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Για τη διδασκαλία του κεφαλαίου του ∆ηµοσίου ∆ικαίου κρίνεται σκόπιµο 

ο καθηγητής να δώσει στους µαθητές σε φωτοτυπίες τα άρθρα του ισχύοντος 
Συντάγµατος, τα οποία αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο για σχολιασµό στην 
τάξη ή στο σπίτι. Οι φωτοτυπίες µπορούν να δοθούν εισαγωγικά στο Κεφάλαιο ή 
σε κάθε επιµέρους διδακτική ενότητα.  
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14η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α   
Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο  ∆ Ι Κ Α Ι Ο  

 
Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 

 

1.  Η ιδιαιτερότητα του Συνταγµατικού ∆ικαίου 
«Έτσι, ένα κύριο χαρακτηριστικό των κανόνων του δικαίου αυτού είναι ότι η 
ύπαρξή τους και µόνο είναι ένα µέσο προστασίας όλων µας απέναντι σ� ένα 
εξουσιαστικό φαινόµενο όπως είναι το κράτος» (σ. 59).  

 

Στο σηµείο αυτό µπορεί να γίνει αναφορά στον κανόνα δικαίου (άρθρο 26 
του Συντάγµατος) που αφορά στη διάκριση των λειτουργιών της κρατικής 
εξουσίας που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της 
ελευθερίας, πολιτικής και νοµικής. ∆ιότι µόνο όταν υπάρχει διάκριση των 
λειτουργιών και κατοχύρωση της αρχής της ανεξαρτησίας των δικαστών 
µπορεί να προστατευτούν αποτελεσµατικά οι ελευθερίες που 
αναγνωρίζονται από το Σύνταγµα και τα δικαιώµατα που αντιστοιχούν σ� 
αυτές τόσο των πολιτών όσο και γενικότερα των ατόµων που υπόκεινται 
στην εξουσία του Κράτους.  

 

Άρθρο 26  
1. Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας.  

2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και 
την Κυβέρνηση.  

3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους 
εκτελούνται στο όνοµα του ελληνικού λαού.  

 
2.  «Όταν λέµε ότι οι κανόνες του Συντάγµατος � Σύνταγµα» (σ. 60).  
 

Ο χαρακτήρας του Συντάγµατος υπό την τυπική έννοια ως θεµελιώδους 
νόµου που ρυθµίζει την όλη κρατική οργάνωση έχει ως συνέπεια και την 
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υπεροχή του απέναντι σ� όλους τους άλλους κανόνες δικαίου που ισχύουν 
µέσα στα εδαφικά όρια του Κράτους. Έτσι, επιβάλλει τη συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις του κάθε εκδήλωσης της κρατικής εξουσίας, άσχετα µε τη µορφή 
της ή το όργανο από το οποίο προέρχεται. Οι νόµοι, οι διοικητικές πράξεις, 
οι δικαστικές αποφάσεις, πρέπει να συµφωνούν µε το Σύνταγµα, τον 
ανώτατο κανόνα δικαίου που ισχύει µέσα στα όρια του κράτους.  
Ενδιαφέροντα παραδείγµατα στα σηµείο αυτό αποτελούν αφενός η 
τροποποίηση του Οικογενειακού ∆ικαίου (1329/1983) η οποία και 
πραγµατοποιήθηκε µετά την καθιέρωση της ισότητας Ελλήνων και 
Ελληνίδων για πρώτη φορά µε το Σύνταγµα του 1975, στο άρθρο 4 § 2. 
Ειδικότερα δε για τις εργασιακές σχέσεις υπάρχει και η διάταξη του άρθρου 
22 § 1β του Συντάγµατος που κατοχυρώνει το δικαίωµα ίσης αµοιβής για 
ίσης αξίας παρεχόµενη εργασία στα δύο φύλα. Η ισότητα αυτή µεταξύ 
ανδρών και γυναικών αναγνωρίστηκε επίσης µε κείµενα διεθνών συµβάσεων 
εργασίας και συστάσεων, όπως η υπ� αριθµ. 100/51, η δ. σύσταση 90 η 
οποία κυρώθηκε µε το ν. 46/75 και άρχισε να ισχύει από 7-7-79, ο κυρωτικός 
ν. 1182/81, και τέλος η σύµβαση του Ο.Η.Ε. για την εξάλειψη κάθε µορφής 
διακρίσεων κατά των γυναικών, καθώς και ο κοινοτικός χάρτης που 
κυρώθηκε µε τους ν. 46/75, 1424/84, 1342/83 και 1426/84. Με βάση το 
ανωτέρω νοµικό καθεστώς, ο έλληνας νοµοθέτης προχώρησε στην ψήφιση 
ειδικού νόµου για την εφαρµογή της ισότητας των φύλων στο πεδίο των 
εργασιακών σχέσεων, το ν. 1414/84.  
Το παράδειγµα αυτό θα µπορούσαµε να το χρησιµοποιήσουµε και στη 
διδακτική ενότητα «Παραγωγή των κανόνων δικαίου», σ. 75, σχετικά µε την 
ιεραρχία των κανόνων δικαίου.  
 

