηεο ρψξαο.  
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο 
απηήο ηεο πινχζηαο παξάδνζεο, ζην πιαίζην ηεο 
ηνπηθήο ζαο θνηλσλίαο. 

 
Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 

 

 
 
 

 
 

 

 

Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
1. ε νκάδεο ησλ 5-6 αηφκσλ λα ζπγθεληξψ- 
ζεηε πιηθφ απφ ηνλ ηχπν θαη ην δηαδίθηπν γηα 

θαζέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ έθαλαλ αλαγθαία ηε 
Γηεζλή ζπλεξγαζία (εηξήλε, παγθνζκηνπνίεζε  
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Γηεζλήο 
Θέζε 

Διιάδαο 

 πκκεηνρή ζηνπο δηεζλείο 

Οξγαληζκνχο θαη ηελ ΔΔ 
 Υξεκαηνδφηεζε δηεζλνχο 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο 



νηθνλνκίαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, αληζφηεηεο, 
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη πεξηβάιινλ). 
2. Να επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Unicef ή λα επηζθεθηείηε 
ηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.unicef.org) θαη λα 
ελεκεξσζείηε γηα ηνλ ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηνπο 
πφξνπο ηεο ε Οξγάλσζε. Να ζπδεηήζεηε ηε ζθνπηκφηε-
ηα ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζηα πξνγξάκκαηά ηεο. 
3.Σν 1989 ν ΟΖΔ ςήθηζε ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηα 
δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Με βάζε ηε χκβαζε, φια ηα 
παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα ζηε κφξθσζε, ηελ ηξνθή, 
ηελ πγηεηλή δηαβίσζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία. 
Γηαηί ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε απφ κεγαιχηεξε 
δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο; Να ζπγθεληξψζεηε 
απφ ηνλ ηχπν παξαδείγκαηα παξαβηάζεσλ.  
Να κεηαηξέςεηε ζρφιηα ηνπ ηχπνπ ζε ζελάξην θαη λα ην 
παξνπζηάζεηε δξακαηνπνηεκέλν νκαδηθά ζηελ ηάμε. 

4. πεγή Α: «Καζέλαο καο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε ηη θαη 
γηα θάζε αλζξψπηλν νλ» Νηνζηνγηέθζθη 

πεγή Β: «Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα μεθηλνχλ απφ 
κηθξά θαη θνληηλά κέξε, ηφζν κηθξά θαη θνληηλά πνπ δε 
θαίλνληαη ζην ράξηε» Διεαλψξ Ρνχζβειη 
α. Να δψζεηε παξαδείγκαηα γηα ηελ επζχλε καο ζε 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άιινη. Ση κπνξεί-ηε 
λα θάλεηε γηα λα πξνσζήζεηε θαη λα πξναζπίζεηε ηα 
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα; 
β. Να δψζεηε παξαδείγκαηα απφ «κηθξά θνληηλά κέξε» 
φπνπ μεθηλνχλ ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. 
5. Να αλαδεηήζεηε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη λα ηελ αλαξηήζεηε ζην 
ζρνιείν. Να επηιέμεηε έλα απφ ηα άξζξα ηεο 
Γηαθήξπμεο θαη λα ζπγθεληξψζεηε απφ ηνλ ηχπν πιηθφ 
γηα παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλψο. 
6. «Ο θαζέλαο έρεη δηθαίσκα ειεπζεξίαο γλψκεο θαη έθ-
θξαζεο...» άξζξν 19 Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ηνπ ΟΖΔ. 
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Πξέπεη λα ππάξρεη ειεπζεξία ιφγνπ; ηελ απάληεζή 
ζαο λα αλαθεξζείηε ζε εζληθά θαη δηεζλή παξαδείγκαηα 
παξαβίαζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. 
7. Να θάλεηε κηθξή έξεπλα γηα ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξη-
φηεηεο θαη γηα ηα αλαπηπμηαθά έξγα (π.ρ www.metro.gr, 
www.venizelosairport.gr, www.attikiodos.gr) πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζηελ ηνπηθή ζαο θνηλφηεηα θαη λα ηελ 
παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε. Να ζπλδέζεηε ηελ έξεπλά ζαο 
κε ην κάζεκα ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Πξνζαλαηνιηζκνχ. 
 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 
Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπδήηεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη εθφζνλ θαηαλφεζεο ηηο θαηλνχξγηεο 
έλλνηεο, ζα πξέπεη λα κπνξείο λα απαληήζεηο ζχληνκα 
ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ε φπνηεο ζπλαληάο δπζθν-
ιία, ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη ην αληίζηνηρν κάζεκά ζνπ: 
1. Να αλαθέξεηο δχν ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη 
φηη είλαη αλαγθαία ζήκεξα ε δηεζλήο ζπλεξγαζία θαη λα 
ηνπο ππνζηεξίμεηο κε παξαδείγκαηα. 
2. Πνην ρψξν νλνκάδνπκε δηεζλή; 
3. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη νη δηεζλείο 
νξγαληζκνί; 
4. Πφηε ηνπνζεηείηαη ηζηνξηθά ε γέλλεζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη 
πνηνη είλαη νη ζθνπνί γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθε; 
5. Πάλσ ζε πνηνπο ζθνπνχο δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζήκεξα νη ΜΚΟ; 
6. Γηαηί ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη Οηθνπκεληθά; 
7. Ση ζεκαίλεη γηα έλα θξάηνο ε επηθχξσζε ηεο 
Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξψπηλσλ 
Γηθαησκάησλ; 
8. Έλα θξάηνο παξαβηάδεη ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ 
ζηελ ηζφηεηα, απαγνξεχνληαο ζηηο γπλαίθεο λα αζθνχλ 
ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα, αλ θαη έρεη επηθπξψζεη ηε  
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Γηεζλή Γηαθήξπμε Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ 
Ο.Ζ.Δ. Πνχ κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ νη γπλαηθείεο 
Οξγαλψζεηο; 
9. Πνηνη παξάγνληεο νξίδνπλ ην δηεζλή ξφιν ηεο 
Διιάδαο ζήκεξα; 
10. Απφδεκνη Οκνγελείο ηεο Γηαζπνξάο: Πνηα 
θαηεγνξία Διιήλσλ δειψλεη ν φξνο;  
 

Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 
ζσζηή απάληεζε: 
1. ην ζχζηεκα ηνπ ΟΖΔ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
νξγαλψζεηο φπσο:  
α. Ζ Unicef 
β. Οη γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα  
γ. Ζ Greenpeace  
 

Γ. πκπιήξσζε ηηο ιέμεηο πνπ εμεγνχλ ηα αξθηηθφιεμα: 
Ο.Ζ.Δ.   Ο_________ Ζ_________ Δ_______ 
 

Μ.Κ.Ο.  Μ_____ Κ___________ Ο_________ 
 
Γ. Να γξάςεηο ζην θελφ αξηζηεξά ηεο Α΄ ηήιεο 
δεδνκέλσλ, ην γξάκκα ησλ δεδνκέλσλ ηεο Β΄ ηήιεο 
πνπ ηαηξηάδεη:  
 

Α 
____ Γηεζλήο Ακλεζηία 
____ Unesco 
____ ΟΖΔ 
____ NATO 
____ Unicef 

Β 
Α. Δηξήλε, Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, αλάπηπμε  
Β. Πνιηηηθνί, ζηξαηησηηθνί ζθνπνί  
Γ. Δπηζηήκε-πνιηηηζκφο  
Γ. Γηθαηψκαηα παηδηνχ  

163 / 147 



Δ. Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 
 

Δ. Σψξα, ραξαθηήξηζε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζσζηέο 
ή ιαλζαζκέλεο, βάδνληαο ζε θχθιν ην αληίζηνηρν 
γξάκκα ( γηα ηηο ζσζηέο θαη Λ γηα ηηο ιαλζαζκέλεο) 
1. Βαζηθφο ιφγνο πνπ επηβάιιεη ηε δηεζλή  

ζπλεξγαζία είλαη ε δηαηήξεζε ηεο  
παγθφζκηαο εηξήλεο     Λ 

2. Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα πξνζηαηεχνληαη  
απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΟΖΔ     Λ 

3. Ο Ο.Ζ.Δ κπνξεί λα επηβάιιεη θπξψζεηο  
ζηα θξάηε πνπ παξαβηάδνπλ ηα αλζξψπηλα  
δηθαηψκαηα     Λ 

4. Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο  
Γηεζλείο Οξγαληζκνχο     Λ 

