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8η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η   
Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
 

� Εργασία για το σπίτι  

 
1. Γιατί σε µια κοινοβουλευτική δηµοκρατία σχετικοποιείται η διάκριση 

µεταξύ νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας ενώ η ίδια διάκριση είναι 
σαφέστερη στο Προεδρικό Σύστηµα διακυβέρνησης µιας χώρας. 

2. Να επισηµάνετε τις διαφορές ανάµεσα στην Προεδρευόµενη Κοινοβουλευ-
τική ∆ηµοκρατία και στην Προεδρική ∆ηµοκρατία. 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

Συνδυασµός ερωτήσεων του τύπου «σωστό - λάθος»  
και αναδιατύπωσης 
 

Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. Στη συνέχεια, στην κενή σειρά που 
ακολουθεί, να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες προτάσεις, ώστε να γίνουν 
σωστές.  

1. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει την τελική ευθύνη της 
κυβερνητικής πολιτικής στην Προεδρευόµενη 
Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία.  
.................................................................................................

 
 
Σ Λ 

2. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας έχει το δικαίωµα να 
υποχρεώσει σε παραίτηση έναν Υπουργό ή Υφυπουργό 
στην Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία.  
.................................................................................................

 
 

Σ Λ 
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3. Στην Προεδρική ∆ηµοκρατία το Κοινοβούλιο µπορεί να 
άρει την εµπιστοσύνη του από τον Πρόεδρο της 
Κυβέρνησης.  
.................................................................................................

 
 

Σ Λ 

4. Στην Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία τα 
µέλη της Κυβέρνησης προέρχονται αποκλειστικά από το 
κοινοβούλιο και είναι υπόλογα απέναντι στον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας.  
.................................................................................................

 
 
 

Σ Λ 
 

5. Στην Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία ο 
ρόλος του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας είναι καθαρά 
συµβολικός.  
.................................................................................................

 
 

Σ Λ 

6. Στη Γαλλία εφαρµόζεται το πολιτικό σύστηµα της λεγόµε-
νης «συγκατοίκησης».  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1.  Στην Προεδρική ∆ηµοκρατία ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας έχει δικαίωµα:  
α) να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει εκλογές 
β) να προβάλλει δικαίωµα αρνησικυρίας (veto) στις αποφάσεις του Κοινο-
βουλίου 

γ) να επιβάλλει νοµοθετικές ρυθµίσεις στο Κοινοβούλιο 
 

2.  Στην Προεδρική ∆ηµοκρατία ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται από:  
α) το λαό 
β) το κοινοβούλιο 
γ) άλλο εκλεκτορικό σώµα 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 
Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Στο Κοινοβουλευτικό σύστηµα, η Κυβέρνηση αποτελείται από µια οµάδα 
ανθρώπων, τους Υπουργούς. Όλοι µαζί οι Υπουργοί συγκροτούν το 
�������  ������� . Την οµάδα διευθύνει ο Πρόεδρος της 
Κυβέρνησης, δηλαδή ο ������� της χώρας.  

2. Στην Προεδρική ∆ηµοκρατία, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας έχει το 
δικαίωµα �������  (�������). Μπορεί δηλαδή να µην 
εκτελέσει νόµο ή απόφαση του Κοινοβουλίου, εµποδίζοντας την εκτέλεσή 
του (�������  �������) ή να οδηγηθεί σε 
διαπραγµατεύσεις µε το Κοινοβούλιο (�������  �������).  
 

Συνδυασµός ερώτησης πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 
Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Πρόεδρος της Κυβέρνησης στο σύστηµα της Προεδρευόµενης 
Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας είναι ο:  
α) Πρωθυπουργός της χώρας 
β) Πρόεδρος του Κοινοβουλίου 
γ) Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 

Β. Να σχολιάσετε τον τρόπο δοµής και λειτουργίας της Κυβέρνησης.  
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα:  

1. Να περιγράψετε τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας της Κυβέρνησης 
στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας. 

2. Να αναφέρετε τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σύστηµα της Προεδρικής 
∆ηµοκρατίας. 

3. Να αναφέρετε τις συνέπειες που απορρέουν από τη σαφή διάκριση µεταξύ 
Προέδρου (εκτελεστική εξουσία) και Κοινοβουλίου (νοµοθετική εξουσία); 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Παράδειγµα Ολιγόλεπτου ∆ιαγωνίσµατος 

Το παράδειγµα που ακολουθεί αφορά την 8η διδακτική ενότητα 
 

Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...............................................................................................  
ΤΑΞΗ: .....................................ΤΜΗΜΑ: ..................................................................  
ΜΑΘΗΜΑ: ..................................................................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .........................................................................................................  

 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να συµπληρώσετε τα κενά στην παρακάτω πρόταση. 

• Στην Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία, όλοι 
µαζί οι Υπουργοί συγκροτούν το ��������  
�������� που το διευθύνει ο Πρόεδρος της 
Κυβέρνησης, δηλαδή ο �������� της χώρας, ο 
οποίος έχει την τελική �������� της 
κυβερνητικής πολιτικής.  

 

 
 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή 
λανθασµένες βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για τις 
σωστές και Λ για τις λανθασµένες).  

 
Μονάδες 4 

1. Στην Προεδρική ∆ηµοκρατία το Κοινοβούλιο 
µπορεί να άρει την εµπιστοσύνη του από τον 
Πρόεδρο της Κυβέρνησης που είναι και 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.  

 
 
 

Σ Λ 
2. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στην Προεδρική 
∆ηµοκρατία µπορεί να διαλύσει το Κοινο-
βούλιο και να προκηρύξει εκλογές.  

 
 

Σ Λ 

3. Στη Γαλλία λειτουργεί το σύστηµα της λεγό-
µενης «συγκατοίκησης».  

 

Σ Λ 

4. Ο ρόλος του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στην 
Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία είναι καθαρά 
συµβολικός.  

 
 
Σ Λ 

 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση. 

• Η σαφής διάκριση µεταξύ Προέδρου (εκτελεστική εξουσία) 
και Κοινοβουλίου (νοµοθετική εξουσία) στην Προεδρική 
∆ηµοκρατία ποια αποτελέσµατα παράγει;  
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

 
 

Μονάδες 10 
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