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ΔΕΟ 10 : Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης 
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1. Τι είναι κράτος; 

Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού μόνιμα εγκαταστημένου σε ορισμένη 

χώρα που ασκεί αυτοδύναμη εξουσία. Όργανα του Κράτους είναι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν, 

σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, την κρατική εξουσία. 

2. τι είναι λαός; 

Λαός,  υπό   ευρεία   έννοια ,  είναι   το   σύνολο  των   πολιτών  ενός   Κράτους ,  ανεξάρτητα  από   

το  φύλο,  την   ηλικία ,  τη   θρησκεία  και  την   εθνική   προέλευση ,  στους  οποίους   αναγνωρίζεται 

κρατική  ιθαγένεια,  ο   δεσμός  δηλ .  που   συνδέει  ένα   άτομο   με  ένα   Κράτος.  Η   κτήση   και  

η  απώλεια   της   ιθαγένειας   καθορίζονται ,  κατά  κανόνα,  από   το   Σύνταγμα  και  από   την   

ειδική  νομοθεσία  κάθε Κράτους .  

Λαός,  υπό   στενή  έννοια ,  είναι   το   σύνολο  εκείνων  των   πολιτών  του   Κράτους ,  οι   οποίοι  

φέροντας  ιδιότητες ,  που   η   έννομη  τάξη   καθορίζει,  ασκούν  εκλογική   αρμοδιότητα.  Με  αυτήν  

την  έννοια  ο  Λαός αποτελεί  το  εκλογικό  σώμα,  το  οποίο  θεωρείται κρατικό όργανο. 

3. τι είναι πολίτευμα; 

Πολίτευμα είναι το σύστημα, κατά το οποίο σύμφωνα με το δίκαιο, σχηματίζεται, οργανώνεται και 

ασκείται η βούληση που συνιστά την κρατική εξουσία και καθορίζεται η θέση της και τα όριά της 

απέναντι στα άτομα που υπόκεινται σε αυτήν.  

Μορφή του πολιτεύματος είναι το σύστημα με το οποίο σχηματίζεται και ασκείται η κρατική εξουσία. 

Οργανωτική βάση του πολιτεύματος είναι το σύστημα με το οποίο η κρατική εξουσία οργανώνεται και 

ασκείται αλλά και καθορίζονται τα όριά της απέναντι στα άτομα. 
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4. Ποιες είναι οι βασικές μορφές πολιτεύματος; 

Το άρθρο 1 του Συντάγματος της χώρας μας αναφέρει ότι το πολίτευμα της Ελλάδας είναι 

Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. 

Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως 

ορίζει το Σύνταγμα. Η δημοκρατική αρχή και η λαϊκή κυριαρχία παρουσιάζονται ως άρρηκτα 

συνδεδεμένες.  

Η μορφή του πολιτεύματος απολαμβάνει ειδικής προστασίας από το Σύνταγμα το οποίο απαγορεύει 

την αναθεώρηση των διατάξεων που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος. 

 

Βασικές διακρίσεις των μορφών των πολιτευμάτων 

Α) ουσιαστική, με βάση την αριθμητική συγκρότηση του ανώτατου οργάνου 

Β) τυπική, με βάση τον τρόπο ανάδειξης του αρχηγού του Κράτους 

Α) Ουσιαστική Διάκριση  

Οι μορφές του πολιτεύματος είναι: 

μονοκρατία: ανώτατο όργανο του Κράτους είναι ένα μόνο φυσικό πρόσωπο 

πλειοκρατία: ανώτατο όργανο του Κράτους είναι μια ομάδα φυσικών προσώπων. Διακρίνεται σε: α) 

ολιγοκρατία, όταν η ομάδα συγκροτείται με ποιοτικά κριτήρια, β) δημοκρατία, όταν η ομάδα 

συγκροτείται από το σύνολο των (ενεργών και ικανών) πολιτών. 