5. Ζ δηεζλήο ζέζε ελφο θξάηνπο θαζνξίδεηαη  
απνθιεηζηηθά απφ ην κέγεζφο ηνπ    Λ 
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ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΔΝΝΟΗΧΝ-ΟΡΧΝ-ΑΡΚΣΗΚΟΛΔΞΧΝ 

Α 
Αγσγή Καηαλαισηή  ........................................ η.1νο-ζ.105 

Πεξηβάιινληνο ....................................... η.2νο-ζ.96 
Τγείαο ..................................................... η.2νο-ζ.94 

Αζιεηηζκφο ....................................................... η.1νο-ζ.110 
Αιιειεπίδξαζε (αηφκνπ-θνηλσλίαο) ................ η.1νο-ζ.18 
Αλεμηζξεζθία ...................................................... η.2νο-ζ.84 
Αληζφηεηα (θνηλσληθή) ......................... η.1νο-ζ.45, 97, 151 
Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο  

Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ) .................................... η.2νο-ζ.59 
Αμία (θνηλσληθή) ................................................. η.1νο-ζ.42 
Απαξάγξαπηα εγθιήκαηα ............................... η.2νο-ζ.152 
Απαξηράηλη ....................................................... η.2νο-ζ.155 
Απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα .................................. η.2νο-ζ.56 
Αξρή Γηάθξηζεο Λεηηνπξγηψλ  ................. η.1νο-ζ.146, 152 
Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξν- 

ζσπηθνχ Υαξαθηήξα .................................... η.2νο-ζ.82  
Άηνκα Με Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ) ................. η.2νο-ζ.112  
Αηηηθφ Μεηξφ ..................................................... η.2νο-ζ.116 

Σξακ ......................................................... η.1νο-ζ.53 
Απηνδηνίθεζε  ..................................................... η.2νο-ζ.57 
Απηνέιεγρνο ....................................................... η.1νο-ζ.89  
 

Β 
Βία αζιεηηθή .............................................. η.1νο-ζ.110-113 
Βηνκεραληθή επαλάζηαζε  ................................ η.1νο-ζ.50 
Βηψζηκε αλάπηπμε ..........................................  η.1νο-ζ.105 
Βνπιή .......................................... η.2νο-ζ.30-39, η.2νο-ζ.49 

Δθήβσλ  ..................................................... η.2νο-ζ.34 
 

Γ 
Γάκνο  ............................................................ η.1νο-ζ.67, 75 
Γεληθή Γξακκαηεία Απφδεκνπ Διιεληζκνχ  .. η.2νο-ζ.159 
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Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο  ...................... η.2νο-ζ.130 
Γελεηηθή ηαπηφηεηα (DNA)  ................................. η.2νο-ζ.81 
Γελνθηνλία  ....................................................... η.2νο-ζ.152 
Γηαηξνί ηνπ θφζκνπ  ........................ η.1νο-ζ.96, η.νο-ζ.148 
Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα  .................... η.1νο-ζ.96, η.νο-ζ.148 
 

Γ 
Γεκνθξαηία  ............................................... η.1νο-ζ.137-143 

Πξνεδξεπφκελε ....................................... η.1νο-ζ.140 
Πξνεδξηθή  ............................................... η.1νο-ζ.140 
Βαζηιεπφκελε  ......................................... η.1νο-ζ.140 

Γεκφζηα επηρείξεζε  ......................................... η.2νο-ζ.58 
Γεκνηηθφ δηακέξηζκα  ........................................ η.2νο-ζ.62 
Γεκνςήθηζκα  .......................................... η.1νο-ζ.139, 143 
Γηαζεκαηηθφηεηα  ............................................. η.1νο-ζ.7-11 
Γηαζηξσκάησζε θνηλσληθή  ............................. η.1νο-ζ.46 
Γηαθάλεηα  ..................................................... η.2νο-ζ.15, 21 
Γηεζλείο Οξγαληζκνί  .................................. η.2νο-ζ.140 επ. 
Γηεζλέο Αλζξσπηζηηθφ Γίθαην ......................... η.2νο-ζ.153 
Γηεζλέο Γίθαην  ............................................ η.2νο-ζ.136 επ. 
Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο ........................ η.2νο-ζ.142 
Γηεζλή Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ........................ η.2νο-ζ.74 
Γηεζλήο Ακλεζηία ....................................... η.1νο-ζ.94, 149 
Γηεζλήο Δξπζξφο ηαπξφο ............................... η.2νο-ζ.153 
Γηθαηνζχλε  ......................................................... η.1νο-ζ.89 
Γηθαζηήξηα ..................................... η.1νο-ζ.152, η.2νο-ζ.46 
Γηθαζηηθή ιεηηνπξγία .................... η.1νο-ζ.152, η.2νο-ζ.46  
Γηθαηψκαηα αηνκηθά .................. η.2νο-ζ.70, η.2νο-ζ.74 επ.  

