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22η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η  Κ Α Ι  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α   
Τ Ο Υ  Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  

 
Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 

 
1.  Η οργάνωση του Κράτους (σ. 86) 
 

Την τοπική αυτοδιοίκηση - που οργανώθηκε για πρώτη φορά µε το νόµο της 
27ης ∆εκεµβρίου 1833/8  Ιανουαρίου 1834 «περί συστάσεως των δήµων» 
επιβάλλει ρητά το Σύνταγµα µε το άρθρο 102 που ορίζει στην § 1 ότι η 
διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των οποίων την πρώτη βαθµίδα αποτελούν οι δήµοι και οι 
κοινότητες, ενώ οι λοιπές βαθµίδες ορίζονται µε νόµο. Σε εκτέλεση της 
τελευταίας αυτής πρόβλεψης δηµιουργήθηκαν, µε µεγάλη καθυστέρηση, σαν 
δεύτερη βαθµίδα τοπικής αυτοδιοίκησης, οι νοµοί µε τους πρόσφατους 
νόµους 2218 και 2240 του 1994, και κατ� εφαρµογή τους έγιναν, στις 16 και 
23 Οκτωβρίου 1994, οι πρώτες στην Ελλάδα εκλογές για την ανάδειξη των 
αρχών της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. Εξάλλου, η § 2 του άρθρου 102 
καθιερώνει την διοικητική αυτοτέλεια των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και επιβάλλει να εκλέγονται οι αρχές τους µε καθολική και 
µυστική ψηφοφορία, ενώ η § 5 του ίδιου άρθρου προβλέπει την άσκηση 
εποπτείας του Κράτους στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και η § 6 
δηµιουργεί υποχρέωση του Κράτους για την εξασφάλιση των αναγκαίων 
πόρων για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
 

2.  Η δράση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (σ. 87) 
 

Οι µονοµερείς πράξεις των διοικητικών οργάνων (διοικητικές πράξεις) 
διακρίνονται σε ατοµικές και κανονιστικές. Οι ατοµικές διοικητικές πράξεις 
αναφέρονται σε ορισµένο ή ορισµένα πρόσωπα ή ορισµένη κατάσταση, 
όπως είναι τα διατάγµατα διορισµού υπαλλήλου ή προαγωγής του, ή η 
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διαταγή κατεδάφισης ετοιµόρροπου ακινήτου. Αντίθετα, οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις αναφέρονται σε αόριστο αριθµό προσώπων ή 
καταστάσεων και θεσπίζουν είτε κανόνες δικαίου, είτε απλούς διοικητικούς 
κανόνες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα κανονιστικών διοικητικών πράξεων 
αποτελούν τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα που εκδίδονται σε εκτέλεση ορισµένου 
νόµου, τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα που καθορίζουν όρια µεταξύ νόµων, 
επαρχιών ή δήµων, οι αστυνοµικές διατάξεις για την κυκλοφορία οχηµάτων 
στις οδούς κ.λπ.  

Πηγή: Κωνσταντίνος Λ. Γεωργόπουλος, Επίτοµο Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 
εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1998 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

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

Το Σύνταγµα του 1975/86:  
α) υιοθετεί ρητά ένα οικονοµικό σύστηµα 
β) προβλέπει απλά ορισµένους βασικούς κανόνες άσκησης της οικονο-

µικής πολιτικής 
γ)  δεν αναφέρει τίποτα σχετικό µε τη λειτουργία της οικονοµίας 

Β. Να αιτιολογήσετε σύντοµα την επιλογή σας:  ............................................
..................................................................................................................... 

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

Οι κανονιστικές και ατοµικές διοικητικές πράξεις:  
α) υπόκεινται στους υπέρτερης νοµικής ισχύος κανόνες δικαίου 
β) είναι ισότιµοι κανόνες δικαίου µε τους υπόλοιπους 
γ) υπερτερούν των υπολοίπων κανόνων δικαίου 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας την αρχή που ισχύει στη 
συγκεκριµένη περίπτωση:  ..........................................................................
..................................................................................................................... 
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3.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Σύστηµα τοπικής αυτοδιοίκησης σηµαίνει ότι τα τοπικά διοικητικά 
όργανα είναι αρµόδια:  
α) για όλες τις υποθέσεις τοπικής σηµασίας 
β) για υποθέσεις που αφορούν περισσότερες τοπικές περιφέρειες 
γ) για ορισµένες µόνον τοπικές υποθέσεις 

Β. Να γράψετε τη βασική διαφορά µεταξύ αποκέντρωσης και αυτοδιοίκη-
σης:  ............................................................................................................
..................................................................................................................... 