Β) Τυπική Διάκριση   

Οι μορφές του πολιτεύματος είναι: 

• βασιλεία: ο αρχηγός του Κράτους αναδεικνύεται με κληρονομική διαδοχή 

• πολιτεία: ο αρχηγός του Κράτους αναδεικνύεται με εκλογή 

5. Ποιες είναι οι οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος; 

Παρά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των Συνταγμάτων των δημοκρατικών Κρατών, τρεις κοινές 

οργανωτικές βάσεις θεμελιώνονται σε αυτά: 

Ι. Το αντιπροσωπευτικό σύστημα το οποίο αναφέρεται στον τρόπο ανάδειξης ή συγκρότησης των 

οργάνων που ασκούν την κρατική εξουσία 

ΙΙ. Η διάκριση εξουσιών η οποία αναφέρεται στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατικών 

οργάνων και τη ρύθμιση των σχέσεων τους. 
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ΙΙΙ. Η προστασία ατομικών δικαιωμάτων η οποία καθορίζει τη σχέση της κρατικής εξουσίας απέναντι 

στα άτομα που υπόκεινται σε αυτή. 

 

6. Τι πρεσβεύει η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών; 

Το  Σύνταγμα 1975/1986/2001 περιλαμβάνει   την   πανηγυρική  εξαγγελία  της   αρχής   της  διάκρισης  

των   λειτουργιών.  Σύμφωνα  με  τη   διατύπωση   του   αρ. 26 η  νομοθετική  λειτουργία   ασκείται  

από   τη   Βουλή   και  τον   Πρόεδρο   της   Δημοκρατίας ,  η   εκτελεστική λειτουργία   ασκείται  από   

τον   Πρόεδρο   της   Δημοκρατίας   και  την   Κυβέρνηση,  η  δικαστική λειτουργία   ασκείται  από   

τα   δικαστήρια .  Το  άρθρο   αυτό,  μη  υποκείμενο  σε  αναθεώρηση , κατά το  Σύνταγμα,  αποδίδει  

μία από  τις θεμελιώδεις αρχές  του . 

 

7. Ποια είναι η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος; 

Για τη διαδικασία   της   αναθεώρησης  προβλέπεται  από   το    ίδιο   το   Σύνταγμα  ως αποκλειστικά   

αρμόδιο   όργανο  η   Βουλή ,  χωρίς   τη   σύμπραξη  ούτε   του   Προέδρου  της  Δημοκρατίας ,  

ούτε  της  Κυβέρνησης.  Η  διαδικασία  διακρίνεται  σε  δύο  φάσεις :  

 Η   πρώτη   αρχίζει   με  τη   διαπίστωση  της   ανάγκης   της   αναθεώρησης.  Η   διαπίστωση  

γίνεται  με  απόφαση  της   Βουλής  μετά   από   πρόταση   πενήντα  τουλάχιστον  Βουλευτών   και  

με πλειοψηφία  των   τριών   πέμπτων  του   όλου  αριθμού   των   Βουλευτών .  Η   πρόταση   πρέπει  

να ψηφιστεί   δύο   φορές   και  οι   ψηφοφορίες  πρέπει  να  απέχουν   μεταξύ   τους   τουλάχιστον  

ένα  μήνα.  Με  την   περί   αναθεώρησης  απόφαση  πρέπει  να  καθορίζονται   και  οι   αναθεωρητέες 

διατάξεις ,  ο   προσδιορισμός   των   οποίων  δεσμεύει   την   επόμενη   Βουλή .  Η   διαδικασία  

συνεχίζεται   μόνον   εφόσον  η  πρόταση   συγκεντρώσει,  τουλάχιστον ,  την   απόλυτη  πλειοψηφία  

του   συνολικού  αριθμού   των   Βουλευτών .  Η   απόφαση  πάντως  για  αναθεώρηση  δεν  

συνεπάγεται  τη   διάλυση   της   Βουλής,  η   οποία   είτε   εξαντλεί   τη   θητεία   της   είτε   διαλύεται 

για τους  λόγους που  προβλέπει  το  Σύνταγμα.  