θνηλσληθά ............... η.2νο-ζ.70, η.2νο-ζ.90-92 
πνιηηηθά .................. η.2νο-ζ.70, η.2νο-ζ.88-90 

Γηθηαηνξία ......................................................... η.1νο-ζ.137 
 

Δ 
Δζεινληηζκφο ................................... η.1νο-ζ.23, η.2νο-ζ.20 
Δζληθφ θξάηνο  .................................................. η.1νο-ζ.125 
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Έζλνο  ............................................................... η.1νο-ζ.125 
Δθινγέο Βνπιεπηηθέο  ........................................... η.2νο-ζ.7 

Γεκνηηθέο  .............................................. η.2νο-ζ.8 
Δπξσεθινγέο .......................................... η2νο-ζ.8 

Δθινγηθέο Πεξηθέξεηεο ....................................... η.2νο-ζ.14 
Δθινγηθφ ζψκα  .................................................... η.2νο-ζ.7 

Μέηξν  ................................................. η.2νο-ζ.12 
χζηεκα  ............................................. η.2νο-ζ.11 

Δθηειεζηηθή ιεηηνπξγία  ................................... η.1νο-ζ.150 
Έιεγρνο θνηλσληθφο  ......................................... η.1νο-ζ.87 
Δλαιιαθηηθή ζεηεία  ........................................... η.2νο-ζ.77 
Δπηζηνιηθή ςήθνο  ............................................ η.2νο-ζ.10 
Δπξψ  ................................................................. η.2νο-ζ.122 
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθά ....... η.2νο-ζ.129 
Δπξσπατθή Έλσζε  ...................... η.1νο-ζ.126, η.2νο-ζ.21 

Δπηηξνπή  ................................ η.2νο-ζ.114-115, 121 
Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα .................... η.2νο-ζ.110-113 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ................................... η.2νο-ζ.119 
Γηθαζηηθφ Γίθηπν (eurojust) .................... η.2νο-ζ.46 
Κνηλνβνχιην .................................... η.2νο-ζ.110-120 
πκβνχιην ....................................... η.2νο-ζ.110, 117 

Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο .......................... η.2νο-ζ.120 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ..................... η.2νο-ζ.35, 37 
 

G 
Greenpeace  ................................................ η.2νο-ζ.96, 148 
 

Η 
Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία ................................. η.2νο-ζ.129 
 

Θ 
Θαλαηηθή πνηλή  ................................................. η.1νο-ζ.88 
Θέζε θνηλσληθή  ............................................ η.1νο-ζ.36-39 

θαηαθηεκέλε/δνηή  ................................... η.1νο-ζ.36-39 
Θεζκνζέηεζε  ..................................................... η.1νο-ζ.62 
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Θεζκνπνίεζε  .................................................... η.1νο-ζ.62 
Θεζκφο .......................................................... η.1νο-ζ.59 επ. 

Σππηθφο/άηππνο  ........................................... η.1νο-ζ.62 
 Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία  .................................... η.2νο-ζ.84 
 

Ι 
Ίδξπκα Μαξαγθνπνχινπ  .................................. η.2νο-ζ.68 
Ηζαγέλεηα  ............................................................... η.2νο-ζ.7 
Ηζφηεηα  .......................................................... η.2νο-ζ.75-79 

επθαηξηψλ  ...................................................... η.2νο-ζ.78 
θχισλ ...........................................................  η.2νο-ζ.76 

 

Κ 
Καλφλεο  ............................................. η.1νο-ζ.16,42-44,121  

Σππηθνί/άηππνη  ............................................. η.1νο-ζ.44 
Κάζηα .................................................................. η.1νο-ζ.46 
Καηαλαισηηζκφο  ..................................... η.1νο-ζ.100, 105 
Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

(ΚΔΓΚΔ) ......................................................... η.2νο-ζ.54 
Κέληξν Δλεκέξσζεο Γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο  

