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16η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Η  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  
 
Άρθρο 51, § 3 του Συντάγµατος:  
Οι βουλευτές εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία από 

τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωµα, όπως ο νόµος ορίζει.  
 

Άµεση ψηφοφορία υπάρχει, όταν οι εκλογείς εκλέγουν απευθείας τους 
αντιπροσώπους τους. 
Το αντίθετο σύστηµα είναι η έµµεση εκλογή, όπου οι εκλογείς 
υποδεικνύουν ορισµένα πρόσωπα τα οποία θα εκλέξουν τους 
αντιπροσώπους του Έθνους. 
Στην Ελλάδα ίσχυε πάντοτε το άµεσο σύστηµα, που άλλωστε έχει 
κατοχυρωθεί και από το σύνταγµα. 

Καθολική ψηφοφορία σηµαίνει ότι το κράτος δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει, 
ούτε περιουσιακά, ούτε κληρονοµικά προσόντα, ούτε ειδική µόρφωση για 
να επιτρέπει στον Έλληνα πολίτη να ψηφίσει. Το µόνο που απαιτεί ο 
νόµος είναι το όριο ηλικίας, που σήµερα είναι τα 18 χρόνια. 

Μυστική ψηφοφορία σηµαίνει ότι κανείς δεν έχει το δικαίωµα να πληροφορηθεί 
ποιον ψήφισε ο κάθε πολίτης. Η µυστικότητα της ψηφοφορίας 
αποβλέπει στο να µη µπορεί κανείς να επηρεάσει τον εκλογέα και 
αποτελεί θεµελιώδη αρχή του Συντάγµατος. 

 

Αρ. 51, § 3:  
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική. Νόµος ορίζει 

κάθε φορά τις εξαιρέσεις και τις ποινικές κυρώσεις. 
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� Εργασία για το σπίτι  

 
♦ Το Υπουργικό Συµβούλιο, που αποτελείται από τον Πρωθυπουργό και τους 
Υπουργούς, αποτελεί το σπουδαιότερο κυβερνητικό συλλογικό όργανο.  
Να βρείτε και να γράψετε το σύνολο των Υπουργείων της χώρας µας.  

 
 

� Εργασία για το σχολείο 

 
♦ Όπως αναφέρει το σχολικό σας βιβλίο, θα µπορούσατε στη διάρκεια µιας 
διδακτικής ώρας (αφού µελετήσετε τις αρµοδιότητες της Βουλής)  
να πραγµατοποιήσετε µια συνεδρίαση της Βουλής, µε ελεύθερη ανταλλαγή 
απόψεων χρησιµοποιώντας την πειθώ σας.  
� Αφού χωριστούν οι µαθητές σε κόµµατα θα εκλέξουν Πρόεδρο και 
Αντιπροέδρους της Βουλής και θα λάβουν υπόψη τους ότι η Βουλή έχει 
και δικό της κανονισµό.  

� Πριν γίνει η αναπαράσταση της Βουλής χρήσιµη θα ήταν η 
παρακολούθηση µιας συνεδρίασης του Κοινοβουλίου. 

� Εφόσον αυτό είναι αδύνατο, ο διδάσκων να προβάλει στην τάξη µια 
µαγνητοσκοπηµένη συνεδρίαση της Βουλής.   

� Σε κάθε περίπτωση µπορεί να προβληθεί µια µαγνητοσκοπηµένη 
συνεδρίαση της Βουλής των Εφήβων. 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

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.  

1. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει ψήφο εµπιστοσύνης από τη 
Βουλή.  

 

Σ Λ 

2. Όλα τα θέµατα λειτουργίας της Βουλής ρυθµίζονται από 
το Σύνταγµα και από τον κανονισµό της Βουλής.  

 
Σ Λ 

3. Τον Πρωθυπουργό, τον διορίζει ο Πρόεδρος της Βουλής.  Σ Λ 
4. Η Κυβέρνηση µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε άλλοτε 
ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή.  

 
Σ Λ 

5. Η Βουλή καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της 
χώρας.  

 
Σ Λ 

6. Τη Βουλή τη συγκροτούν Έλληνες πολίτες, που εκλέγο-
νται µε άµεση και φανερή ψηφοφορία.  

 
Σ Λ 

7. Η Βουλή µπορεί µε απόφασή της να αποσύρει την 
εµπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από µέλος της.  

 
Σ Λ 

8. Η αρχή της ∆εδηλωµένης πραγµατώνεται σε δυο χρονικές 
στιγµές.  

