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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 
ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ  
 

ηέιια σηεξίνπ 
ηπιηαλή Κνξδνλνχξε 

Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ 
 

Κνηλσληθή  Πνιηηηθή Αγσγή 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

3νο ηφκνο 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθή θαη  
Πνιηηηθή Αγσγή 

 
Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 
 

3νο 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 
Μηράιεο Αγ. Παπαδφπνπινο Οκφηηκνο 
Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πξφεδξνο ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 
Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ 
βηβιίσλ θαη παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ µε βάζε ην 
ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γπκλάζην» 
Δπηζηεµνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ 
Αληψληνο . Μπνκπέηζεο 
Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 

 

Αλαπιεξσηέο Δπηζηεµ. Τπεχζ. Έξγνπ 
Γεψξγηνο Κ. Παιεφο 
Σύμβοσλος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ 
Ηγλάηηνο Δ. Υαηδεεπζηξαηίνπ 
Μόνιμος Πάρεδρος ηοσ Παιδαγ. Ινζηιη. 
Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ 
ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη 
25% απφ εζληθνχο πφξνπο. 



ΤΓΓΡΑΦΔΗ 
ηέιια σηεξίνπ, Νομικός,  

Εκπαιδεσηικός Β/θμιας Εκπ/ζης  
ηπιηαλή Κνξδνλνχξε, Νομικός,  

Εκπαιδεσηικός Β/θμιας Εκπ/ζης  
Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ, Κοινωνιο- 

λόγος, Εκπ. Β/θμιας Εκπαίδεσζης 
 

ΚΡΗΣΔ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ 
Αλαζηαζία Αζαλαζνχια-Ρέππα 

Αναπλ. Καθηγήηρια ηης Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ  
Βαζίιεηνο Μπνχξκπνπιαο 

Στολικός Σύμβοσλος  
νθία Ρνδίηνπ, Ννκηθφο,  

Εκπαιδεσηικός Β/θμιας Εκπ/ζης 
 

ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
Κιεηψ Γθημειή 

Σκιηζογράθος-Εικονογράθος 
 

 
ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 

Αληψληνο Μαζηξαπάο, Φιλόλογος,  



ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ 

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

Νηθφιανο Πεηξφπνπινο  
Σύμβοσλος Κοινωνιολογίας ζηο Π.Ι. 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

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

 
ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ - 
MULTIMEDIA A.E.» 

 
ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΓΗΑ 

ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΜΔΗΧΜΔΝΖ ΟΡΑΖ 
Οκάδα Δξγαζίαο Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ 

 
 

 



ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 
ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 
 

 
 

ηέιια σηεξίνπ 
ηπιηαλή Κνξδνλνχξε        

Αηθαηεξίλε Εαθξαλίδνπ 
 

 

 

Κνηλσληθή θαη  
Πνιηηηθή Αγσγή 

 
Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 
 

3νο ηφκνο 



 8.4.3 Κοινυνικό Κπάηορ 
 

ηηο δεκνθξαηίεο πνπ δεκηνπξγήζε-
θαλ κε βάζε ην θξάηνο δηθαίνπ, 
πξνέθπςαλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα 
ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ 
κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ πνπ 
δηακνξθψζεθαλ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ 
βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Απηφ είρε 
σο ζπλέπεηα νη πνιίηεο πνπ αλήθαλ 
ζε ρακειά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 
ζηξψκαηα λα δηεθδηθνχλ, θπξίσο κέ-
ζα απφ ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα, βει-
ηίσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. 
 Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πνιηηψλ θαη ηε κείσζε ησλ θνηλσ-
ληθώλ αληζνηήησλ δεκηνπξγήζεθε 
ην θνηλσληθφ θξάηνο ή «θξάηνο 
πξφλνηαο ή επεκεξίαο» κε ζηφρν 
ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Καηνρπ-
ξψλεηαη ζηα πληάγκαηα ησλ Δπ-
ξσπατθψλ θξαηψλ γχξσ ζηα κέζα 
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ηνπ 20νπ αηψλα, θπξίσο κεηά ηνλ Β΄ 
Παγθφζκην Πφιεκν.  
 Γηα λα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα 
απνιακβάλνπλ απηά πνπ είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηε δσή ηνπο, ην 
θνηλσληθφ θξάηνο αλαιακβάλεη 
ππνρξέσζε λα παξέρεη δσξεάλ 
ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζρεηηθά 
κε ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαι-
ςε, εθπαίδεπζε, αζθάιηζε, ζηέγα-
ζε ησλ πνιηηψλ θ.ά. Γεκηνπξγήζε-
θε ινηπφλ κηα ζεηξά απφ δηθαηψκα-

ηα, πνπ νλνκάζηεθαλ θνηλσληθά 
δηθαηώκαηα, ηα νπνία πεξηγξάθν-
ληαη ζην χληαγκα π.ρ. ε δεκφζηα 
δσξεάλ παηδεία, ηελ νπνία απν-
ιακβάλνπλ φινη νη έιιελεο πνιίηεο 
(βι. Κεθ.12.5). Καηνρπξψλνληαη 
επίζεο ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ 
ζην θαζαξφ πεξηβάιινλ θαη 
εληζρχεηαη ε νηθνγέλεηα (επηδφκαηα 
πνιπηέθλσλ, κεηξφηεηαο θ.ά.) θαη  
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ε πξνζηαζία απφ ηελ Πνιηηεία 
επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 
(εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε 
δηεπθφιπλζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο, 
επηδφκαηα αλεξγίαο θ.ά.). 
 

θση. 8.9 Σα παηδηά ηνπ  
δξφκνπ. Δθαηφ εθαηνκκχ- 
ξηα παηδηά παγθφζκηα  
δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηηο  
πφιεηο ησλ κεγαινππφ- 
ιεσλ. Ζ δσή ζην δξφκν 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηε θπζηθή θαη ςπ-
ρηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ζπρλά θαη 
ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. Σηο ηειεπηαίεο 
δεθαεηίεο παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ αζηέγσλ ζηελ πφιε 
ησλ Αζελψλ. Σν 1997, ζην πιαίζην 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ θξά-
ηνπο, ν Γήκνο Αζελαίσλ μεθίλεζε 
πξφγξακκα ζηέγαζεο ησλ αζηέγσλ  
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ηεο πφιεο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκα-
ηνο είλαη λα θαιχςεη βαζηθέο 
αλάγθεο (ζηέγε, ηξνθή) θνηλσληθά 
θαη νηθνλνκηθά απνθιεηζκέλσλ 
αηφκσλ. Σν πξφγξακκα δηαξθεί 
απφ 1-6 κήλεο, ψζηε ηα άηνκα απηά 
λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηά 
ηνπο θαη λα επαλεληαρζνχλ ζηελ 
θνηλσλία. 
 Πνηεο άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο 
έρνπλ αλάγθε θνηλσληθήο πξνζηα-
ζίαο ζήκεξα; Πνηα κέηξα παίξλεη γη’ 
απηέο ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ 
θξάηνο; Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε. 
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8.4.4 Απσή ηηρ Γιάκπιζηρ ηυν  
Λειηοςπγιών 

 

Σα φξγαλα ηνπ θξάηνπο ςεθίδνπλ 
λφκνπο, δηνηθνχλ (εθηεινχλ) εθαξ-
κφδνληαο απηνχο ηνπο λφκνπο θαη 
απνλέκνπλ δηθαηνζχλε, επηιχνληαο 
ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ. Δπνκέ-
λσο ε θξαηηθή εμνπζία εθδειψλεηαη 
κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο: 

ηε λνκνζεηηθή, ηελ εθηειεζηηθή θαη 

ηε δηθαζηηθή. 
 Με ηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 
ε θξαηηθή εμνπζία κνηξάδεηαη ζε 
δηαθνξεηηθά φξγαλα θαη δελ ζπγθε-
ληξψλεηαη ζε έλα απφ απηά, γεγνλφο 
πνπ ζα νδεγνχζε ζε απζαηξεζίεο. 
 Με απηήλ ηε δηάθξηζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο 
είλαη νξγαλσκέλν ην πνιίηεπκά 
καο. Σν άξζξν 26 ηνπ πληάγκαηνο 
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καο θαζνξίδεη ηα θξαηηθά φξγαλα 
πνπ αζθνχλ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο. 
ηα ζχγρξνλα δεκνθξαηηθά θξάηε 
δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα 
ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 
άζθεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. 
Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 
ζπλεξγαζία ησλ νξγάλσλ πνπ 
αζθνχλ θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα ην 
ιφγν απηφ θαζηεξψλεηαη ε αξρή ηεο 
ζρεηηθήο δηάθξηζεο ησλ 
ιεηηνπξγηψλ. Σε ζρεηηθή δηάθξηζε 
ησλ ιεηηνπξγηψλ αθνινπζεί θαη ην 
ειιεληθφ χληαγκα, φπσο θαίλεηαη 
θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Ο 
Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ζπκκε-
ηέρεη ζηελ άζθεζε ηεο λνκνζεηηθήο 
θαη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ε 
Βνπιή, θάπνηεο θνξέο, απνθηά 
δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο (π.ρ. φηαλ 
δηθάδεη Τπνπξγνχο) θαη ε Κπβέξλε-
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ζε λνκνζεηηθέο (πξάμεηο λνκνζεηη-
θνχ πεξηερνκέλνπ*). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Πξάμεηο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέ-
λνπ: ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 
επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλά-
γθεο, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 
χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Κπβέξλε-
ζεο κπνξεί λα εθδφζεη πξάμεηο 
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ 
ππνβάιινληαη ζηε Βνπιή γηα 
θχξσζε κέζα ζε 40 εκέξεο. Με ηηο 
πξάμεηο απηέο κπνξνχλ λα 
ηξνπνπνηνχληαη ή λα θαηαξγνχληαη 
ηζρχνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο.
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θυη. 8.10 Απιζηοηέληρ  
Πξψηνο ν Αξηζηνηέιεο ζηα  
«Πνιηηηθά» ηνπ επηζήκαηλε 

ηελ ηξηκεξή δηάθξηζε ηεο πνιηηείαο 
«ζην Βνπιεπφκελν, ζην Πεξί ηαο 
Αξράο θαη ζην Γηθάδνλ». Ζ ζχγρξν-
λε ζεσξία γηα ηελ δηάθξηζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο 
έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο ζεσξίεο ηνπ 
Γάιινπ θηινζφθνπ Μνληεζθηέ πνπ 
επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε 
Γαιιηθή Δπαλάζηαζε Πξέπεη ηα 
πξάγκαηα ζην θξάηνο λα είλαη 
δηακνξθσκέλα θαηά ηξφπν, ψζηε ε 
εμνπζία λα ζπγθξαηεί ηελ εμνπζία». 
 Να αλαηξέμεηε ζην βηβιίν ηεο 
Ηζηνξίαο ζαο θαη λα κειεηήζεηε ηελ 
ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ ν Γάιινο 
θηιφζνθνο ζην «Πλεχκα ησλ 
Νφκσλ» δεηνχζε ηε δηάθξηζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. 
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 ΑΝΟΗΞΣΔ ΔΝ ΟΝΟΜΑΣΗ 
ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ!! 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
θυη. 8.11 Ζ αλεμαξηεζία ηεο δηθα-
ζηηθήο εμνπζίαο απνηειεί βαζηθή 
αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Ζ δηθα-
ζηηθή ιεηηνπξγία αζθείηαη απφ ηα 
δηθαζηήξηα θαη απνθιείεηαη θάζε 
δπλαηφηεηα επέκβαζεο ηεο Κπβέξ-
λεζεο. Γηα λα είλαη νπζηαζηηθή ε 
αλεμαξηεζία ηεο δηθαζηηθήο  
εμνπζίαο ην χληαγκα θαηνρπξψλεη 
απζηεξέο θαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ 
εθηειεζηηθή εμνπζία δηαδηθαζίεο δη-
νξηζκνχ θαη παχζεο ησλ δηθαζηψλ. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο  
 

Κνηλσληθό Κξάηνο: κείσζε 
θνηλσληθώλ αληζνηήησλ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
1. Να κπείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(www.europa.eu.int/hellas/) θαη λα 
θάλεηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πν-
ιηηεπκάησλ ησλ 25 θξαηψλ-κειψλ. 