(ΚΔΘΗ) ............................................................. η.2νο-ζ.99 
Κέληξα Απαζρφιεζεο Πεξίζαιςεο Ζιηθησκέλσλ  

(ΚΑΠΖ) ........................................................... η.1νο-ζ.32 
Κηλήκαηα θνηλσληθά ........................................... η.2νο-ζ.17 
Κηλεηηθφηεηα ....................................................... η.1νο-ζ.48 
Κισλνπνίεζε  .................................................... η.2νο-ζ.79 
Κνηλή γλψκε ....................................................... η.2νο-ζ.84 
Κνηλσλία ............................................ η.1νο-ζ.16-18, 53, 95 

Παξαδνζηαθή ................................................. η.1νο-ζ.52 
πιαλεηηθή (πιαλεηηθφ ρσξηφ) ............... η.2νο-ζ.22, 23  
πιεξνθνξίαο ................................................. η.2νο-ζ.21  
πνιππνιηηηζκηθή ........................................... η.1νο-ζ.25 

πινπξαιηζηηθή .............................................. η.2νο-ζ.16 

πνιηηηθή ....................................................... η.1νο-ζ.121 

πνιηηψλ .................................................... η.2νο-ζ.15-21 
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Κνηλσληθά πξνβιήκαηα ............................... η.1νο-ζ.95 επ. 
Κνηλσληθνπνίεζε ......................................... η.1νο-ζ.75 επ.  
Κφκκα πνιηηηθφ ............................................ η.2νο-ζ.15, 16 

Κξάηνο ......................................................... η.1νο-ζ.82, 125 

Κνηλσληθφ ............................. η.1νο-ζ.151, η.2νο-ζ.89 
Γηθαίνπ .............................................. η.1νο-ζ.148-152 

Κπβέξλεζε ......................................... η.2νο-ζ.35, 43-45, 48 

Κπθινθνξηαθή Αγσγή ..................................... η.1νο-ζ.108 

Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ) ............ η.1νο-ζ.108 

 

Λ 
Λατθή Ννκνζεηηθή Πξσηνβνπιία ..................... η.1νο-ζ.139 

Κπξηαξρία ............................................... η.1νο-ζ.143 

Λνγνθξηζία .......................................................... η.2νο-ζ.85 

 

Μ 
Μεηαβνιή (θνηλσληθή) .................................. η.1νο-ζ.50 επ. 
Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ................... η.1νο-ζ.64, 98,  
 ..................................................................... η.2νο-ζ.20, 148 

ΜΜΔ .......... η.1νο-ζ.64, 82, 84, 111, 113, η.2νο-ζ.21-24, 86,  
Μνλαξρία .......................................................... η.1νο-ζ.137 

Μνλνγνλετθή Οηθνγέλεηα  ................................... η.1νο-ζ.68 

 

Ν 

NATO(North Atlantic Organisation) ................ η.2νο-ζ.146 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε  ............................... η.2νο-ζ.62 

Ννκηθά Πξφζσπα ............................................... η.2νο-ζ.57 

Ννκνζεζία, λφκνο .............................................. η.1νο-ζ.89 

Ννκνζεηηθή ιεηηνπξγία .................. η.1νο-ζ.152, η.2νο-ζ.30 
 

Ο 
Οηθνγέλεηα ............................................... η.1νο-ζ.67, 79, 80 

ππξεληθή/εθηεη  ........................................... η.1νο-ζ.67 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ) .. η.2νο-ζ.121 
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Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Γηθαησκάησλ  

Αλζξψπνπ  ....................... η.1νο-ζ.39, η.2νο-ζ.151, 154 
Οιπκπηαθή εθερεηξία  ....................................... η.2νο-ζ.160 

Οκάδεο θνηλσληθέο ....................................... η.1νο-ζ.20 επ. 
επάισηεο .......................... η.1νο-ζ.26, η.2νο-ζ.129 

Οκνγελείο  .................................... η.1νο-ζ.127, η.2νο-ζ.159 
Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ  

(ΟΑΔΓ) ........................................................... η.1νο-ζ.49 
Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία  

ζηελ Δπξψπε (ΟΑΔ) ................................. η.2νο-ζ.147 
Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ  

(ΟΖΔ) ....................................... η.1νο-ζ.101, η.2νο-ζ.141 
Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