3.  Η αναθεώρηση του Συντάγµατος 1975 
 

Στις 9 Μαρτίου 1985 κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση αναθεωρήσεως 
ορισµένων διατάξεων του Συντάγµατος από 161 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Η πρόταση περιέλαβε διατάξεις έντεκα (11) άρθρων του Συντάγµατος οι 
οποίες, µε εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 110, αφορούσαν ορισµένες 
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αρµοδιότητες (τις περίφηµες «υπερεξουσίες») του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας.  
Κύρια επιδίωξη της πρότασης αναθεώρησης ήταν ο ουσιαστικός 
περιορισµός των «υπερεξουσιών» αυτών του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, 
ώστε ο Αρχηγός του Κράτους να µη διαθέτει πλέον αυτές τις 
«υπερεξουσίες» που του αναγνώρισε το συνταγµατικό κείµενο και τις οποίες 
-πρέπει να σηµειωθεί- δεν είχε ασκήσει ποτέ.  
Οι αναθεωρητέες διατάξεις ήταν τελικά οι ακόλουθες: Άρθρο 32 §§ 1 και 4, 
35, 37 §§ 2-4, 38, 39, 41 § 1, 2 και 4, 42, 43 § 3, 44 § 2-3, 47 § 3 και 48.  

 
Στην αναθεώρηση του �86 καταργήθηκε ολόκληρο το άρθρο ως αντικοινο-
βουλευτικός και ξεπερασµένος θεσµός, ο οποίος είχε περιπέσει σε αδράνεια.  
Το άρθρο 44 § 2 στο Σύνταγµα του 1975 προέβλεπε:  
2. «Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δύναται δια διατάγµατος να προκηρύσση 
την διεξαγωγήν δηµοψηφίσµατος επί κρίσιµων εθνικών θεµάτων».  

Το �86 αντικαθίσταται ως εξής:  
2. «Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δύναται να προκηρύσση, δια διατάγµατος, 
εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργικού Συµβουλίου, την διεξαγωγήν δη-
µοψηφίσµατος επί κρίσιµων εθνικών θεµάτων. ∆ιεξαγωγή δηµοψηφίσµα-
τος δεν επιτρέπεται δια θέµατα υπαγόµενα εις την αποφασιστικήν 
αρµοδιότητα της Βουλής».  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

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

1.  Έννοµη τάξη ονοµάζουµε:  
α) τους κανόνες δικαίου που προσδιορίζουν τις ιδιωτικές µας σχέσεις 
β) το σύνολο των κανόνων που ισχύουν µια δεδοµένη στιγµή σ� ένα κράτος 
γ) τους κανόνες δικαίου οι οποίοι καθορίζουν τη µορφή του πολιτεύµατος 

 

2.  Το Σύνταγµα που ισχύει σήµερα στη χώρα µας τέθηκε σε ισχύ στις:  
α) 1/1/1952 β) 9/12/1974 γ) 11/6/1975 

 

3.  Το Σύνταγµά µας ως προς τη δυσκολία αναθεώρησης χαρακτηρίζεται:  
α) ήπιο β) αυστηρό γ) άτεγκτο 
 
 

Συνδυασµός ερώτησης πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 

1.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Αυστηρό Σύνταγµα ονοµάζεται:  
α) εκείνο που αναθεωρείται µε τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για τους 
κοινούς νόµους 

β) εκείνο, που η αναθεώρησή του δεν υπόκειται σε περιορισµούς 
γ) εκείνο, που η αναθεώρησή του υπόκειται σε έναν ή περισσότερους 
περιορισµούς 

Β. Να προσδιορίσετε την κατηγορία στην οποία εντάσσεται το Σύνταγµά 
µας ως προς τη δυσκολία αναθεώρησής του και να περιγράψετε τον 
τρόπο και τη διαδικασία:  ...........................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 
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Ερώτηση αντιστοίχησης 
 

Να γράψετε στο κενό αριστερά το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που 
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. 
 

Α΄   Β΄   

 

 

1.  ___  Αυστηρό Σύνταγµα 

2.  ___  Ήπιο Σύνταγµα 

3.  ___  Ουσιαστικό Σύνταγµα 

4.  ___  Τυπικό Σύνταγµα 

α)  το Σύνταγµα του οποίου η αναθε-
ώρηση γίνεται ίδια µε τους κοι-
νούς νόµους 

β) το σύνολο των κανόνων δικαίου 
που ρυθµίζουν τη συγκρότηση και 
άσκηση της κρατικής εξουσίας 

γ)  όλοι οι κανόνες δικαίου που περι-
λαµβάνονται στο ενιαίο νοµικό 
κείµενο του Συντάγµατος 

δ) το Σύνταγµα του οποίου η ανα-
θεώρηση υπόκειται σε έναν ή πε-
ρισσότερους περιορισµούς 
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Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος»  
 
 

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. Η ύπαρξη και µόνο των κανόνων του Συντάγµατος είναι 
ένα µέσο προστασίας όλων µας απέναντι σ� ένα εξουσια-
στικό φαινόµενο όπως είναι το κράτος.  
................................................................................................