Ννκνζεηηθή  
ιεηηνπξγία 

Βνπιή θαη 
Πξόεδξνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο 

Δθηειεζηηθή 
ιεηηνπξγία 

Κπβέξλεζε θαη 
Πξόεδξνο  

ηεο Γεκνθξαηίαο 

Γηθαζηήξηα 

Γηθαζηηθή 
ιεηηνπξγία 
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2. Να αλαδεηήζεηε ζηνηρεία απφ ην 
βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ζαο θαη απφ ηηο 
ηζηνζειίδεο ηνπ θνηλνβνπιίνπ 
(www.parliament.gr ) ζρεηηθά κε ηε 
δηαδνρή ησλ κνξθψλ ηεο 
κνλαξρίαο ζηνλ ηφπν καο. 
3. Να ζπγθεληξψζεηε ζηνηρεία γηα 
ηε ιεηηνπξγία ηεο άκεζεο δεκνθξα-
ηίαο ζηελ Αξραία Αζήλα. ήκεξα, 
ζηηο αληηπξνζσπεπηηθέο δεκνθξα-
ηίεο, πψο πηζηεχεηε φηη απηή ε 
ιεηηνπξγία ζα κπνξνχζε λα βξεη 
θάπνηα πεδία εθαξκνγήο; Απηφ ζα 
πξέπεη λα απνηειεί δηεθδίθεζε γηα 
ηνπο πνιίηεο; 
4. Να αθνχζεηε ηα ηξαγνχδηα πνπ 
ηξαγνπδνχζε ν ιαφο καο ηελ 
πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ πνπ θήξπμε ε 
θαζηζηηθή Ηηαιία ζηε ρψξα καο θαη 
ηελ πεξίνδν ηεο λαδηζηηθήο θαην-
ρήο. Να ηα ζρνιηάζεηε ζε ζρέζε κε  
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ηελ αληίδξαζε ηνπ ειιεληθνχ ιάνπ 
ελάληηα ζηε θαζηζηηθή επηβνιή. 
5. Ο Μπεηφβελ έγξαςε ηε 3ε πκ-
θσλία γηα ηνλ Ναπνιένληα. Γηαηί 
άιιαμε γλψκε ζηε ζπλέρεηα θαη ηελ 
αθηέξσζε ζηνλ Αλψλπκν Ήξσα; 
Πνηνο άιινο κεγάινο Ηηαιφο κνπζη-
θφο εκπλεχζηεθε απφ ηνπο απειεπ-
ζεξσηηθνχο αγψλεο ηνπ ιανχ ηνπ; 
Να αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο απφ 
ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ζαο. 
6. «Όζνη ην ράιθαηνλ ρέξη, βαξχ ηνπ 
θφβνπ αηζζάλνληαη δπγφλ δνπιείαο 
αο έρσζη ζέιεη αξεηήλ θαη ηφικελ ε 
ειεπζεξία». Κάιβνο Αλδξ., «Δηο 
άκνλ» 
«...Κιείλνπλ δπν ρξφληα πνπ καο 
έρεη επηβιεζεί έλα θαζεζηψο 
νισζδηφινπ αληίζεην κε ηα ηδεψδε 
γηα ηα νπνία πνιέκεζε ν θφζκνο 
καο θαη ηφζν πεξίιακπξα ν ιαφο 
καο ζηνλ ηειεπηαίν Παγθφζκην  
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Πφιεκν... Όινη πηα ην δηδάρηεθαλ 
θαη ην μέξνπλ πσο ζηηο δηθηαηνξηθέο 
θαηαζηάζεηο ε αξρή κπνξεί λα 
κνηάδεη εχθνιε, φκσο ε ηξαγσδία 
πεξηκέλεη αλαπφηξεπηε ζην ηέινο... 
Όζν κέλεη ε αλσκαιία, ηφζν πξν-
ρσξεί ην θαθφ... Απηή ε αλσκαιία 
πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Δίλαη εζληθή 
επηηαγή...»  

Γήισζε ηνπ Γ. εθέξε 
ε πνηεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο 
αλαθέξνληαη ηα δπν απνζπάζκαηα; 
Να ηα ζρνιηάζεηε σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνιίηε. 
 

 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο  
ηνπ καζεηή 

Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε ηνπ θε-
θαιαίνπ απηνχ θαη εθφζνλ θνίηαμεο 
ηηο πεξηιήςεηο θαη θαηαλφεζεο ηηο 
θαηλνχξγηεο έλλνηεο ζα πξέπεη λα  
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κπνξείο λα απαληήζεηο ζχληνκα 
ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ε 
φπνηεο ζπλαληάο δπζθνιία, 
ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη ην 
αληίζηνηρν κάζεκα. 
1. Πνηα πνιηηεχκαηα ζα ραξαθηε-

ξίδακε δεκνθξαηηθά; 
2. Ση ζεκαίλεη ε άπνςε φηη ε δεκν-

θξαηία είλαη έλα πνιίηεπκα δχζθν-
ιν σο πξνο ηελ δηαηήξεζή ηνπ; 
3. Γηαηί ην χληαγκα ζεσξείηαη ν 

ζεκειηψδεο λφκνο ελφο θξάηνπο; 
4. Πνην χληαγκα ηζρχεη ζήκεξα 

ζηε ρψξα καο θαη πνην πνιίηεπκα 
θαηνρπξψλεη; 
5. Λατθή θπξηαξρία ζεκαίλεη 

εμνπζία ηνπ ιανχ. Με πνηα έλλνηα ε 
ιατθή θπξηαξρία θαηνρπξψλεηαη ζην 
χληαγκα; 
6. Ση ζεκαίλεη γηα έλα θξάηνο λα 

είλαη θξάηνο δηθαίνπ; 
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7. Πνηα είλαη ε δηάθξηζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο 
ζηε ρψξα καο; 
8. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο δηάθξη-

ζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηνλ πνιίηε 
ελφο θξάηνπο;  
 

Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα 
πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή 
απάληεζε. 
Σελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία αζθνχλ: 
α. Ζ Βνπιή θαη ν Πξφεδξνο ηεο  

Γεκνθξαηίαο  
β. Ζ Κπβέξλεζε θαη ν Πξφεδξνο  

ηεο Γεκνθξαηίαο  
γ. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο  

 

Γ. Σψξα, ραξαθηήξηζε ηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο ζσζηέο ή 
ιαλζαζκέλεο, βάδνληαο ζε θχθιν ην 
αληίζηνηρν γξάκκα ( γηα ηηο 
ζσζηέο θαη Λ γηα ηηο ιαλζαζκέλεο) 
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1. Σν πνιίηεπκα ζε έλα θξάηνο  
θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο  
θαη άζθεζεο ηεο θξαηηθήο  
εμνπζίαο  ................................    Λ  

2. ην πνιίηεπκα ηεο Απφιπηεο  
Μνλαξρίαο ν κνλάξρεο δεζκεχ- 
εηαη απφ θαλφλεο δηθαίνπ πνπ  
ζέηεη ν ιαφο ...........................     Λ 

3. Σν Πνιίηεπκα ηεο ρψξαο καο εί- 
λαη Πξνεδξηθή Γεκνθξαηία ...    Λ 

4. Σν χληαγκα πνπ ηζρχεη ζήκεξα  
ζηε ρψξα καο ςεθίζηεθε  
ην 1952  ...................................    Λ 

5. Σν χληαγκα είλαη ν ζεκειηψδεο  
λφκνο ηνπ θξάηνπο  ...............    Λ 

6. ην χληαγκα πεξηγξάθνληαη ηα  
δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαζψο  
θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο ......    Λ 

7. Απζηεξφ νλνκάδεηαη ην  
χληαγκα πνπ αλαζεσξείηαη  
δχζθνια. ................................    Λ 
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9 Δθινγέο, θόκκαηα, 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 θπξηαξ-
ρίαο (θεθ.8), ηνπ πνιίηε (θεθ. 7.2) 
θαη ησλ ΜΜΔ σο θνξέα θνηλσληθν-
πνίεζεο (θεθ. 5.2). 
 

Σν κπζηζηφξεκα ηεο ψηεο 
Σξηαληάθπιινπ «Σν εξγνζηάζην 
ησλ κνιπβηψλ» παξνπζηάδεη ηελ 
θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ 
λενειιεληθνχ θξάηνπο θαη  
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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», βαζηζκέ-
λε ζην βηβιίν ηνπ Σδσλ Ρελη «Οη 
δέθα κέξεο πνπ ζπγθιφληζαλ ηνλ 
θφζκν» πεξηιακβάλεη φια ηα ζεκα-
ληηθά 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 πιεξνθνξε- 
ζείο θαη λα γλσξίζεηο ηε  
ζχγρξνλε πνιηηηθή πξαγ-

καηηθφηεηα. Όιεο ηηο εθεκεξίδεο θαη  
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ηα ξαδηνηειενπηηθά δίθηπα ζα βξεηο 
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 ηζηνζε-
ιίδεο ηεο Βνπιήο θαη ηνπ Τπνπξγεί-
νπ 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 ζπκθέξνληα θαη ηηο επηδηψμεηο 
ηνπ. Πξέπεη φκσο ε ζπκκεηνρή ηνπ 
πνιίηε λα αξρίδεη θαη λα ζηακαηά  
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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. 
Όπσο 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 
δηάθνξα ζέκαηα. ηηο εθινγέο, ε 
έλλνηα ηνπ ιανχ ηαπηίδεηαη κε ηελ 
έλλνηα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο. Σν 
εθινγηθφ ζψκα απνηειείηαη απφ 
ηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ ην δηθαίσ-
κα λα ςεθίδνπλ. Σα πξνζφληα πνπ 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη Έιιελεο 
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ςεθνθφξνη νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ 

ην εθινγηθό ζώκα, ζχκθσλα κε ην 
χληαγκα, είλαη: 

Διιεληθή ηζαγέλεηα: Φεθίδνπλ ζηηο 
εθινγέο φζνη έρνπλ απνθηήζεη ηελ 
Διιεληθή ηζαγέλεηα, είλαη δειαδή 
Έιιελεο 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 πεξηζζφ-
ηεξεο ρψξεο. χκθσλα κε ην λφκν, 
«ε 1ε Ηαλνπαξίνπ ζεσξείηαη σο 
εκεξνκελία γέλλεζεο φισλ φζσλ 
γελλήζεθαλ κέζα ζην ρξφλν». 
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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. 
β. Φεθίδεη ηα φξγαλα ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (Γεκάξρνπο, Ννκάξ-

ρεο) ζηηο δεκνηηθέο θαη λνκαξρηα-

θέο εθινγέο, πνπ δηελεξγνχληαη 
θάζε ηέζζεξα ρξφληα. 
γ. Φεθίδεη ηνπο αληηπξνζψπνπο 
ηνπ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

(Δπξσβνπιεπηέο), ζηηο Δπξσεθιν-
γέο πνπ δηελεξγνχληαη θάζε πέληε 
ρξφληα. 

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

θυη.9.1. Δλένη  
Σκούπα: Ζ πξψηε  
ειιελίδα βνπιεπηήο.  
Σε ζηαδηαθή, κεηαβν- 
ιή ησλ θνηλσληθψλ  
θαη πνιηηηθψλ ζπλζε- 
θψλ πνπ νδεγνχλ  
ζηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ θαηαγξάθεη ν παξαθάησ 
πίλαθαο: 
1887: Ζ 18ρξνλε Διέλε Παληειίδνπ 
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. 
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1895: Ζ Απζηξαιία δίλεη ην δηθαίσκα 
ςήθνπ. Αθνινπζνχλ νη θαλδηλαβη-
θέο 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.  
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. 
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Βαζικέρ έννοιερ μαθήμαηορ 
 

Δθινγηθό ώκα 
(Έιιελεο Πνιίηεο  
18 εηώλ θαη άλσ) 

 
 

Φεθίδνπλ ζε: 
 

 Βνπιεπηηθέο 

 Δπξσεθινγέο 
 

 Ννκαξρηαθέο/Γεκνηηθέο 

 Γεκνςήθηζκα 
 

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

α. Άκεζε: Σν εθινγηθφ ζψκα εθιέ-
γεη απεπζείαο ηνπο αληηπξνζψπνπο 
ηνπ. 

β. Μπζηηθή: Ζ κπζηηθφηεηα ηεο 
ςεθνθνξίαο εμαζθαιίδεηαη κε  
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ηε δεκηνπξγία ηδηαίηεξσλ ρψξσλ, 
ζηνπο νπνίνπο ν ςεθνθφξνο 
απνζχξεηαη γηα λα ζπκπιεξψζεη, 
ρσξίο λα ηνλ βιέπνπλ, ην ςεθν-
δέιηην θαη λα ην ηνπνζεηήζεη ζε 
θάθειν αδηαθαλή θαη ίδην κε ηνπο 
ππφινηπνπο. Αθφκα, ε κπζηηθφηεηα 
εμαζθαιίδεηαη κε ηελ νκνηνκνξθία 
φισλ ησλ ςεθνδειηίσλ. Ζ παξα-
βίαζε ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο ςεθν-
θνξίαο 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 πε-
γαίλνπλ ζην εθινγηθφ θαηάζηεκα 
θαη εθεί πξαγκαηνπνηείηαη ε αλα-
γλψξηζε ηνπο απφ ηελ αζηπλνκηθή 
ηνπο ηαπηφηεηα. Πξνζσπηθή 
επνκέλσο είλαη ε ςήθνο εθφζνλ 
απαηηεί ηε θπζηθή παξνπζία  
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ηνπ ςεθνθφξνπ. Με ηελ ηειεπηαία 
φκσο αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκα-
ηνο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαζηε-
ξσζεί κε λφκν ε επηζηνιηθή ςήθνο 
ή ςήθνο δη’ αιιεινγξαθίαο. Ζ 
επηζηνιηθή ςήθνο ζεζκνζεηείηαη 
γηα λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ησλ 
απνδήκσλ Διιήλσλ.  

ε. Ίζε: Όινη νη πνιίηεο έρνπλ κηα 
κφλν ςήθν θαη απηή έρεη ηελ ίδηα 
ηζρχ κε εθείλεο ησλ άιισλ ςεθν-
θφξσλ (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 επξπατθέο ρψξεο θαη 
απφ ηφηε επαλαιακβάλεηαη ζε φια 
ηα Διιεληθά πληάγκαηα. Ζ θαζνιη-
θφηεηα φκσο αθνξνχζε κφλν  
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ηνπο άλδξεο, αθνχ νη γπλαίθεο, κφ-
ιηο ην 1952 απέθηεζαλ ην δηθαίσκα 
λα ςεθίδνπλ. 
 