 
Σ Λ 

 
 

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

1.  Η Βουλή είναι το πολιτειακό όργανο, που τα µέλη της εκλέγονται:  
α) απ� όλους τους Έλληνες πολίτες 
β) απευθείας από το εκλογικό σώµα 
γ) έµµεσα από το εκλογικό σώµα 
δ) από τις παραγωγικές τάξεις 
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2.  Στο Κοινοβούλιό µας ο αριθµός των Βουλευτών είναι:  
α) 150 
β) 400 
γ) 300 
δ) 350 
 

3.  Η βουλευτική περίοδος έχει διάρκεια:  
α) ενός έτους 
β) τεσσάρων ετών  
γ) τριών ετών  
δ) τίποτε από τα παραπάνω  
 

4.  Η Κυβέρνηση αποτελείται από:  
α) τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
β) τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συµβούλιο 
γ) όλους τους βουλευτές 
δ) τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τους Υπουργούς 
 

5.  Η Κυβέρνηση παραιτείται όταν:  
α) το ζητήσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση 
β) το αποφασίσει ο Πρόεδρος της Βουλής 
γ) δεν πάρει ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή 
δ) το αποφασίσει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας  
 

6.  Η πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή, αν εγκριθεί από:  
α) τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και το Υπουργικό Συµβούλιο 
β) την Αξιωµατική Αντιπολίτευση 
γ) την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των βουλευτών 
δ) το σύνολο των µελών της Κυβέρνησης 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 
Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Κατά τη διάρκεια του θέρους η Βουλή συνεχίζει το νοµοθετικό της έργο 
(στα τµήµατα ∆ιακοπών) δεν ασκείται όµως ������� έλεγχος.  

2. Ως Πρωθυπουργός ορίζεται, από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, ο Αρχηγός 
του κόµµατος, που έχει την απόλυτη ������� στη Βουλή.  
 
 

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 Βουλή συνεδριάζει µυστικά.  
................................................................................................

Σ Λ 

2. Η Κυβέρνηση πρέπει µέσα σε τρεις µήνες από το διορισµό 
της να εµφανιστεί ενώπιον της Βουλής και να ζητήσει 
ψήφο εµπιστοσύνης.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

3. Η Βουλή µε πρωτοβουλία της µπορεί να αποσύρει την 
εµπιστοσύνη της από ένα µέλος της Κυβέρνησης ή και από 
ολόκληρη την Κυβέρνηση.  
.................................................................................................

 
 
Σ Λ 

4. Τη διερευνητική εντολή τη δίνει ο Πρόεδρος της Βουλής 
σε καθένα αρχηγό κόµµατος, να έρθει σε επαφή µε άλλα 
κόµµατα και να σχηµατίσει κυβέρνηση που να απολαµ-
βάνει την εµπιστοσύνη της Βουλής.  
.................................................................................................

 
 
 

Σ Λ 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Ποιος διορίζεται Πρωθυπουργός της χώρας;  
2. Τι είναι η διερευνητική εντολή;  
3. Πότε υποχρεούται να παραιτηθεί η Κυβέρνηση;  
 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα:  

1. Να αναφέρετε τις αρµοδιότητες της Βουλής των Ελλήνων;  
 
2. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο των δύο χρονικών στιγµών κατά τις 
οποίες πραγµατώνεται η αρχή της δεδηλωµένης.  
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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 16η 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).  

 
Μονάδες 8 

1. Η Βουλή εκλέγεται έµµεσα από το εκλογικό 
σώµα.  

 
Σ Λ 

2. Η Κυβέρνηση αποτελείται από τον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας και τους Βουλευτές.  

 

Σ Λ 

3. Η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει ψήφο εµπιστο-
σύνης από τη Βουλή.  

 
Σ Λ 

4. Η Κυβέρνηση µπορεί να ζητήσει από τη 
Βουλή ανανέωση της εµπιστοσύνης της.  

 
Σ Λ 

5. Ως Πρωθυπουργός ορίζεται από τον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας ο αρχηγός του κόµµατος που 
έχει την πλειοψηφία των εδρών της Βουλής.  

 
 
Σ Λ 

6. Η πρόταση δυσπιστίας εκφράζεται από τον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.  

 
Σ Λ 
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7. Στο Κοινοβούλιό µας ο αριθµός των Βουλευ-
τών είναι 300.  

 
Σ Λ 

8. Οι Βουλευτές εκλέγονται µε άµεση και φανε-
ρή ψηφοφορία.  

 
Σ Λ 

 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
1.  Η Κυβέρνηση παραιτείται όταν:  
α) το ζητήσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση 
β) το αποφασίσει ο Πρόεδρος της Βουλής 
γ) δεν πάρει ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή 
δ) το αποφασίσει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 

 
 
 

Μονάδες 2 
 

 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να απαντήσετε στο παρακάτω θέµα:  

• Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο των δύο χρονικών στιγµών 
κατά τις οποίες πραγµατώνεται η αρχή της δεδηλωµένης. 

 

 
 

Μονάδες 10 
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