(ΟΣΑΠ) ...................................................... η.2νο-ζ.59-61 
 

Π 
Παγθνζκηνπνίεζε ............................................ η.1νο-ζ.151 
Παηδηθά Υσξηά SOS ............................................ η.1νο-ζ.70 
Παξανηθνλνκία ................................................. η.1νο-ζ.102 
Παξανιπκπηαθνί Αγψλεο ................................ η.1νο-ζ.112 
Παξαπιεξνθφξεζε ........................ η.1νο-ζ.83, η.2νο-ζ.22 
Παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα ..................................... η.1νο-ζ.67 
Πεξηθέξεηα δηνηθεηηθή ........................................ η.2νο-ζ.56 
Πφιηο ........................................................... η.1νο-ζ.121-124 
Πνιηηεία ...................................................... η.1νο-ζ.121-124 
Πνιίηεπκα  ......................................................... η1.νο-ζ.137 
Πνιηηηθή ............................................................. η.1νο-ζ.128 
Πνιίηεο .............................................................. η.1νο-ζ.128 

ελεξγφο.................................................... η.2νο-ζ.17-21 
Πνιηηηζκφο .......................................................... η.1νο-ζ.15 
Πνιπθνκκαηηζκφο .............................................. η.2νο-ζ.16 
Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ................. η.1νο-ζ.153 
Πξνεδξηθφ δηάηαγκα ..................................... η.2νο-ζ.42, 45 
Πξφεδξνο Γεκνθξαηίαο .......................... η.2νο-ζ.41-42, 48  
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Πξνθαηάιεςε ............................................. η.1νο-ζ.25, 102 
Πξνζειπηηζκφο .................................................. η.2νο-ζ.84 
Πξνυπνινγηζκφο........................................ η.2νο-ζ.36, 126 
Πξσζππνπξγφο .................................................. η.2νο-ζ.44 
Πξσηαζιεηηζκφο .............................................. η.1νο-ζ.111 

 
Ρ 
Ραηζηζκφο ............................................... η.1νο-ζ.25, 28, 97 
Ρφινο θνηλσληθφο.......................................... η.1νο-ζ.39-41 
 

 
χγθξνπζε Ρφισλ ............................................. η.1νο-ζ.41 
πκβνχιην Δπξψπεο ........................................ η.2νο-ζ.148 
πκπεξηθνξά ...................................................... η.1νο-ζ.18 
πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ ..................................... η.2νο-ζ.83 

Πνιίηε ....................................... η.2νο-ζ.83 
πλζήθε Μάαζηξηρη .......................................... η.2νο-ζ.106 

Ρψκεο ................................................ η.2νο-ζ.106 
έγθελ  ............................................... η.2νο-ζ.128 

πλνηθηαθά πκβνχιηα........................................ η.2νο-ζ.62 
χληαγκα  .......................... η.1νο-ζ.143-146, η.2νο-ζ.15, 71 

Δπξσπατθφ ................................. η.2νο-ζ.107, 127 
 

Σ 
Σάμε θνηλσληθή ................................................... η.1νο-ζ.46 
Σαχηηζε ................................................................ η.1νο-ζ.85 
Σερλνινγηθή Δπαλάζηαζε................................. η.1νο-ζ.51 
Σχπνπ ειεπζεξία  ................................................ η.2νο-ζ.84 
 

Τ 
Τγεία .................................................................... η.2νο-ζ.94 
Όπαηε Αξκνζηεία ΟΖΔ γηα  

ηνπο πξφζθπγεο ......................................... η.2νο-ζ.145 
Τπνγελλεηηθφηεηα .............................................. η.1νο-ζ.68 
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Τπνζηηηζκφο ..................................................... η.1νο-ζ.104 
Τπνπξγείν Δζληθήο  

Παηδείαο .......................... η.1νο-ζ.80, 87, η.2νο-ζ.43, 89 
Τθππνπξγφο ....................................................... η.2νο-ζ.45 
 

U 
Unesco .............................................................. η.2νο-ζ.143 
Unicef .......................................................... η.1νο-ζ.99, 101 
 

Φ 
Φηψρεηα ...................................................... η.1νο-ζ.101-108 

ζρεηηθή-απφιπηε .............................. η.1νο-ζ.101-108 

 
W 
WWF ............................................... η.1νο-ζ.94, η.2νο-ζ.148 

 
Υ 
Υαξαθηεξηζηηθά 

αηνκηθά/ θνηλσληθά .................................. η.1νο-ζ.18 
Υψξνη Τγηεηλήο Σαθήο Απνξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) .. η.2νο-ζ.61 
 