θυη. 9.2 Ψηθοδέληια.  
Μέρξη ηελ Αλαζεψξε- 
ζε ηνπ πληάγκαηνο ην 

2001, γηα ηνπο πνιίηεο πνπ απείραλ 
απφ ηηο εθινγέο πξνβιέπνληαλ 
πνηλέο, φπσο θπιάθηζε, άξλεζε 
ρνξήγεζεο άδεηαο νδήγεζεο απην-
θηλήηνπ ή επαγγεικαηηθήο άδεηαο 
θαη ρνξήγεζεο δηαβαηεξίνπ. Με ηελ 
πξφζθαηε Αλαζεψξεζε, ε νπνία 
έγηλε ζην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο 
κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία, δελ 
επηβάιινληαη πνηλέο. Σν δηθαίσκα 
ηεο ςήθνπ θαηνρπξψζεθε κέζα 
απφ ζθιεξνχο θαη ζπρλά αηκαηε-
ξνχο αγψλεο θαη απνδεηθλχεη ηελ 
πνιηηηθή ζπλείδεζε πνπ έρνπκε σο 
ελεξγνί πνιίηεο.  
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 ε ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη ζηελ 
ηάμε λα αλαπηχμεηε ηνπο πξνβιε-
καηηζκνχο ζαο ζρεηηθά κε ην αλ 
είλαη ζθφπηκν ε ππνρξεσηηθφηεηα 
ηεο ςήθνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 
επηβνιή πνηλψλ 
 

Βαζικέρ έννοιερ μαθήμαηορ 
 

Φεθνθνξία 

 
 Άκεζε   Μπζηηθή 
 Τπνρξεσηηθή   Πξνζσπηθή 
 Ίζε   Καζνιηθή 

 
 

9.3 Δθινγηθά ζπζηήκαηα 
Όπσο γλσξίζακε ζηελ πξνεγνχκε-
λε ελφηεηα, βαζηθή αξκνδηφηεηα 
ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο είλαη ε 
αλάδεημε ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ. 
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 Πψο πξαγκαηνπνηνχληαη νη 
εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ 
αληηπξνζψπσλ καο; 
 ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ε ρψξα, 
κνηξάδεηαη ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο 
ζηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ζπγθεθξηκέ-
λνο 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.  

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

α. Πιεηνςεθηθά πζηήκαηα: Πιεη-
νςεθηθφ είλαη ην ζχζηεκα θαηά ην 
νπνίν ζε θάζε πεξηθέξεηα εθιέγεηαη 
ην θφκκα ή ν ππνςήθηνο πνπ παίξ-
λεη ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Γηα-

θξίλεηαη ζην ζχζηεκα ηεο απόιπ-
ηεο θαη ηεο ζρεηηθήο πιεηνςεθίαο. 
Καηά ην πξψην ζχζηεκα νη έδξεο ή 
ε έδξα ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 
παξαρσξνχληαη ζην θφκκα ή ζηνλ 
ππνςήθην πνπ παίξλεη ηελ απφιπ-

ηε πιεηνςεθία ( 50%+1). Αληίζεηα, 

ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηεο ζρεηη-
θήο πιεηνςεθίαο εθιέγεηαη ζε κηα 
εθινγηθή πεξηθέξεηα ην θφκκα ή ν 
ππνςήθηνο πνπ παίξλεη ηε ζρεηηθή 
πιεηνςεθία, δειαδή ηηο πεξηζζφηε-
ξεο ςήθνπο ζε ζχγθξηζε κ’ φινπο 
ηνπο άιινπο. Σν πιεηνςεθηθφ 
ζχζηεκα δεκηνπξγεί ζηαζεξέο, 
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κνλνθνκκαηηθέο Κπβεξλήζεηο, απν-
θιείεη φκσο απφ ηελ εθπξνζψπεζε 
ζηε Βνπιή έλα κεγάιν κέξνο ησλ 
πξνηηκήζεσλ ηνπ εθινγηθνχ ζψκα-
ηνο (θπξίσο ηα κηθξά θφκκαηα).  

β. Αλαινγηθά πζηήκαηα: Αλαιν-
γηθφ είλαη ην ζχζηεκα ζχκθσλα κε 
ην νπνίν νη έδξεο θάζε εθινγηθήο 
πεξηθέξεηαο θαηαλέκνληαη (κνηξά-
δνληαη) ζηα θφκκαηα θαη ζηνπο 
ππνςεθίνπο, πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηηο εθινγέο, αλάινγα κε ηηο ςή-
θνπο πνπ πήξαλ. Σν κνίξαζκα ησλ 

εδξψλ γίλεηαη κε βάζε ην εθινγηθό 
κέηξν*, ην νπνίν είλαη ν ειάρηζηνο  
 

* Δθινγηθφ κέηξν: Σν εθινγηθφ κέ-
ηξν 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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αξηζκφο ςήθσλ πνπ απαηηείηαη γηα 
ηελ απφθηεζε κηαο βνπιεπηηθήο 
έδξαο. Απηφ είλαη ην ζχζηεκα ηεο 
απιήο αλαινγηθήο. Με ην ζχζηεκα 
απηφ εμαζθαιίδεηαη ε εθπξνζψπε-
ζε ησλ κηθξψλ θνκκάησλ ζηα 
Κνηλνβνχιηα, ηα νπνία κε απηφ ηνλ 
ηξφπν απνηεινχλ κηα «κηθξή εηθφλα 
ηνπ ιανχ». Γελ δεκηνπξγνχληαη 
φκσο πάληα ζηαζεξέο Κπβεξλήζεηο, 
εθφζνλ ζπλήζσο πξνθχπηνπλ 
Κπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο κηθξψλ 
θνκκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζήκε-
ξα, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε 
άιιεο δεκνθξαηίεο, εθαξκφδνληαη 
πεξηζζφηεξν πεξίπινθα αλαινγηθά 
ζπζηήκαηα, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 
ησλ κεγαιχηεξσλ θνκκάησλ. 

γ. Μηθηά πζηήκαηα: Με ηα κηθηά 
ζπζηήκαηα επηδηψθεηαη ν ζπλδπα-
ζκφο ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ δχν 
παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, φπσο  
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ην ζχζηεκα ηεο εληζρπκέλεο αλαιν-
γηθήο πνπ ηζρχεη ηα ηειεπηαία ρξφ-
ληα ζηε ρψξα καο. ήκεξα γηα λα 
εθπξνζσπεζεί έλα θφκκα ζηε Βνπ-
ιή, απαηηείηαη λα έρεη ζπγθεληξψζεη 

ην 3% ησλ ςήθσλ παλειιαδηθά. 
 

θυη. 9.3. Άζκηζη εκλο- 
γικού δικαιώμαηορ. Γηα  
ηηο αλάγθεο ησλ εθιν- 
γψλ, ε ρψξα ρσξίδε- 
ηαη ζε 56 εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο. Οη εθινγηθέο πεξηθέ-
ξεηεο ηαπηίδνληαη κε ηνπο αληίζηνη-
ρνπο λνκνχο εθηφο απφ ηελ Αηηηθή 
πνπ έρεη ηξεηο εθινγηθέο πεξηθέ-
ξεηεο θαη ηνπο λνκνχο Πεηξαηά θαη 
Θεζ/λίθεο, πνπ έρνπλ απφ δχν. Ο 
αξηζκφο ησλ βνπιεπηψλ πνπ εθιέ-
γεη θάζε πεξηθέξεηα, εμαξηάηαη απφ 
ηνλ πιεζπζκφ ηεο, ζχκθσλα κε ηελ 
απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηεί  
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ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. Σνπο 
πεξηζζφηεξνπο βνπιεπηέο εθιέγεη ε 
Β’ Αζελψλ (42 βνπιεπηέο). 
 Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηηο 
ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ (www.ypes.gr) θαη λα 
αληιήζεηε ζηνηρεία. 

θυη.9.4. Νεαπή τηθο- 
θόπορ. 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 ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο 
λα εμαζθαιίζεη ηελ παξακνλή ηεο 
ζηελ εμνπζία, αιιάδνληαο ηελ 
ηειεπηαία ζηηγκή ηνλ εθινγηθφ λφκν. 
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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. Απόιπηα πιεηνςεθηθό ζύζηε-
κα: Γελ εθιέγεηαη θαλέλαο, εθφζνλ 
θαλέλα θφκκα δε ζπγθέληξσζε ηελ 

απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ 50%+1. Ζ 

ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη κεηα-
μχ ηνπ Α΄ θαη ηνπ Β΄ θφκκαηνο θαη 
εθιέγεηαη ην θφκκα πνπ ζπγθέληξσ-
ζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία.  
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1β. ρεηηθά πιεηνςεθηθό ζύζηε-
κα: Οη 10 βνπιεπηέο εθιέγνληαη απφ 
ην Α΄ θφκκα, ην νπνίν έιαβε ηηο 
πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. 

2. ύζηεκα 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). 
 

Βαζικέρ έννοιερ μαθήμαηορ 
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Δθινγηθά ζπζηήκαηα 

Απόιπηα πιεηνςεθηθά 

ρεηηθά πιεηνςεθηθά 

Μηθηά 

Αλαινγηθά 



9.4 Σα πνιηηηθά θφκκαηα 
 

Σα θφκκαηα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκα-
ζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληηπξν-
ζσπεπηηθνχ 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 πξννξίδε-
ηαη λα έρεη κεγάιε δηάξθεηα θαη έρεη 
ζθνπφ λα απνθηήζεη, κέζα απφ δε-
κνθξαηηθέο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, 
ηελ θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία, 
δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηί-
ζεη θπβέξλεζε. θνπφο ηνπ θφκκα-
ηνο είλαη λα εθαξκφζεη ην πξφγξακ-
κα ηνπ σο θπβέξλεζε ή λα επεξεά-
ζεη ηηο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο σο 
αληηπνιίηεπζε. Σα θφκκαηα, επνκέ-
λσο, έρνπλ πνιηηηθνχο ζθνπνχο θαη 
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ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΑ 
ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαη 
θνηλσληθέο αληηιήςεηο πνπ εθθξά-
δνληαη ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πολλέρ είναι οι ομάδερ και οι 
ενώζειρ πος δημιούπγηζαν κόμμαηα. 
Αλάκεζά ηνπο, ηα ζπλδηθάηα, απφ  

δχλακε πξννπηηθήο 
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ηα νπνία πξνέξρνληαη πνιιά 
ζνζηαιηζηηθά θφκκαηα (Βξεηαληθφ 
Δξγαηηθφ Κφκκα, νζηαιηζηηθφ 
Δξγαηηθφ Κφκκα Διιάδνο απφ ην 
νπνίν πξνήιζε ην ΚΚΔ), νη αγξν-
ηηθέο επαγγεικαηηθέο 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 κπν-
ξείηε λα πάξεηε απφ ηηο ηζηνζειίδεο 
ηνπο ζηε ζειίδα 92 ηνπ 5νπ ηφκνπ. 
  

 Σν χληαγκά καο, γηα πξψηε θν-
ξά ην 1975, αλαγλψξηζε ζην θείκελν 
ηνπ ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία 
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θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πνιηηηθψλ 
θνκκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο πνιη-
ηείαο. Γηθαίσκα λα ηδξχνπλ πνιηηηθά 
θφκκαηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απ-
ηά έρνπλ κφλν νη Έιιελεο πνιίηεο 
πνπ έρνπλ θαη ην δηθαίσκα λα ςε-
θίδνπλ (άλσ ησλ 18 εηψλ). Όζνη δελ 
έρνπλ απνθηήζεη ην εθινγηθφ δηθαί-
σκα, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 
ηκήκαηα λενιαηψλ ησλ θνκκάησλ. 
 Σν χληαγκα ζεζπίδεη ηελ νηθν-
λνκηθή ελίζρπζε ησλ θνκκάησλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Βνπιή απφ 
ηνλ θξαηηθφ 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 θα-
λφλεο ( εζσθνκκαηηθή δεκνθξαηία). 
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 ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο παξα-
ηεξνχκε ζηελ πνιηηηθή δσή ηελ 
χπαξμε πεξηζζφηεξσλ απφ έλα ή 
δχν πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Απηφ ην 

θαηλφκελν είλαη ε αξρή ηνπ πνιπ-
θνκκαηηζκνύ πνπ είλαη ζπλπθα-
ζκέλε κε ηε δεκνθξαηία. Μέζα απφ 
ηνλ πνιπθνκκαηηζκφ παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα λα εθπξνζσπείηαη ηφ-
ζν ζηε Βνπιή, φζν θαη ζηελ πνιηηη-
θή δσή, ε πνηθηιία ησλ ζπκθεξφ-
λησλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ κειψλ 
ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο 
(πινπξαιηζηηθή θνηλσλία). 
 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εκθαλί-

ζηεθαλ ηα λέα θνηλσληθά 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. 
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θυη. 9.5 Πολιηικόρ λό- 
γορ από ηο μπαλκόνι..  
ην λεφηεξν Διιεληθφ  
θξάηνο νη ζρέζεηο ησλ 

Διιήλσλ ςεθνθφξσλ κε ηνπο αληη-
πξνζψπνπο ηνπο ραξαθηεξίζηεθαλ 
ζαλ ζρέζεηο «πειαηεηαθέο». Ο Έιιε-
λαο ςεθνθφξνο ςήθηδε πξφζσπα 
θαη φρη αξρέο θαη ηδενινγία, κε 
απψηεξν ζηφρν πξνζσπηθά νθέιε 
(δηνξηζκφο παηδηψλ ζην Γεκφζην 
θαη άιιεο πξνζσπηθέο εμππεξεηή-
ζεηο) ζπρλά ζε βάξνο ηνπ θνηλσλη-
θνχ ζπλφινπ. Απηφ δηακφξθσζε 
αληίζηνηρεο λννηξνπίεο θαη πνιηηη-
θέο ησλ ππνςεθίσλ αληηπξνζψ-
πσλ 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 ζεκε-
ξηλφο ελεξγφο πνιίηεο ςεθνθφξνο; 
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Κνηλσλία Πνιηηψλ 
Σν εξψηεκα πνπ πξνβάιιεη ζηηο 
ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο 
είλαη εάλ ε εθινγηθή δηαδηθαζία θαη 
ν πνιπθνκκαηηζκφο, πνπ κειεηήζα-
κε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, αξ-
θνχλ 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, πεξηβάιινλ, πγεία, παη-
δεία). Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο γίλν-
ληαη επίζεο πεξηζζφηεξν παγθφ-
ζκηεο, εθφζνλ δέρνληαη ζπλερείο 
επηδξάζεηο απφ άιιεο θνηλσλίεο. 
Με απηφ ηνλ ηξφπν πνιιά ηνπηθά 
πξνβιήκαηα, δηεπξχλνληαη θαη γί-
λνληαη παγθφζκηα. Ζ αληηκεηψπηζε 
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π.ρ. ζεκάησλ δεκφζηαο πγείαο (ηφο 
sars, AΗDS) ή πεξηβάιινληνο 
(ηξχπα ηνπ φδνληνο, κφιπλζε 
ζαιαζζψλ) εμαξηάηαη απφ ηε ζέζπη-
ζε 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 
πνιηηώλ: 
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 Δίλαη θνηλσλία αιιειεγγύεο 
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 εμαζθαιί-
δεηαη 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 δξα-
ζηεξηνπνηεζείο σο λένο ελεξγόο 
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. 