 
 

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

1.  Ο ∆ήµος Περιστερίου είναι:  
α) πρωτοβάθµιος οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης 
β) δευτεροβάθµιος οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης 
γ) περιφερειακό όργανο του Υπουργείου Εσωτερικών 
 

2.  Το Τελωνείο Ευζώνων είναι:  
α) κεντρικό όργανο διοίκησης 
β) περιφερειακό όργανο διοίκησης 
γ) όργανο τοπικής αυτοδιοίκησης 

 
 

Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Οι ατοµικές διοικητικές πράξεις οφείλουν να συµµορφώνονται µε την αρχή 
της ����� και να παρέχουν το δικαίωµα της προηγούµενης ���� .  

2. Και οι κανονιστικές και οι ατοµικές διοικητικές πράξεις υπακούουν στην 
αρχή της ������� .  
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3. Το Ελληνικό κράτος οργανώνεται σύµφωνα µε το ������� σύστηµα.  
 

Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
 

Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα:  

1. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του αποκεντρωτικού συστήµατος µε βάση 
το οποίο είναι οργανωµένο το Ελληνικό Κράτος. 

2. Να αναπτύξετε τις αρχές του συστήµατος της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
3. Ο ∆ήµος Σάµου αποφασίζει να διακόψει προσωρινά την υδροδότηση 
ορισµένων αγροτεµαχίων στις παρυφές του ∆ήµου, εξαιτίας περιορισµού 
των αποθεµάτων νερού. Σε ποιες αρχές οφείλουν να συµµορφωθούν οι 
ατοµικές διοικητικές πράξεις που θα εκδώσει ο ∆ήµος για τους παραπάνω 
ιδιοκτήτες;  

 
 

� Συνθετική - ∆ηµιουργική εργασία 

 

♦ Αφού δοθούν στους µαθητές από τον καθηγητή φωτοτυπηµένα τα 
συγκεκριµένα άρθρα του Συντάγµατος του 1975 που τροποποιήθηκαν καθώς 
και τα τροποποιηµένα του 1986, να ζητηθεί:  
α) Να καταγραφούν τα σηµεία που επακριβώς τροποποιήθηκαν στα συγκε-
κριµένα άρθρα. 

β) Να σχολιαστεί από τους µαθητές η αναγκαιότητα τροποποίησής τους µε 
βάση το σκεπτικό που προτάθηκε κι έγινε η τροποποίηση από την οµάδα 
που κατέθεσε την πρόταση αναθεώρησης.  

 
 

� Συνθετική - ∆ηµιουργική εργασία 

 

♦ Το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή θεωρείται ένα από τα πιο επίκαιρα και 
κρίσιµα δικαιώµατα, λόγω της συνεχούς προόδου της τεχνολογίας και της 
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αυξανόµενης δυνατότητας της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των προσωπικών 
δεδοµένων.  
α) Εντοπίστε τους κινδύνους που απειλούν το απαραβίαστο της ιδιωτικής 

µας ζωής.  
β) Προτείνετε αποτελεσµατικούς τρόπους πρόληψης ή καταστολής των κιν-
δύνων.  

γ) Αναφέρατε τους φορείς που, κατά τη γνώµη σας, είναι αρµόδιοι και πρέπει 
να ενεργοποιηθούν για την προστασία του θεµελιώδους δικαιώµατός µας.  

 
Σηµείωση:  Για την εργασία µπορούν να σας βοηθήσουν και τα στοιχεία που πε-

ριέχονται στο 5ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου και συγκεκριµένα 
στις παραγράφους «Τεχνολογία και ∆ίκαιο» και «Προστασία της  
Ιδιωτικής Ζωής». 

 
 

� Συνθετική - ∆ηµιουργική εργασία 

 

♦ Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 
κοινωνικά δικαιώµατα που το Σύνταγµά µας ρητά κατοχυρώνει µε τις 
διατάξεις του άρθρου 24.  
Το δικαίωµα όµως αυτό υπονοµεύεται από τις καταστροφικές επεµβάσεις 
της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον (ρύπανση ατµόσφαιρας, 
µόλυνση υδάτων, καταστροφή δασών κ.λπ.). Η Ε.Ε. στην προσπάθειά της να 
προστατεύσει το περιβάλλον στηρίζοντας παράλληλα και τους οικονοµικούς 
τοµείς (µεταφορές, µεταποιητική βιοµηχανία, ενέργεια, γεωργία, τουρισµός) 
που επιδρούν αρνητικά σ� αυτό έχει εγκρίνει ένα πρόγραµµα περιβαλλοντι-
κής δράσης.  
α) Συγκεντρώστε πληροφορίες για τη στρατηγική και τους στόχους αυτού 
του προγράµµατος (για την έρευνα αυτή αποτανθείτε στο Γραφείο 
Ενηµέρωσης του Πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα).  

β) Συγκεντρώστε φωτογραφικό υλικό και διοργανώστε στο σχολείο σας 
έκθεση για την προστασία του περιβάλλοντος.  
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γ)  Καλέστε εκπροσώπους οικολογικών οργανώσεων να σας µιλήσουν για το 
έργο τους. 
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