 
 

Σ Λ 

2. Έννοµη τάξη καλείται το σύνολο των κανόνων δικαίου 
που ισχύουν σε µια δεδοµένη στιγµή σ� ένα κράτος.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

3. Όλοι οι κανόνες δικαίου σ� ένα κράτος, είναι ισοδύναµοι 
µεταξύ τους.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

4. Τυπικό Σύνταγµα ονοµάζουµε το σύνολο των κανόνων 
δικαίου οι οποίοι, ρυθµίζουν τη συγκρότηση και την 
άσκηση της κρατικής εξουσίας.  
.................................................................................................

 
 

Σ Λ 

5. Το Σύνταγµα που ισχύει σήµερα στην Ελλάδα, ως προς 
τον τρόπο αναθεώρησής του, είναι ήπιο.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

6. Το Σύνταγµα που ισχύει σήµερα στη χώρα µας, είναι το 
Σύνταγµα του 1975/86.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

7. Το Σύνταγµα της Ελλάδας σήµερα προβλέπει ότι ορισµέ-
νες θεµελιώδεις διατάξεις του δεν υπόκεινται σε αναθεώ-
ρηση.  
.................................................................................................

 
 

Σ Λ 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Το σύνολο των κανόνων δικαίου οι οποίοι ρυθµίζουν τη συγκρότηση και την 
άσκηση της κρατικής εξουσίας ονοµάζεται �������  Σύνταγµα.  

2. Όλοι οι κανόνες ανεξαρτήτως περιεχοµένου, οι οποίοι περιλαµβάνονται στο 
ενιαίο νοµικό κείµενο του Συντάγµατος ονοµάζονται ������� 
Σύνταγµα.  

3. Τα Συντάγµατα των οποίων η αναθεώρηση υπόκειται σε περιορισµούς 
ονοµάζονται ������� Συντάγµατα. Εκείνα των οποίων η 
αναθεώρηση γίνεται µε τον ίδιο απλό τρόπο που προβλέπεται για τους 
κοινούς νόµους ονοµάζονται ������� Συντάγµατα. 

 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα:  

1. Να προσδιορίσετε και να αναλύσετε τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της 
έννοιας «Σύνταγµα». 

 
2. Να προσδιορίσετε την ιδιαιτερότητα του Συνταγµατικού ∆ικαίου, έναντι των 
άλλων κλάδων ∆ικαίου.  

 
3. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους το Σύνταγµα αναθεωρείται 
δυσκολότερα από τους υπόλοιπους κανόνες δικαίου και τι επιδιώκεται µ� 
αυτό;  

 
4. Να αντιδιαστείλετε την ουσιαστική έννοια του Συντάγµατος από την τυπική 
του.  
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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 14η διδακτική ενότητα 
 
Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

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

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο 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). Στη συνέχεια, στην κενή 
σειρά που ακολουθεί, να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες 
προτάσεις ώστε να γίνουν σωστές.   

 
 

Μονάδες 8 

1. Η ύπαρξη και µόνο των κανόνων Συντάγµατος 
είναι ένα µέσο προστασίας όλων µας απέναντι 
σ� ένα εξουσιαστικό φαινόµενο, όπως είναι το 
κράτος.  
...........................................................................

 
 
 

Σ Λ 

2. Όλοι οι κανόνες δικαίου σ� ένα κράτος, έχουν 
την ίδια ισχύ, είναι ισοδύναµοι µεταξύ τους.  
...........................................................................

 

Σ Λ 

 

3. Το Σύνταγµα που ισχύει σήµερα στη χώρα µας 
είναι το Σύνταγµα του 1975/86.  
...........................................................................

 

Σ Λ 
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4. Έννοµη τάξη καλείται το σύνολο των κανόνων 
δικαίου που ισχύουν σε µια δεδοµένη στιγµή 
σ� ένα κράτος. 
...........................................................................  

 

 
Σ Λ 

 

 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  
1. Τα Συντάγµατα των οποίων η αναθεώρηση υπόκειται σε 
περιορισµούς ονοµάζονται ������� Συντάγµατα.  

2.  Εκείνα των οποίων η τροποποίηση γίνεται µε τον ίδιο απλό 
τρόπο που προβλέπεται για τους κοινούς νόµους καλούνται 
������� Συντάγµατα. 

 
 

Μονάδες 2 
 
 
 
 

Μονάδες 2 
 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
1.  α) Τι είναι Σύνταγµα;  
β) Ποια είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του ορισµού 
του;  

2.  α) Τι ονοµάζεται τυπικό Σύνταγµα;  
β) Τι ονοµάζεται ουσιαστικό Σύνταγµα;  

 
 

Μονάδες 4 
 
 
 
 
 
 
 

Μονάδες 4 
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