 Παγθόζκηα: Μέζσ ησλ Παγθφζκη-
σλ Οξγαλψζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ, 
ελάληηα ζηε θηψρεηα, ηνλ πφιεκν, 
ηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξψπηλσλ 
δηθαησκάησλ θαη ηνλ απνθιεηζκφ. 
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θυη.9.6 Ζ Ακίλα  
Λνπάι θαηαδηθαζκέ- 
λε 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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θυη. 9.7. Σςγκέ- 
νηπυζη διαμαπηςπίαρ.  
Οη ηξφπνη δηακαξηπ- 
ξίαο ησλ πνιηηψλ 

είλαη πνιινί. Ξεθηλνχλ απφ ην δηά-
ινγν θαη ηε ζπγθέληξσζε ππνγξα-
θψλ θαη θαηαιήγνπλ ζπρλά ζε 
βίαηεο ζπγθξνχζεηο. 
 Να ζπδεηήζεηε γηα ηελ απνηειε-
ζκαηηθφηεηα ησλ κέζσλ δηακαξηπ-
ξίαο. Πνηα είλαη ηα αίηηα ησλ βίαησλ 
ζπγθξνχζεσλ; Πψο ζα κπνξνχζαλ 
λα απνθεπρζνχλ; 
 

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

Πώο κπνξείο λα δξαζηεξηνπνηε-
ζείο σο λένο ελεξγόο πνιίηεο; 
 Αηνκηθά: Με ηε δηθή ζνπ δξαζηε-
ξηνπνίεζε, θάλνληαο ηε θσλή ζνπ 
λα αθνπζηεί θαη λα γίλεη «δεκφζηα». 

 πιινγηθά: Μέζα απφ ηνπο πι-
ιφγνπο, ηα ζσκαηεία (νκάδεο πίε-
ζεο), ηηο Οξγαλψζεηο λενιαίαο θαη 
ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 
(ΜΚΟ), π.ρ. νκάδεο θαηαλαισηψλ, 
νκάδεο δηάζσζεο, δαζνπξνζηα-
ζίαο, πεξηβαιινληηθέο. Απηέο ηηο 

δξάζεηο πξνσζεί ν θνηλσληθφο εζε-
ινληηζκφο, πνπ είλαη ε αληδηνηειήο 
θνηλσληθή πξνζθνξά θαη δξάζε. 
ηε ρψξα καο ν εζεινληηζκφο 
αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, 
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θαη πξνσζείηαη ηδηαίηεξα ζην 
πιαίζην ηεο Δ.Δ. 
 

Γξαζηεξηόηεηεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Κνηλσλία ηεο πιεξνθφξεζεο 
θυη 9.8 Ζ ΔΔ πξνσζεί ηελ θνηλσλία 
ησλ πνιηηψλ. Γη’ απηφ θαηνρχξσζε 
ηε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε λα ελε-
κεξψλεηαη 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 Αλα-
ζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο (2001) 
ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 
Όιεο νη δεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη ηα  
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Τπνπξγεία δεκνζηεχνπλ ηηο απνθά-
ζεηο ηνπο θαη θάζε πιεξνθνξία ζην 
δηαδίθηπν.  
 Μπνξείηε λα επηζθεθηείηε 
δηάθνξα Τπνπξγεία (νη ηζηνζειίδεο 
ηνπο ζην Κεθ.10.2), λα αληιήζεηε 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πνιίηε θαη λα 
ελεκεξψζεηε ηελ ηάμε. 
 

Βαζικέρ έννοιερ μαθήμαηορ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαζηθόο  
ζεζκόο  
δεκνθξαηίαο 

Πνιηηηθά  
Κόκκαηα 

Κνηλσλία  
Πνιηηώλ 

Κνηλσλία  
 Αιιειεγγύεο 
 Αλνηρηή 
 Γεκνθξαηηθή
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9.5 Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο  
(ΜΜΔ) 

Όπσο είδακε, πξνυπφζεζε ηεο 
θνηλσλίαο πνιηηψλ είλαη ν ελεκε-
ξσκέλνο πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηα θνηλά πξνβιήκαηα. Ζ ηερλνιν-
γηθή επαλάζηαζε ζηα ΜΜΔ πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα ησλ 
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ (ειεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο, δηαδίθηπν, θαισδηαθή 
ηειεφξαζε, δνξπθφξνη άκεζεο κε-
ηάδνζεο), δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 
πνιίηε λα ελεκεξσζεί αληηθεηκεληθά 
θαη λα ειέγμεη θάζε πιεξνθνξία κέ-
ζα 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; 
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1. Η ελεκέξσζε θαη πιεξνθόξεζε 
ησλ πνιηηώλ. 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, κνξ-
θψλνπλ θαη θαιιηεξγνχλ ηελ θξίζε. 

3. Η δεκηνπξγία ηνπ «πιαλεηηθνύ 
ρσξηνύ» 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 ηδηαη-
ηεξφηεηεο ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ, 
 επαηζζεηνπνηνχληαη γηα ηα 
πξνβιήκαηα ηεο παγθφζκηαο 
θνηλφηεηαο, 
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 ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη είλαη πνιίηεο 
κηαο παλαλζξψπηλεο θνηλσλίαο. 
 Ζ εμνπζία ησλ ζχγρξνλσλ ΜΜΔ 
θαη ηδηαίηεξα ηνπ έληππνπ θαη ειε-
θηξνληθνχ ηχπνπ, ζηελ πιεξνθφ-
ξεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ πνιίηε 
νδεγεί ζην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο 

«ηέηαξηε εμνπζία». 
 Ζ ηεξάζηηα απηή εμνπζία ησλ 
ΜΜΔ, πνπ πιένλ γίλνληαη παγθφ-
ζκηα, απμάλεη ηνπο θίλδπλνπο λα 
ειέγρνληαη απφ νηθνλνκηθά θαη πν-
ιηηηθά ζπκθέξνληα κε απνηέιεζκα 

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

θυη. 9.9 Η πλανηηική  
θνηλσλία «Όρη 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; 
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θυη.9.10. «Σα  
ηειενπηηθά πξνγξάκ- 
καηα ζα κπνξνχζαλ  
λα επηκνξθψζνπλ θαη 

λα θαιιηεξγήζνπλ 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 επίζθε-
ςή ηνπ ζην Νέν Κφζκν...»;  
R. Fuller 1971. 
 Σξεηο δεθαεηίεο κεηά ηνλ πξνβιε-
καηηζκφ, ζε πνην βαζκφ έρνπλ 
αλαπηπρζεί ηέηνηεο εθπνκπέο; 
Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ην εβδνκα-
δηαίν 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  
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θαη λα ζρνιηάζεηε ζηελ ηάμε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ζαο. 

 

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

 

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 ζπγθξί-
λεηε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2000  

Λεηηνπξγίεο 
ΜΜΔ 

 Δλεκέξσζε, πιεξνθόξεζε 
 Πνιηηηζκόο, κόξθσζε 

 Παγθόζκηα επηθνηλσλία
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πνπ είλαη επίζεο θαηαρσξηζκέλα 
σο πξνο ηα πνζνζηά απνρήο. Να 
ζρνιηάζεηε ηα απνηειέζκαηα. Πφζν 
αληηπξνζσπεπηηθή κπνξεί λα είλαη 
ε εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ κε 
πςειά πνζνζηά απνρήο; 
3. «Ζ θνηλσλία πνιηηψλ 
πεξηιακβάλεη λέεο ζπκπεξηθνξέο, 
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 αληηθεηκε-
ληθφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο. 
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ΚΟΜΜΑ 

ΦΖΦΟΗ ΠΟΟΣΑ 

% 
ΔΓΡΔ ΠΟΤ ΠΑΗΡΝΟΤΝ 

ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΑ 

ΜΔ ΣΖΝ 
Α. Α. 

ΜΔ ΣΟ 
Η. . 

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 - 
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ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα θαίλεηαη 
ν πίλαθαο 9.1: Φήθνη θαη πνζνζηά 
πνπ πήξαλ ηα θφκκαηα ζηηο εθινγέο 
ηεο 9εο Απξ. 2000 θαη έδξεο πνπ 
παίξλνπλ κε ηελ απιή αλαινγηθή 
(Α. Α.) θαη κε ην ηζρχνλ (Η. .) 
εθινγηθφ ζχζηεκα 
 

5. Μεηά ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζαο 
απφ ηελ ελφηεηα απηή, κπνξείηε λα 
εηνηκάζεηε κε κηαλ νκάδα ζπκκαζε-
ηψλ ζαο κηαλ εθπνκπή θνηλσληθήο 
παξέκβαζεο γηα ζέκαηα πνπ ζαο 
ελδηαθέξνπλ ζηνλ ηνπηθφ Γεκνηηθφ 
ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ. Δηνηκάδνληαο 
ηελ εθπνκπή λα πξνβιεκαηηζηείηε 
γηα ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο ιεηηνπξ-
γίαο ησλ ΜΜΔ πνπ κάζαηε θαη 
πξέπεη λα εθαξκφζεηε. Ζ εθαξκνγή 
ηνπο ζαο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 
ζε ζρέζε κε ηελ αθξνακαηηθφηεηα 
πνπ ζέιεηε λα εμαζθαιίζεηε; Να  
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ζρνιηάζεηε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 
ζαο. 
6. ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπεηε 
ηα απνηειέζκαηα ησλ εζληθψλ 
βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 2000, 
πνπ έγηλαλ κε κηθηφ εθινγηθφ 
ζχζηεκα. ε δηπιαλή ζηήιε ζα 
δείηε πψο ζα δηακνξθψλνληαλ ηα 
απνηειέζκαηα κε ην αλαινγηθφ 
εθινγηθφ ζχζηεκα. Να ζπγθξίλεηε 
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 δηά-
θνξσλ ΜΜΔ, κε δείγκα ηνπο ζπκκα-
ζεηέο ζαο ζην ζρνιείν. Πφζν ζπρλά 
είλαη ζεαηέο θηλεκαηνγξάθνπ,  
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ηειεζεαηέο, αθξναηέο ξαδηνθψλνπ, 
αλαγλψζηεο 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; 
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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; 
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.  
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1. Σν εθινγηθφ δηθαίσκα ζηηο 
βνπιεπηηθέο εθινγέο έρνπλ: 

α. Όινη νη Έιιελεο πνιίηεο 
β. Όινη νη Έιιελεο πνιίηεο άλσ  
ησλ 18 εηψλ 
γ. Όινη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ πνπ  
δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα 
δ. Όινη φζνη δηακέλνπλ ζηελ  
Διιάδα  

Γ. Να ραξαθηεξίζεηο ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο σο ζσζηέο 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 
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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 
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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 θξα-
ηηθήο εμνπζίαο θαη ηελ έλλνηα ηνπ 
εθινγηθνχ ζψκαηνο. 
 

Σν «Καηεγνξψ» ηνπ Δκίι Ενιά 
αλαθέξεηαη ζηελ ζεκαληηθή δεκν-
θξαηηθή αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 
Γηθαηνζχλεο απφ ηελ εθηειεζηηθή 
εμνπζία. 
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Ζ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχ- 
λεο 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 θαλά-

ιη, πνπ δηαζέηεη, ζα ελεκεξσζείο γηα 
ηε ιεηηνπξγία ηεο αιιά θαη γηα πνι-
ιέο 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 πξαγκαηψλεηαη ε αξρή ηεο 
ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ζα ζπλεη-
δεηνπνηήζεηο 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. 
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10.1.1 Η ζύνθεζη ηηρ Βοςλήρ 
 

Γηα λα εθιεγεί θαλείο βνπιεπηήο α-

παηηείηαη λα είλαη Έιιελαο πνιίηεο, 

λα έρεη ηελ λόκηκε ηθαλόηεηα λα 
εθιέγεη θαη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ην 

25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ 
εκέξα ηεο εθινγήο. 

Άπθπο 55 παπ. 1 Σςνη. 
 