Φ 
Φήθνο .................................................................... η.2νο-ζ.9 
Φεθνθνξία ........................................................... η.2νο-ζ.9 
Φπρξφο πφιεκνο .............................................. η.2νο-ζ.146 
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Δπξεηήξην Ζιεθηξνληθψλ Γηεπζχλζεσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην Βηβιίν 

1. Γεληθνί Αλαδεηεηέο www.google.com, www.in.gr 

2. Γεκφζηεο θαη Αλεμάξηεηεο Τπεξεζίεο, Αξρέο θαη 
πνιηηηθά θφκκαηα 

 Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ: 
www.dpa.gr 

 Αλψηαην πκβνχιην Απφδεκνπ Διιεληζκνχ: 
www.sae.gr 

 Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ: www.sports.gov.gr 
 Γεληθή Γξακκαηεία Απφδεκνπ Διιεληζκνχ: 

www.ggae.gr 
 Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο: www.isotita.gr 
 Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο: www.neagenia.gr 
 Δζληθφ Κνηλνβνχιην: www.parliament.gr 
 Δζληθφ Σππνγξαθείν: www.etk.gr 
 Δζληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ: www.not.gr 
 Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο: www.gcr.gr 
 Κέληξν Έξεπλαο γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο(ΚΔΘΗ): 

www.kethi.gr 
 Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο(ΚΚΔ): www.kke.gr 
 Νέα Γεκνθξαηία(ΝΓ): www.nd.gr 
 Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ(ΟΑΔΓ): www.oaed.gr 
 Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα (ΠΑΟΚ): 

www.pasok.gr 
 Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο: www.presidency.gr 
 πλαζπηζκφο: www.synaspismos.gr 
 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε: www.synigoros.gr 
Οη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο φισλ ησλ Τπνπξγείσλ 
αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 43-44 ηνπ 2νπ ηφκνπ. 

3. Γηεζλείο Θεζκνί 
 Γηεζλήο Δξπζξφο ηαπξφο: www.icrc.org 
 NATO: www.nato.int 
 

173 / 151 



 Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην πκθσληψλ Διζίλθη: 
www.greekhelsinki.gr 

 Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ: 
www.echr.coe.int 

 ΟΖΔ: www.un.org 
 Όπαηε Αξκνζηεία ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο: 

www.unchr.org 
 Unesco: www.unesco.org 
 Unicef: www.unicef.gr 

4. Δηδηθέο Ιζηνζειίδεο 
 Αληηληφπηγθ: www.nodoping.gr 
 Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο: www.disability.gr 
 Αηηηθφ κεηξφ: www.metro.gr 
 Ίδξπκα Μαξαγθνπνχινπ: www.mfhr.gr 
 Νφκπει (Βξαβεία): www.nobelprφzes.com 

5. Δπξσπατθή Έλσζε 
 Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο: 

www.europa.eu.int/institutions/ombudsman/ 
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή: www.ee.gr, www.europa.eu.int 
 Δπξσπαίνο Καηαλαισηήο: www.yomag.net 
 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην: www.europarliament.gr 

6. Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 
 Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ: www.mdgreece.gr 
 Γηαηξνί ρσξίο χλνξα: www.msf.gr 
 Γηεζλήο Ακλεζηία: www.amnesty.gr 
 Έλσζε Καηαλαισηψλ Πνηφηεηαο Εσήο (ΔΚΠΟΗΕΧ): 

www.ekpizo.gr 
 Greenpeace: www.greenpeace.gr 
 Ηλζηηηνχην Καηαλαισηή (ΗΝΚΑ): www.inka.gr 
 Παηδηθά ρσξηά Ο: www.sos_village.gr 
 WWF: www.wwf.gr 

7. Πεξηνδηθά 
 Γαηφξακα: www.georama.gr 
 National Geographic: www.nationalgeographic.gr 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ηα δηδαθηηθά 
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ 
ηππψλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-θψλ 
Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκφζηα ρνιεία. 
Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ 
θέξνπλ βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-ηάο 
ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε θαη 
δε θέξεη βηβιηφζεκν, ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν 
παξαβάηεο δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 
1946, 108, A΄). 
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