 Ζ Βνπιή απνηειείηαη απφ 300 
βνπιεπηέο. Σν χληαγκα δελ 
αλαθέξεη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ 
βνπιεπηψλ, 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  
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ηε γλψκε ηνπο ειεχζεξα θαη λα ςε-
θίδνπλ ζχκθσλα κε ηε ζπλείδεζή 
ηνπο. 
 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν 
βνπιεπηηθψλ εθινγψλ πνπ γίλνληαη 
θάζε ηέζζεξα ρξφληα, νλνκάδεηαη 

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

 
 
 
 
 
 
 

χλνιν 

300 Βνπιεπηέο 
πίνακαρ 10.1 Απφ ηνπο 300 Βνπιεπ-
ηέο ηεο Διιεληθήο Βνπιήο, νη 288 
είλαη βνπιεπηέο πνπ εθιέγνληαη ζηηο 
56 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ζηηο 
νπνίεο ρσξίδεηαη ε ρψξα ζηε δηάξ-
θεηα ησλ Βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. Οη 
ππφινηπνη 12 νλνκάδνληαη βνπιεπ-
ηέο 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 ζπ-
γθξφηεζε 
Δζληθνχ 

Κνηλνβνπ-
ιίνπ 

Αξηζκφο 
γπλαηθψλ 
πνπ θαηέ-

ιαβαλ 
βνπιεπηη-
θέο έδξεο 

Πνζνζηφ 
ζπκκεην-
ρήο ησλ 

γπλαηθψλ 
ζην Δζληθφ 

Κνηλν-
βνχιην 

   

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% 
 

πίνακαρ 10.2 Γςναικεία εκπποζώ-
πηζη ζηο Δθνικό Κοινοβούλιο. 
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 Παξαηεξψληαο ηα κηθξά πνζν-
ζηά 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. 

 
 
 
 
ηηο επφκελεο ζειίδεο θαίλεηαη ν 
πίνακαρ 10.3 Οι δπαζηηπιόηηηερ ηος 
Βοςλεςηή  
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Σκήκαηα  
ηεο Βνπιήο 

Οινκέιεηα  
ηεο Βνπιήο 

Γηαθνκκαηηθέο 
απνζηνιέο ζην 
εζσηεξηθφ θαη  
ζην εμσηεξηθφ 

Δπηηξνπέο  
ηεο Βνπιήο 

Δπαθέο κε  
ηνπο πνιίηεο 

Κνκκαηηθέο 
ππνρξεψζεηο 

Οη Γξαζηε- 
ξηφηεηεο  

ηνπ  
Βνπιεπηή 
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Δπηηξνπέο  

ηεο Βνπιήο 

Γηαξθείο 

Δηδηθέο 

Δηδηθέο  
Μφληκεο 

Γηα Δζληθά ή 
Γεληθφηεξνπ 

Δλδηαθέξνληνο 
Εεηήκαηα 

Γηεζλψλ 
ρέζεσλ  

ηεο Βνπιήο 

Δμεηαζηηθέο ησλ 
Πξαγκάησλ 

 

Γηάθνξεο άιιεο 
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Βνπιή ησλ εθήβσλ. Ζ Βνπιή ησλ 
Δθήβσλ είλαη έλα πξσηνπνξηαθφ 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο Βνπ-
ιήο ησλ Διιήλσλ, πνπ ιεηηνπξγεί 
απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1995-96. 
Απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο φισλ 
ησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο, ηνπ Απφ-
δεκνπ Διιεληζκνχ θαη ηεο Κχπξνπ. 
Έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ θαιιηέξ-
γεηα ζεηηθήο ζηάζεο ησλ λέσλ ζρε-
ηηθά 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 
αμηνινγνχληαη. Απφ ηελ αμηνιφγεζε 
επηιέγνληαη 350 έθεβνη-Βνπιεπηέο, 
νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ ηε Βνπιή 
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ησλ Δθήβσλ θαη ζπλεδξηάδνπλ ζηηο 
αίζνπζεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Η θαληαζία ζηελ εμνπζία 
θυη. 10.1 Λογόηςπο ηηρ Βοςλήρ ηυν 
εθήβυν. «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 πεξηβάι-
ινλ, ηε δεκνθξαηία, ην ζρνιείν, ηελ 
εξγαζία, ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηα αλ-
ζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην ξαηζηζκφ  

85 / 89 



θαη φ,ηη άιιν κε απαζρνιεί. Μηιψ 
θαη γηα φ,ηη κπνξψ εγψ λα θάλσ». 
Απηφ είλαη ην πιαίζην κέζα ζην ν-
πνίν θηλνχληαη νη εξγαζίεο ησλ κα-
ζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφ-
γξακκα ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ.  
 Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ην 
πξφγξακκα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο 
Βνπιήο. 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 
 
 
 
 

 
10.1.2 Απμοδιόηηηερ ηηρ Βοςλήρ 
 

Δπεηδή ε Βνπιή, φπσο είδακε, 
απνηειεί ην φξγαλν ηεο Πνιηηείαο 
ζην νπνίν αληηπξνζσπεχνληαη θαη 

Πξνζόληα  
Βνπιεπηή 

 Νόκηκε ηθαλόηεηα  

λα εθιέγεη 
 25 εηώλ θαη άλσ 
 Έιιελαο πνιίηεο 
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εθθξάδνληαη νη βαζηθέο πνιηηηθέο 
απφςεηο ηνπ ιανχ, αζθεί ηηο ζεκα-
ληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ 
καο πνιηηεχκαηνο. Απνηειεί 
δειαδή, ην ρψξν φπνπ δηεμάγεηαη ν 
δεκφζηνο πνιηηηθφο δηάινγνο απφ 
ηνπο αληηπξνζψπνπο καο (Βνπιεπ-
ηέο) ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ 
Διιεληθνχ έζλνπο θαη ηε ζπκκεηνρή 
ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή 
νινθιήξσζε. πγθεθξηκέλα:  

α. ηε Βνπιή αλήθεη ε αξκνδηφηεηα 

λα ζεζπίδεη ηνπο λόκνπο ηνπ θξά-
ηνπο. Αθνχ θαηαηεζεί έλα λνκνζρέ-
δην ζηε Βνπιή, παξαπέκπεηαη γηα 
επεμεξγαζία ζε κηα θνηλνβνπιεπηη-
θή επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ 
βνπιεπηέο φισλ ησλ θνκκάησλ, 
αλάινγα κε ηε δχλακή ηνπο κέζα 
ζηε Βνπιή. Σν επεμεξγαζκέλν πηα 
λνκνζρέδην, ζπδεηείηαη θαη 
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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 ςεθίδνληαη 
απφ ηε Βνπιή δελ επηηξέπεηαη λα 
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο θαλφ-
λεο δηθαίνπ πνπ ζέηεη ην χληαγκα.  

β. Ζ Βνπιή αζθεί έιεγρν ζηηο πξά-
μεηο ηεο Κπβέξλεζεο. Ζ Κπβέξλεζε 
ζπιινγηθά θαη ν θάζε Τπνπξγφο 
μερσξηζηά είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
παξέρνπλ ζηνπο Βνπιεπηέο πιεξν-
θνξίεο θαη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε 
ηηο πξάμεηο ηνπο. Ο έιεγρνο απηφο 
απνηειεί ινγηθή ζπλέπεηα ηνπ 
δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 
πνιηηεχκαηφο καο, αθνχ ν έιεγρνο 
ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 
αζθείηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο 
ηνπ ιανχ. Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη 
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κε εξσηήζεηο βνπιεπηψλ, κε αλα-
θνξέο ησλ πνιηηψλ γηα δηάθνξα 
πξνβιήκαηα ηνπο πνπ πηνζεηνχληαη 
απφ ηνπο βνπιεπηέο θαη παξνπζηά-
δνληαη ζηε Βνπιή, κε ζχζηαζε εμε-
ηαζηηθψλ επηηξνπψλ φηαλ ππάξ-
ρνπλ ππφλνηεο γηα θαθνδηαρείξηζε 
εθ κέξνπο Τπνπξγψλ θ.ά. Ο Πξσ-
ζππνπξγφο, επίζεο δχν θνξέο ην 
κήλα, παξέρεη επεμεγήζεηο ζηνπο 
βνπιεπηέο γηα ην θπβεξλεηηθφ έξγν.  

γ. Ζ Βνπιή αλαδεηθλύεη ηελ Κπβέξ-

λεζε. 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 Πξσ-
ζππνπξγνχ, ε Κπβέξλεζε πξέπεη 
λα εκθαληζηεί ζηε Βνπιή θαη λα 
δεηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο, αθνχ 
παξνπζηάζεη ην πξφγξακκά ηεο 
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(ςήθνο εκπηζηνζχλεο). Μφλν ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ζα δνζεί ε εκπηζην-
ζχλε 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 Κπβέξ-
λεζε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε 
Κπβέξλεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα 
παξαηηεζεί (ςήθνο δπζπηζηίαο). 

δ. Ζ Βνπιή ςεθίδεη θάζε ρξόλν 

ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ θξάηνπο 
πνπ ζπληάζζεη ε Κπβέξλεζε. Με 
απηφ ηνλ ηξφπν νη αληηπξφζσπνη 
καο ειέγρνπλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα 
ηνπ θξάηνπο. 

ε. Ζ Βνπιή επηθπξώλεη κε λόκν ηηο 

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

ζη. Ζ Βνπιή, ρσξίο ηε ζπλεξγαζία 
θαλελφο άιινπ θξαηηθνχ νξγάλνπ, 

αλαζεσξεί (ηξνπνπνηεί) ην 
ύληαγκα γηα λα πξνζαξκνζηεί ζε 
λέα πνιηηηθά ή θνηλσληθά δεδνκέλα 
(π.ρ. ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγ-
καηνο ην 2001, πξνζηέζεθε ην 
άξζξν 5Α κε ην νπνίν δηαζθαιίδε-
ηαη ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζηελ 
πιεξνθφξεζε θαη ζηε θνηλσλία ηεο 
πιεξνθνξίαο). 

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

 

 
 

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΧ 
ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ  Αξ. Φχιινπ 186  
 16 επηεκβξίνπ 1999 
 

θυη.10.2 ΦΔΚ  
Όινη 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 θα-
ηά ηεο Πνιηηείαο, δειαδή θαηά ηνπ 
πνιηηεχκαηνο θαη ηεο αζθάιεηαο 
ηνπ θξάηνπο. 
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θυη.10.3  Να αλαδε- 
ηήζεηε ηελ ηζηνζε- 
ιίδα ηεο Βνπιήο 

www.parliament.gr/ergasies 
/nomosxedia. Μέζα απφ ηε ζπγθε-
θξηκέλε ηζηνζειίδα κπνξείηε λα ε-
λεκεξσζείηε γηα ηα λνκνζρέδηα πνπ 
θαηαηίζεληαη γηα ςήθηζε ζηε Βνπιή 
θαη λα εθθξάζεηε ηε γλψκε ζαο. 
 

θυη. 10.4  Σκήκα ηεο  
Βηβιηνζήθεο ηεο Βνπ- 
ιήο. Ζ Βνπιή αλα- 
πηχζζεη πνιηηηζηηθέο  
θαη εθπαηδεπηηθέο  
δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξνγξάκκαηα. 
  Να ελεκεξσζείηε γη’ απηά απφ ηηο 
ηζηνζειίδεο ηεο θαη λα ηα παξνπ-
ζηάζεηε ζηελ ηάμε. Μέζα εμάιινπ 
απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηεο κπνξείηε  
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λα παξαθνινπζήζεηε θαη ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηεο. 
 

θυη.10.5  Ζ αίζνπζα  
ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.  
ηελ ηειεπηαία  
Αλαζεψξεζε ηνπ  
πληάγκαηνο, αλαζε-

σξήζεθαλ ηα πεξηζζφηεξα άξζξα 
πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
αηφκνπ. Πξνζηέζεθαλ δηαηάμεηο 
πνπ αθνξνχλ ηελ ελαιιαθηηθή 
ζηξαηησηηθή ζεηεία, ηελ πξνζηαζία 
ηεο γελεηηθήο ηαπηφηεηαο απφ βηντ-
αηξηθέο 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 
 

 Αξκνδηόηεηεο Βνπιήο.  
 
 Θεζπίδεη λόκνπο 
 Αλαδεηθλύεη ηελ θπβέξλεζε 
 Φεθίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό 
 Αλαζεσξεί ην ύληαγκα 
 Δπηθπξώλεη ηηο δηεζλείο  

ζπκβάζεηο 
 Αζθεί θνηλνβνπιεπηηθό έιεγρν  

θαη πνηληθή δίσμε ελαληίνλ  
ππνπξγώλ 

 

10.2 Δθηειεζηηθή Λεηηνπξγία 
 

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

10.2.1 Ππόεδπορ ηηρ Γημοκπαηίαρ 
Ο Πξόεδξνο 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 αξκνδηφ-
ηεηεο ηνπ Πξφεδξνπ ηεο Γεκνθξα-
ηίαο ζην χληαγκα, θπξηφηεξεο απφ 
ηηο νπνίεο είλαη: 

96 / 92 



 Ζ έθδνζε θαη ε δεκνζίεπζε ησλ 
λφκσλ, φπσο είδακε ζηελ 
πξνεγνχκελε ελφηεηα. 
 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 Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκά-

ησλ: Οη λφκνη πνπ ςεθίδνληαη ζηε 
Βνπιή νξίδνπλ γεληθά πιαίζηα. Γηα 
ην ιφγν απηφ, ν αξκφδηνο Τπνπξ-
γφο πνπ πξφηεηλε ην λφκν ζηε 
Βνπιή, πξνηείλεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο 
Γεκνθξαηίαο ηελ έθδνζε δηαηαγκά-
ησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ πσο ζα 
εθαξκνζηεί θαη ζα εθηειεζηεί ν 
ζπγθεθξηκέλνο λφκνο. Ο αξκφδηνο 
Τπνπξγφο ππνγξάθεη απφ θνηλνχ 
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κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ηα 
Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ δεκν-
ζηεχνληαη θαη απηά ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ). 
 Ο δηνξηζκφο ηνπ Πξσζππνπξγνχ 
θαη ηεο Κπβέξλεζεο: Ο Πξφεδξνο 
ηεο Γεκνθξαηίαο δηνξίδεη σο Πξσ-
ζππνπξγφ ηεο ρψξαο ηνλ αξρεγφ 
ηνπ θφκκαηνο ην νπνίν ζηηο εθινγέο 
απέθηεζε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 
ησλ εδξψλ ηεο Βνπιήο (151 έδξεο). 
Δάλ θαλέλα θφκκα δελ απέθηεζε 
ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, ην ίδην ην 
χληαγκα πξνβιέπεη αλαιπηηθά ηε 
δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπ-
ζήζεη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 
κε δηαδνρηθέο αλαζέζεηο δηεξεπλεηη-
θψλ εληνιψλ, γηα ην ζρεκαηηζκφ 
Κπβέξλεζεο. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκν-
θξαηίαο είλαη αηξεηφο, εθιέγεηαη δε-
ιαδή γηα νξηζκέλε ζεηεία (5 ρξφληα) 
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απφ ηε Βνπιή. Μπνξεί λα επαλε-
θιεγεί κηα κφλν θνξά. 
 

Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 
κπνξεί λα εθιεγεί όπνηνο είλαη 
Έιιελαο πνιίηεο πξηλ από πέληε 
ηνπιάρηζηνλ έηε, έρεη από παηέξα 
ή κεηέξα Διιεληθή θαηαγσγή, έρεη 
ζπκπιεξώζεη ην ηεζζαξαθνζηό 
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη έρεη ηε 
λόκηκε ηθαλόηεηα ηνπ εθιέγεηλ 
(Άξζξν 31 ηνπ πλη). 
 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο εθιέ-
γεηαη απφ ηε Βνπιή κε απμεκέλε 
πιεηνςεθία γηαηί επηδηψθεηαη λα εί-
λαη απνδεθηφο απφ ηελ πιεηνςεθία 
ησλ βνπιεπηψλ. Πξέπεη λα ζπγθε-
ληξσζεί ε πιεηνςεθία ησλ 2/3 (200) 
ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ 
ζε δχν ςεθνθνξίεο θαη ησλ 3/5 
(180) ζηελ ηξίηε ςεθνθνξία. ηελ 
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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). 
 

θυη.10.6  Οη έμη Πξφ- 
εδξνη ησλ ηεο Γ΄ Δι- 
ιεληθήο Γεκνθξαηίαο.  
Καηά ζεηξά: Μηρ.  
ηαζηλφπνπινο, Γεκ.  
Σζάηζνο, Kσλ. Καξα- 
καλιήο, Υξ. αξηδε- 
ηάθεο Κσλ. ηεθαλφ- 
πνπινο θαη Κάξνινο  
Παπνχιηαο  
(www.presidency.gr). 
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ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ’ ΑΡ. 246 
«Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών ηος 

Δνιαίος Λςκείος» 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
 
 
 
 

θυη. 10.7 Πποεδπικό Γιάηαγμα  
Ο Νφκνο 1266/98, θαζφξηδε φηη ε 
εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζηα ΑΔΗ 
θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο, πξαγκαηνπνηεί-
ηαη κε Παλειιήληεο Δμεηάζεηο. Ο 
ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, 
ν αξηζκφο ησλ εμεηαδφκελσλ 
καζεκάησλ, ν αθξηβήο ππνινγη-
ζκφο ηεο βαζκνινγίαο θαη άιιεο 
ιεπηνκέξεηεο, πξνζδηνξίδνληαη απφ 
δηάθνξα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα. 
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θυη. 10.8.  Σν Πξνε- 
δξηθφ Μέγαξν. ην  
άξζξν 37 ηνπ πληάγ- 
καηνο αλαθέξεηαη φ,ηη 

αλ θαλέλα θφκκα δε δηαζέηεη ηελ 
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ εδξψλ 
ζην Κνηλνβνχιην (151 έδξεο δεια-
δή), ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 
παξέρεη ζηνλ αξρεγφ ηνπ θφκκαηνο 
πνπ δηαζέηεη ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία 
εληνιή ζρεκαηηζκνχ Κπβέξλεζεο. 
Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ν 
Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο παξέρεη 
εληνιή ζηνλ αξρεγφ ηνπ δεχηεξνπ 
θαη ηνπ ηξίηνπ ζηε ζπλέρεηα θφκκα-
ηνο. Κάζε εληνιή ηζρχεη γηα 3 
εκέξεο. Αλ νη εληνιέο απνηχρνπλ, ν 
Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θαιεί 
φινπο ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκά-
ησλ λα ζρεκαηίζνπλ «Οηθνπκεληθή 
Κπβέξλεζε» θαη αλ θαη απηφ 
απνηχρεη αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξν  

102 / 93 



ελφο ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ 
ηεο ρψξαο ην ζρεκαηηζκφ 
Κπβέξλεζεο πνπ ζα νδεγήζεη 
νκαιά ηε ρψξα ζηε δηεμαγσγή 
λέσλ εθινγψλ. 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 
 

 Αξρεγόο ηνπ θξάηνπο 
 Ρπζκηζηήο ηνπ πνιηηεύκαηνο 
 

10.2.2 Κςβέπνηζη 
 

 

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

απνηειεί ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, 
ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξσ-
ζππνπξγφ θαη ηνπο Τπνπξγνχο. 
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ΤΠΟΤΡΓΔΙΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
www.ypan.gr 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΝΑΤΣΗΛΗΑ 
www.yen.gr 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 
www.culture.gr 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 
www. 

ministryofjustice.
gr 

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ - 
ΓΖΜΟΗΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ & 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ 

www.ypes.gr 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

www.yme.gr 

ΔΘΝΗΚΖ 
ΠΑΗΓΔΗΑ & 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 
www.ypepth.gr 

ΓΖΜΟΗΑ 
ΣΑΞΖ 

www.ydt.gr 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
www.ypetho.gr 

ΤΓΔΗΑ & 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
www.ypyp.gr 
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ΑΓΡΟΣΗΚΖ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ & 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
www.minagric.gr 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ 

www.mathra.gr 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ 
www.mfa.gr 

ΑΗΓΑΗΟΤ & 
ΝΖΗΧΣΗΚΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
www.ypai.gr 

ΔΘΝΗΚΖ  
ΑΜΤΝΑ 

www mod.gr 

ΣΤΠΟΤ & ΜΜΔ 
www.minpress.

gr  

ΑΠΑΥΟΛΖΖ  
& ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ 

www.labor-
ministry.gr 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

www.mintour.er 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ & 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ 
www.minenv.gr 
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 Ο Πξσζππνπξγόο είλαη ν Πξφε-
δξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη έρεη ηελ 
επζχλε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ν Πξσζππνπξγφο 
νξίδεη ηα πξφζσπα, πνπ απαξηί-
δνπλ ηελ Κπβέξλεζε, θαη έρεη δηθαί-
σκα λα ηα απαιιάμεη απφ ηα θαζή-
θνληά 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 πξνέξρν-
ληαη απφ ηε Βνπιή νλνκάδνληαη 

εμσθνηλνβνπιεπηηθνί. Κάζε Τπνπξ-
γφο δηεπζχλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ην-
κέα δηνίθεζεο ν νπνίνο ζπληζηά ην 
Τπνπξγείν ηνπ (π.ρ. Δζλ. Παηδείαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ, Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 
Δκπνξίνπ, Δμσηεξηθψλ). Τπάξρνπλ 
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θάπνηεο θνξέο Τπνπξγνί «άλεπ 

ραξηνθπιαθίνπ», νη νπνίνη δε 
δηεπζχλνπλ έλα Τπνπξγείν, φπσο νη 
άιινη, αιιά αζθνχλ ζπγθεθξηκέλα 
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 
Τπνπξγείν 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 πξνγξάκκαηα. Γηα ην 
ιφγν απηφ, ππνβάιινπλ ζηε Βνπιή 
λνκνζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηηο ππν-
ζέζεηο ησλ Τπνπξγείσλ ηνπο θαη 
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δεηνχλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκν-

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

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

Πξσζππνπξγόο 
 

Τπνπξγνί 
 

Τθππνπξγνί 
 

Τπνπξγνί άλεπ 
ραξηνθπιαθίνπ 

 

10.2.3 Η Γικαζηική Λειηοςπγία 
 

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; 

Κπβέξλεζε 
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 Με βάζε ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο 
ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θξαηηθήο 
εμνπζίαο (βι. Κεθ.8), ην χληαγκα 
πξνβιέπεη έλα άιιν φξγαλν, ζην 
νπνίν αλαζέηεη απηφ ην έξγν, ηα 

δηθαζηήξηα, ηα νπνία αζθνχλ ηε 
δηθαζηηθή ιεηηνπξγία. Σα δηθαζηή-
ξηα είλαη έλα ηξίην φξγαλν, αλεμάξ-
ηεην απφ εθείλα πνπ αζθνχλ ηε 
λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή ιεηηνπξ-
γία (Βνπιή - Κπβέξλεζε). Σηο δηαθν-
ξέο επνκέλσο πνπ πξνθχπηνπλ κε-
ηαμχ ησλ πνιηηψλ (π.ρ. ρξεκαηηθέο 
δηαθνξέο, θινπέο, αλζξσπνθηνλία) 
θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ 
θξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ (π.ρ. θν-
ξνδηαθπγή) ηηο επηιχνπλ ηα δηθα-
ζηήξηα, 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 
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ζε αληίζεζε κε ην χληαγκα, 
νθείινπλ λα κελ ηνπο εθαξκφδνπλ 
θαη λα δηθάδνπλ κε βάζε ηελ αληη-
θεηκεληθή θξίζε ηνπο, ζχκθσλα κε 
ην χληαγκα. Δίλαη φκσο ππνρξεσ-
κέλνη λα αηηηνινγνχλ ηελ νπνηαδή-
πνηε 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.  
 

θυη. 10.9 Το λογόηςπο  
ηηρ Eurojust. Σν  
Τπνπξγείν Γηθαηνζχ-

λεο , ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ηα 
δηθαζηήξηα φισλ ησλ θξαηψλ 
κειψλ ηεο ΔΔ, ζπλεξγάδνληαη γηα 
ηελ επίιπζε πνηληθψλ θαη αζηηθψλ 
ππνζέζεσλ. Δμάιινπ, γηα ηελ πάηα-
με ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο,  
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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 απν-
θάζεηο θαη κέηξα θαηά ηνπ εγθιήκα-
ηνο (Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ Γίθηπν). 
 

 Ζ αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηψλ 

εμαζθαιίδεηαη θπξίσο κε ηελ ηζνβη-
όηεηα (δελ κπνξνχλ λα παπηνχλ 
απφ ηα θαζήθνληα ηνπο) θαη ηελ 
εηδηθή κηζζνινγηθή κεηαρείξηζή 
ηνπο. Σα δηθαζηήξηα δηαθξίλνληαη 

ζε δηνηθεηηθά, πνιηηηθά θαη πνηλη-
θά. Ζ δηάθξηζε απηή γίλεηαη κε βάζε 
ην αληηθείκελν ηεο αξκνδηφηεηαο 
ησλ δηθαζηεξίσλ. πγθεθξηκέλα: 

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

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

 ηα πνηληθά δηθαζηήξηα δηθάδν-
ληαη φζεο πξάμεηο ν λφκνο ραξαθηε-
ξίδεη σο εγθιήκαηα θαη απνθαζίδε-
ηαη ε ηηκσξία πνπ πξέπεη λα επη-
βιεζεί ζην δξάζηε ηνπο, π.ρ. εγθιή-
καηα πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηεο 
δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο ζσκαηηθήο 
αθεξαηφηεηαο, ηεο πεξηνπζίαο θ.ά. 
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θυη. 10.10 Το Υποςπγείο Γικαιοζύ-
νηρ (www.ministryofjustice.gr), 
κέζσ ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχεη, 
κεξηκλά γηα ηελ πξφιεςε ηεο 
παξαβαηηθφηεηαο αλειίθσλ (7-17 
εηψλ) θαη ηελ αγσγή θαη ζσθξνλη-
ζηηθή κεηαρείξηζε ησλ λέσλ (7-21 
εηψλ), πνπ εθδειψλνπλ παξαβαηη-
θή ζπκπεξηθνξά. Ζ πνηληθή 
λνκνζεζία καο νξίδεη φηη νη αλήιηθνη 
παξαβάηεο, δηθάδνληαη απφ εηδηθφ 
δηθαζηήξην, ην Γηθαζηήξην Αλειί-
θσλ, ην νπνίν δελ επηβάιιεη πνη-
λέο, αιιά αλακνξθσηηθά κέηξα. 
Παξάιιεια, γηα φζνπο αλειίθνπο 
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκα-
ηα (πξφιεςε), νη πνιίηεο κπνξνχλ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 
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λα απεπζχλνληαη ζηηο Τπεξεζίεο 
Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ, πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζε φια ηα Πξσηνδηθεία 
ηεο ρψξαο θαη ζηελ Δηαηξεία 
Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ. 
 Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε, κε βά-
ζε θαη ηηο γλψζεηο ζαο απφ ηνλ θνη-
λσληθφ έιεγρν, γηαηί νη αλήιηθνη πα-
ξαβάηεο πξέπεη λα αληηκεησπίδν-
ληαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ Πνιηηεία. 
 

Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

Γηθαζηήξηα 
 

 
         

 
 
 

Πνιηηηθά Πνηληθά Γηνηθεηηθά 
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ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ  
ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΠΟΛΗΣΔΗΑ 

1. Βνπιή 

2. Πξφεδξνο Γεκνθξαηίαο 

3. Κπβέξλεζε 

4. Γηθαζηήξηα 
 

 

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. 
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Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 
Οη πνιίηεο εθιέγνπλ ηνπο 300 Βνπ-
ιεπηέο κε άκεζε θαζνιηθή κπζηηθή 
ςεθνθνξία θάζε ηέζζεξα ρξφληα. 
Δάλ δπζαξεζηεζνχλ απφ ηε ζπκπε-
ξηθνξά ζπγθεθξηκέλνπ Βνπιεπηή, 
ζηηο επφκελεο εθινγέο έρνπλ  
ηε δπλαηφηεηα λα εθιέμνπλ άιιν 
πξφζσπν ζηε ζέζε ηνπ. Μπνξνχλ 
λα παξαθνινπζνχλ ζπλεδξηάζεηο 
ηεο Βνπιήο. Μπνξνχλ λα επηθνη-
λσλνχλ πξνζσπηθά αιιά θαη κέζσ 
νξγαλψζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ 
ζσκαηείσλ κε ηνπο Βνπιεπηέο ηεο 
εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαη γε-
ληθφηεξα» γηα λα ηνπο εθζέζνπλ ηα 
αηηήκαηα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ςήθη-
ζε ελφο λφκνπ. Μπνξνχλ λα εθζέ-
ηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Βνπιεπηψλ 
ζηνλ Σχπν θαη γεληθφηεξα ηα ΜΜΔ. 
 

116 / 96 



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

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 
Οη πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ έκκεζα 
ζηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο, αθνχ νη ίδηνη 
εθιέγνπλ ηνπο Βνπιεπηέο νη νπνίνη 
ηνλ εθιέγνπλ άκεζα ζηε Βνπιή. 
 

Κπβέξλεζε 
Ο Πξσζππνπξγφο θαζνξίδεη θαη θα-
ηεπζχλεη ηε γεληθή πνιηηηθή (εζσηε-
ξηθή θαη εμσηεξηθή) ηεο ρψξαο. Ζ 
Κπβέξλεζε απαξηίδεηαη απφ ηνλ 
Πξσζππνπξγφ θαη ηνπο Τπνπξγνχο. 
Ο Πξσζππνπξγφο έρεη ηελ επζχλε 
ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο θαη νξί-
δεη ηα πξφζσπα πνπ απαξηίδνπλ 
ηελ Κπβέξλεζε. 
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Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ 
Με ηελ ςήθν ηνπο νη πνιίηεο επηιέ-
γνπλ 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 ειεθηξνληθφ θαη λα 
θαηαζέηνπλ ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο 
ζην γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ 
αιιά θαη ζε θάζε Τπνπξγφ, γηα 
ζέκαηα πνπ αγγίδνπλ ηηο αξκνδηφηε-
ηέο ηνπ. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
έλα πνιηηηθφ θφκκα νη πνιίηεο επη-
ιέγνπλ ηνλ αξρεγφ ηνπ θφκκαηνο.  
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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 πξνθχ-
πηνπλ 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 ζηειερψλν-
ληαη απφ έιιελεο πνιίηεο. Οη πνιί-
ηεο δηνξίδνληαη έλνξθνη ζε νξηζκέ-
λεο ππνζέζεηο (θαθνπξγήκαηα) θαη 
ζπλαπνθαζίδνπλ κε ηνπο δηθαζηέο 
σο πξνο ηηο πνηλέο. Οη πνιίηεο νη 
νπνίνη ζίγνληαη απφ ηελ απνλνκή  
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ηεο δηθαηνζχλεο έρνπλ ην δηθαίσκα 
λα δεηήζνπλ απνδεκίσζε απφ ην 
θξάηνο. 
 

Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 
1. Να δηαιέμεηε έλα ζέκα πνπ αθνξά 
φιε ηελ ηάμε (θνηλσληθά, εθπαηδεπ-
ηηθά, πνιηηηζηηθά, νηθνινγηθά 
πξνβιήκαηα) θαη λα αθνινπζήζεηε 
ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ελφο λφκνπ 
(ζπδήηεζε, ςήθηζε, δεκνζίεπζε) 
κέζα ζηελ ηάμε. 
2. Καηά ηελ δηάξθεηα κίαο δηδαθηη-
θήο ψξαο, γλσξίδνληαο ήδε ηηο 
αξκνδηφηεηεο ηεο Βνπιήο, κπνξείηε 
λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα ζπλεδξί-
αζε κε ειεχζεξε αληαιιαγή απφςε-
σλ. Μπνξείηε λα ρσξηζηείηε ζε 
θφκκαηα θαη αθνχ εθιέμεηε Πξφε-
δξν θαη Αληηπξφεδξν λα πξνρσξή-
ζεηε ζηε δηαδηθαζία. Πξηλ γίλεη ε 
αλαπαξάζηαζε, ζα ήηαλ ρξήζηκε  
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ε παξαθνινχζεζε κηαο ζπλεδξία-
ζεο 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 ζπλέ-
ρεηα, λα ζπδεηήζεηε ην ζέκα ζηελ 
ηάμε θαη λα πξνηείλεηε πηζαλνχο 
ηξφπνπο πνπ εζείο ζεσξείηε ζθφ-
πηκνπο γηα πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή 
ηνπ πνιίηε ζηνλ έιεγρν ησλ 
θξαηηθψλ νξγάλσλ. 
 

Κξηηήξην απηναμηνιφγεζεο  
ηνπ καζεηή 

Α. Σειεηψλνληαο ηε κειέηε θαη ζπ-
δήηεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη εθφζνλ 
θαηαλφεζεο ηηο θαηλνχξγηεο έλλνηεο,  
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ζα πξέπεη λα κπνξείο λα απαληή-
ζεηο ζχληνκα ζηηο παξαθάησ 
εξσηήζεηο. ε φπνηεο ζπλαληάο 
δπζθνιία, ζπκβνπιέςνπ θαη πάιη 
ην αληίζηνηρν κάζεκα. 
1. Γηαηί ε Βνπιή έρεη μερσξηζηή 
ζέζε ζην πνιίηεπκα 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; 
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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    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.Καβ-

βαδία θαη «Μαπξφιπθνη» ηνπ Θ. 
Πεηζάιε-Γηνκήδε αλαθέξνληαη 
ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ησλ θνη-
λνηήησλ ζηελ Σνπξθνθξαηνχκελε 
Διιάδα, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο  
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έγηλαλ θέληξα ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, 
φπσο π.ρ. ηα Ακπειάθηα θαη ε 
Γεκεηζάλα. 
 

Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ  
Τπνπξγείνπ ησλ Δζσηε- 
ξηθψλ (www.ypes.gr) ζα  
ελεκεξσζείο γηα ην ζχ-

ζηεκα ηεο δηνηθεηηθήο απνθέληξσ-
ζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
ζηε ρψξα καο. Γηα ην ζεζκφ ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πιεξνθν-
ξίεο παξέρνπλ νη ηζηνζειίδεο ηεο 
Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ (ΚΔΓΚΔ), πνπ ζα βξεηο 
ζηε ζειίδα 92 ηνπ 5νπ ηφκνπ. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα θαίλεηαη 
ν πίνακαρ 11.1  Η διοίκηζη ηος 
κπάηοςρ 
 

Ζ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο αζθείηαη 
άιινηε απ’ επζείαο απφ ηα φξγαλα 
ηνπ Κξάηνπο (π.ρ. Τπνπξγεία, 
Γεκφζηεο Τπεξεζίαο) θαη άιινηε 
απφ ηα φξγαλα δηαθφξσλ απηνδη-
νηθνχκελσλ Οξγαληζκψλ (π.ρ. Οξ-
γαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 
Παλεπηζηήκηα) ηα νπνία αζθνχλ 
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 απνθεληξσηηθό 
ζύζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 
άζθεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο δε 
γίλεηαη κφλν απφ ηα θεληξηθά 
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θξαηηθά φξγαλα αιιά θαη απφ ηα 
πεξηθεξεηαθά. πγθεθξηκέλα: 

Κεληξηθά θξαηηθά όξγαλα είλαη ηα 
Τπνπξγεία, επηθεθαιήο 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 Γελη-
θέο Γηεπζχλζεηο. Κάζε γεληθή δηεχ-
ζπλζε 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 Δθπαίδεπ-
ζεο. Μηα απφ ηηο επηκέξνπο 
Γηεπζχλζεηο ηεο είλαη ε Γηεχζπλζε 
Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ νπνία, αλήθεη 
ην ηκήκα Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, 
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Μέζσλ Γηδαζθαιίαο θαη 
εμνπιηζκνχ Δηδηθήο Αγσγήο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1: ΚΟΜΟΣΖΝΖ   8: ΑΘΖΝΑ 
2: ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ   9: ΣΡΗΠΟΛΖ 
3: ΚΟΕΑΝΖ 10: ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
4: ΗΧΑΝΝΗΝΑ 11: ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ 
5: ΛΑΡΗΑ 12: ΖΡΑΚΛΔΗΟ 
6: ΛΑΜΗΑ 13: ΚΔΡΚΤΡΑ 
7: ΠΑΣΡΑ   
θυη.11.1 Οη 13 Πεξηθέξεηεο ηνπ 
ειιεληθνχ θξάηνπο. Πεγή Τπ. 
Δζσηεξηθψλ (www.ypes.gr). 
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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. 
 

 Πεξηθεξεηαθά όξγαλα ζήκεξα 
είλαη νη Πεξηθέξεηεο. Ζ ρψξα δηαη-
ξείηαη ζε 13 Πεξηθέξεηεο, επηθεθα-
ιήο θάζε Πεξηθέξεηαο είλαη ν Πεξη-
θεξεηάξρεο, ν νπνίνο δηνξίδεηαη 
απφ ηελ Κπβέξλεζε. 
 Ζ Πεξηθέξεηα έρεη αξκνδηφηεηα 
γηα ην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηη-
ζκφ, ζπληνληζκφ θαη εθαξκνγή ηεο 
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξη-
νρήο, π.ρ. ε εθηέιεζε δεκνζίσλ 
έξγσλ, φπσο ιηκάληα, αεξνδξφκηα 
ζην λνκφ Έβξνπ, αλήθνπλ  
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ζηελ πεξηθέξεηα Θξάθεο γηαηί αθν-
ξνχλ ηελ αλάπηπμή ηεο. Σα πεξηθε-
ξεηαθά φξγαλα επνπηεχνληαη θαη 
ειέγρνληαη απφ ηα Κεληξηθά 
Κξαηηθά Όξγαλα (Τπνπξγεία).  

Β. Απηνδηνίθεζε: Σν χληαγκά καο 
πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία λνκηθψλ 
πξνζψπσλ* ηα νπνία αζθνχλ δε-
κφζηα εμνπζία (Γήκνη, Κνηλφηεηεο, 
Παλεπηζηήκηα). Απηφο ν ηξφπνο νξ-

γάλσζεο νλνκάδεηαη απηνδηνίθεζε.  
 Σν θξάηνο δεκηνπξγεί απηά ηα 
λνκηθά πξφζσπα θαη ηνπο παξέρεη 
εμνπζία ,επεηδή θπξηαξρεί ε αληίιε-
ςε φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα  
 

*Ννκηθά Πξόζσπα: ελψζεηο πξν-
ζψπσλ πνπ εμππεξεηνχλ έλα νξη-
ζκέλν ζθνπφ θαη αλαγλσξίδνληαη 
απφ ην λφκν σο πξφζσπα, κε 
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 
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κεησζεί ην ράζκα αλάκεζα ζηνλ 
πνιίηε θαη ηελ εμνπζία, λα δεκηνπξ-
γεζνχλ 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 Όξνο θαη ηα 
Παλεπηζηήκηα (ΑΔΗ). 
 

 
 
 
 
θυη.11.2 Δπισειπήζειρ Κοινήρ 
Ωθέλειαρ. Σν θξάηνο αιιά θαη ε 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρνπλ δεκη-
νπξγήζεη δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο  
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επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 
σο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε θξαηη-
θφ έιεγρν (π.ρ. ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, Γεκν-
ηηθή Δπηρείξεζε Έξγσλ θαη Αλά-
πηπμεο Γήκνπ Ν .Ησλίαο). Οη ιφγνη 
δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ επηρεηξήζε-
σλ είλαη ε παξνρή θηελψλ αγαζψλ  
πξψηεο αλάγθεο ζηνπο πνιίηεο, ε 
θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ε 
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 
 

 
 

 

θυη.11.3 Λογόηςπο Ανώηαηος Σςμ-
βοςλίος Δπιλογήρ Πποζυπικού 
(www.asep.gr). ηε ρψξα καο ιεη-
ηνπξγνχλ θάπνηα φξγαλα, σο αλε-
μάξηεηεο απφ ην θξάηνο δηνηθεηηθέο 
αξρέο. Σα φξγαλα απηά αζρνινχ-
ληαη θπξίσο κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε. Σέηνηεο 
αξρέο είλαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε,  
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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  
 

Απνθεληξσηηθό ύζηεκα 
 
 
 
 

 
11.2 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
 

Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζεσξείηαη 
δεκνθξαηηθφο ζεζκφο θαη βαζηθή 
πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκάησζε 
ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο.  

Κεληξηθά - 
Πεξηθεξεηαθά 

Όξγαλα 

 

Απηνδηνίθεζε 
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Ζ Γεκνθξαηία πξέπεη λα ζεκειηψ-
λεηαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ (απφ 
ην ιαφ πξνο ηελ εμνπζία) θαη απηφ 
επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπηθή απην-
δηνίθεζε. Σν χληαγκα ζην άξζξν 

102 θαηνρπξψλεη ηελ χπαξμε Οξ-

γαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(ΟΣΑ) . Όιεο νη ππνζέζεηο ηνπηθήο 
ζεκαζίαο ( π.ρ. ε θαηαζθεπή ή ε 
θξνληίδα ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ε 
δηακφξθσζε θαη ε επηζθεπή ησλ 
πεδνδξνκίσλ, νη ρψξνη αλαςπρήο 
θαη πξαζίλνπ, ε θαζαξηφηεηα) 
αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ αξκν-
δηφηεηα ησλ ΟΣΑ. Οη ΟΣΑ δελ έρνπλ 
κφλν αξκνδηφηεηεο, αιιά θαη δηθαη-
ψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, έρνπλ 
δηθνχο ηνπο ππαιιήινπο, δηθά ηνπο 
έζνδα θαη πεξηνπζία θαη δηθφ ηνπο 
πξνυπνινγηζκφ. Ζ βαζηθή ηνπο 
φκσο ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ 
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ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κέζσ 
ηεο Πεξηθέξεηαο. 
 

θυη. 11.4 Η ίδπςζη  
από ηον Καποδίζηπια  
ηον Πανελληνίος Σςμ- 
βοςλεςηικού 

Σώμαηορ. Τοισογπαθία από ηη Βοςλή  
 «Δίηε κε ηηο αξραηφηεηεο, είηε κε 
Οξζνδνμία, ησλ Διιήλσλ νη 
θνηλφηεηεο θηηάρλνπλ άιιν 
γαιαμία» Γηνλ. αββφπνπινο.  
 Ο πξψηνο λφκνο «Πεξί ζρεκαηη-
ζκνχ θαη δηαηξέζεσο ησλ Γήκσλ», 
ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ θξά-
ηνπο, ςεθίζηεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 
1833 θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1834, 
ζρεκαηίζηεθε ν Γήκνο Αζελαίσλ. 
Μέρξη λα θηάζνπκε ζηελ ηειεπηαία 
νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνδη-
νίθεζεο «Καπνδίζηξηαο» πνπ 
ηζρχεη ζήκεξα, πέξαζαλ πεξίπνπ  
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170 ρξφληα. Ζ Σνπηθή φκσο Απηνδη-
νίθεζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην Βπδά-
ληην. ηελ ηνπξθνθξαηία νη θνηλφηε-
ηεο είραλ θπξίσο ηελ επζχλε ηεο 
είζπξαμεο ησλ θφξσλ ηνπ νπιηά-
λνπ. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε 
έλαο πςειφο βαζκφο απηνδηνίθεζεο 
(Μαδεκνρψξηα ζηε Υαιθηδηθή, Εαγφ-
ξη, 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 αληιή-
ζεηε πιεξνθνξίεο γηα ηε δξάζε 
ησλ θνηλνηήησλ ζηελ Σνπξθνθξα-
ηία θαη ην Νενειιεληθφ θξάηνο. 

 

θυη.11.5 Ψηθοθοπία  
εκπποζώπυν ηηρ ηοπι- 
κήρ αςηοδιοίκηζηρ  
ηυν κπαηών μελών 

ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ. ηε 
λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα  
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καο θαηνρπξψλνληαη ζρεηηθά 
αζαθψο δηάθνξεο κνξθέο άκεζεο 
δεκνθξαηίαο, ηδηαίηεξα κε ηελ πξφ-
βιεςε ηεο «ιατθήο ζπκκεηνρήο» ζε 
ζπλειεχζεηο ησλ θαηνίθσλ π.ρ. 
πλνηθηαθά πκβνχιηα. Ζ ζπκκεηνρή 
φκσο απηή έρεη πεξηζζφηεξν ζπκ-
βνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Σνλ Ηνχλην 
ηνπ 2003, ν δήκνο Μάλδξαο δηεμή-
γαγε δεκνςήθηζκα κε αθνξκή ηε 
ρσξνζέηεζε σο κειινληηθψλ 
ρψξσλ πγηεηνλνκηθήο ηαθήο ζθνπ-
πηδηψλ (ΥΤΣΑ), ηεζζάξσλ ζεκείσλ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ. Να αληαιιάμεηε 
απφςεηο ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηελ 
αλαγθαηφηεηα ςήθηζεο λφκσλ πνπ 
πξέπεη λα πξνβιέπνπλ κε ζαθή-
λεηα κνξθέο άκεζεο δεκνθξαηίαο, 
φπσο π.ρ. ην δεκνςήθηζκα, γηα 
δηάθνξα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 
απαζρνινχλ ηελ Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε. 
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11.2.1  Α΄ Βαθμόρ:  
Γήμοι και Κοινόηηηερ 

 

Ο λφκνο πξνβιέπεη δχν εηδψλ 
Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθε-
ζεο Α΄ βαζκνχ. Όζεο πφιεηο έρνπλ 
πιεζπζκφ πάλσ απφ 10.000 θαηνί-
θνπο ή είλαη πξσηεχνπζεο λνκψλ 
αλεμάξηεηα πιεζπζκνχ, απνηεινχλ 

δήκνπο. Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψ-
ζεηο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 
Γήκνη θσκνπφιεηο κε κηθξφηεξν 
πιεζπζκφ( Λνπηξνπφιεηο ή θσκν-
πφιεηο κε ηζηνξηθή ζεκαζία). Κάζε 
απηνηειήο ζπλνηθηζκφο πνπ έρεη 
πιεζπζκφ ηνπιάρηζηνλ 1500 θαηνί-
θνπο θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ψζηε 
λα παξακείλεη βηψζηκνο κπνξεί λα 

απνηειέζεη θνηλόηεηα.  
 Με ην Ν. 2539/1977 «Πεξί 
ζπγθξνηήζεσο ηεο Πξσηνβάζκηαο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ρέδην 
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Καπνδίζηξηα), ε ρψξα καο έρεη 900 
Γήκνπο θαη 133 Κνηλφηεηεο. Δπηθε-
θαιήο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηή-
ησλ, είλαη νη Γήκαξρνη, νη Κνηλνηάξ-
ρεο 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 πξνψ-
ζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ιανχ ζηηο 
ηνπηθέο ππνζέζεηο. 
 Οη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο κπν-
ξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 
ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο, φπσο: 
 Πεξηβαιινληηθέο: θαηαζθεπή 
ππνλφκσλ θαη απνρέηεπζεο, 
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θαζαξηζκφο δξφκσλ θαη ζπιινγή 
απνξξηκκάησλ, θαηαζθεπή 
δξφκσλ, πιαηεηψλ, θνηκεηεξίσλ. 

 Πξνζσπηθέο: θαηαζθεπή θαη ζπ-
ληήξεζε ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ίδξπζε 
Κέληξσλ Αλνηρηήο Πεξίζαιςεο, 
ςπραγσγίαο ππεξειίθσλ, θέληξσλ 
λεφηεηαο, παηδηθψλ θαη βξεθνλε-
πηαθψλ ζηαζκψλ. 

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

 Πξνζηαζίαο: θαηαζθεπή έξγσλ 
πξνζηαζίαο απφ πιεκκχξεο, 
δαζηθέο ππξθαγηέο θαη 

 Παξαγσγηθέο θαη επηρεηξεκαηη-
θέο δξαζηεξηόηεηεο: εθκεηάιιεπζε 
ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ήπη-
σλ κνξθψλ ελέξγεηαο, θαηαζθεπή 
θαηνηθηψλ γηα ηνπο δεκφηεο. 
 

143 / 102 



7.2.2  Β΄ Βαθμόρ:  
Νομαπσιακή Αςηοδιοίκηζη 

 

Ζ έθηαζε θαη ε νλνκαζία θάζε λν-
καξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ζπκπί-
πηεη ζπλήζσο κε απηήλ ηνπ λνκνχ 
θαη ε έδξα ηεο είλαη ε πξσηεχνπζα 
ηνπ. Σν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην θαη 
ν Ννκάξρεο εθιέγνληαη άκεζα απφ 
ην ιαφ θάζε ηέζζεξα ρξφληα, ηαπηφ-
ρξνλα κε ηα φξγαλα ηεο Α΄ Βάζκηαο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Οη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο 
δελ αζθνχλ επνπηεία ζηνπο Γήκνπο 
θαη ηηο Κνηλφηεηεο θαη δελ ππάξρεη 
κεηαμχ ηνπο ηεξαξρηθή ζρέζε. Όκσο 
ζηελ πξάμε, ππάξρεη ζηελή 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, επεηδή ηηο 
πηζηψζεηο γηα ηα ηνπηθά έξγα δηα-
ρεηξίδεηαη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνί-
θεζε. Οη Ννκάξρεο καδί κε ηνπο 
Γήκνπο ζπληάζζνπλ πξνγξάκκαηα 
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δξαζηεξηνηήησλ, ε απφθαζε φκσο 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπο γίλεηαη απφ 
ηελ Πεξηθέξεηα. 
 Ο λφκνο πξνβιέπεη ηε κεηαθνξά 
αξκνδηνηήησλ ηεο θξαηηθήο δηνίθε-
ζεο ζηηο Ννκαξρηαθέο απηνδηνηθή-
ζεηο, 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 απνθιεηζηηθά 
αξκνδηφηεηα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλν-
ηήησλ (π.ρ. θαηαζθεπή ελφο δξφκνπ 
πνπ ζπλδέεη δχν ή ηξεηο δήκνπο). 
 

θυη. 11.6 Η Δςπυπα- 
φκή Δπιηποπή Πεπιθε- 
πειών πηγή ΔΔ. 
Θεζκηθφ φξγαλν ηεο  

ΔΔ είλαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
Πεξηθεξεηψλ. ε απηήλ  
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ζπκκεηέρνπλ νη εθπξφζσπνη ησλ 
ηνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ 
ησλ θξαηψλ κειψλ (Γήκαξρνη-
Πεξηθεξεηάξρεο). Ζ Δπηηξνπή γλσ-
κνδνηεί γηα λφκνπο ηεο ΔΔ, πνπ 
έρνπλ ζπλέπεηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν 
(πεξηβάιινλ, εθπαίδεπζε, πγεία, 
κεηαθνξέο, απαζρφιεζε).  
 Να ελεκεξσζείηε γηα ηε ζπκκεην-
ρή ηεο ηνπηθήο ζαο θνηλφηεηαο θαη 
γηα πηζαλέο πξνηάζεηο πνπ έθαλαλ. 

 

 
 

 
θυη. 11.7  Οη Γήκνη ηεο ρψξαο 
αλαπηχζζνπλ πνιηηηζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 
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Βαζηθέο έλλνηεο καζήκαηνο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δξγαζίεο-δξαζηεξηφηεηεο 

1. Να θαηαγξάςεηε ηα Τπνπξγεία 
θαη ηηο Τπεξεζίεο ζηηο νπνίεο κπν-
ξνχκε σο πνιίηεο λα απεπζπλζνχκε 
γηα ηα παξαθάησ δεηήκαηα: 
Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, πδξνδφηε-
ζε, ειεθηξνδφηεζε, δηνξηζκφο ζην 
Γεκφζην, θαηαγγειία ζρεηηθά κε 
απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά θξαηηθψλ 
Τπεξεζηψλ ζε βάξνο ηνπ πνιίηε,  

Οξγαληζκνί 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Γήκνη - 
Κνηλόηεηεο 

(Α΄ Βαζκόο) 

 

Ννκαξρίεο 
(Β΄ Βαζκόο) 
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θαηαζηξνθή πεδνδξνκίνπ, έιιεηςε 
θάδσλ γηα αλαθπθιψζηκα 
ζθνππίδηα. 
2. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηρνξε-
γεί Πξνγξάκκαηα αδειθνπνηήζεσλ 
ησλ πφιεσλ, κέζσ ησλ ηνπηθψλ 
Γήκσλ, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ 
ηνλ ηξφπν δίθηπα πφιεσλ θαη πνιη-
ηψλ. ηφρνο είλαη «λα γλσξίζνπκε 
θαη λα θαηαιάβνπκε ν έλαο ηνλ 
άιινλ θαιχηεξα». Να ελεκεξσζείηε 
γηα ηα πηζαλά πξνγξάκκαηα αδει-
θνπνηήζεσλ πνπ αλαπηχζζεη ν 
Γήκνο/Κνηλφηεηα ηεο πεξηνρήο ζαο 
ή λα πξνηείλεηε ηε δηελέξγεηα ηνπο. 
3. Οη Γήκνη πξαγκαηνπνηνχλ αλα-
πηπμηαθά (π.ρ. Σερλνινγηθφ Πάξθν 
Κξήηεο) θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκ-
καηα (π.ρ. πνιηηηζηηθέο εβδνκάδεο, 
Φεζηηβάι Υνξνχ, Μνπζηθήο, Γεκν-
ηηθά Πεξηθεξεηαθά Θέαηξα θ.ά.). Να 
ελεκεξσζείηε γηα ηα αληίζηνηρα  
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πξνγξάκκαηα ζηα νπνία δξαζηεξη-
νπνηείηαη 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 ηζηνζειίδα ηεο 
ΚΔΓΚΔ (www.kedke.gr) θαη λα 
πιεξνθνξεζείηε 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  
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λα απαληήζεηο ζχληνκα ζηηο 
παξαθάησ εξσηήζεηο. ε φπνηεο 
ζπλαληάο δπζθνιία, 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; 
8. Πνηνο είλαη ν Β΄ Βαζκφο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο; 
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9. Πψο εθιέγνληαη ηα φξγαλα ηεο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο; 
Β. Να βάιεηο ζε θχθιν ην γξάκκα 
πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απά-
ληεζε. 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 ιαλζαζκέ-
λεο, 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    Λ 
2. Σα Τπνπξγεία είλαη  
πεξηθεξεηαθά θξαηηθά    Λ 
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3. Ζ ρψξα καο δηαηξείηαη ζε  
9 πεξηθέξεηεο    Λ 
4. Σν χληαγκά καο  
πξνβιέπεη κφλν ηελ  
ηνπηθή Απηνδηνίθεζε    Λ 
5. Οη κεγάινη δήκνη ρσξίδν- 
ληαη ζε δηακεξίζκαηα    Λ 
6. Σα ζπλνηθηαθά ζπκβνχιηα  
έρνπλ ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
ιανχ ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο    Λ 
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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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