 Η   δεύτερη  φάση  της   αναθεώρησης  δεν  κινείται  από   τη   Βουλή   που   έκρινε   την   ανάγκη  

της  αναθεώρησης  αλλά  από   την   επόμενη   Βουλή .  Η   νέα   Βουλή   αποφασίζει   με  την   

απόλυτη  πλειοψηφία  των   μελών   της   για  τις  αναθεωρητέες  διατάξεις .  Αυξημένη  πλειοψηφία,  

τριών  πέμπτων  των   μελών   της   Βουλής,  απαιτείται αν  η  πρώτη   απόφαση  της   Βουλής  για 

αναθεώρηση  λήφθηκε  μόνον  με  απόλυτη  πλειοψηφία των  μελών  της . 

8. Ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις του νόμου; 

Η   βασική  διάκριση   του   νόμου   είναι   στον  ουσιαστικό   και  στον  τυπικό .   

Ουσιαστικός  νόμος  είναι   κάθε  πράξη   της   πολιτείας  που   περιέχει  κανόνες   δικαίου,  άσχετα  

από   το   όργανο  που  τη   θέσπισε   και  τη   διαδικασία   μέσα  από   την   οποία   αυτή  προήλθε 
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.  Δύο   είναι   τα   στοιχεία  που  χαρακτηρίζουν  ένα   νόμο ως ουσιαστικό :  ο  γενικός και ο  

αφηρημένος χαρακτήρας του . Η   γενικότητα   του   νόμου   σημαίνει   ότι  θα  πρέπει  η   ρύθμιση   

που   θέτει  ο   νόμος   να  μην  αναφέρεται   σε  έναν  προσδιορισμένο  από   την   αρχή  αριθμό  

προσώπων.  Ο  αφηρημένος χαρακτήρας  του   νόμου   σημαίνει   ότι  η   ρύθμιση   θα  πρέπει  να  

είναι   διατυπωμένη   έτσι   ώστε να  υπάγεται   σε  αυτή  ομάδα   περιπτώσεων  με  κοινά  

χαρακτηριστικά   και  όχι  συγκεκριμένες περιπτώσεις.  

Τυπικός   νόμος ,  είναι   κάθε  πράξη   της   πολιτείας,  άσχετα  από   το   εάν   περιέχει  κανόνες  

δικαίου,  που   θεσπίζεται   από   τα   νομοθετικά   όργανα  της   πολιτείας ( Βουλή   και  Πρόεδρο   

της  Δημοκρατίας )  σύμφωνα  με  τη   συνταγματικά   προβλεπόμενη  διαδικασία   νομοθετικός 

παραγωγής.  Θεωρείται  επομένως   τυπικός  νόμος   κάθε  πράξη   που   ψηφίζει  η   Βουλή   και 

εκδίδει   και  δημοσιεύει   ο   Πρόεδρος  της   Δημοκρατίας   σύμφωνα  με  τη   διαδικασία   που  

προβλέπει  το  Σύνταγμα. 

 

9. Τι αφορά το ζήτημα της χρονικής ισχύος του νόμου; 

Η  αρχή  που   διατρέχει  ολόκληρη  την   έννομη  τάξη ,  εκφραζόμενη   και  σε  ρητές  διατάξεις ,  

είναι   ότι  ο   νόμος   πρέπει να  ρυθμίζει   καταστάσεις  του   παρόντος  ή   του   μέλλοντος.  

Τυπική ισχύς: αρχίζει με τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της  Κυβέρνησης 

Ουσιαστική ισχύς: 10 μέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εφόσον ο ίδιος ο 

νόμος δεν ορίζει διαφορετικά 

Αναδρομική ισχύς: Οι διατάξεις του νόμου μπορεί να έχουν ισχύ σε χρόνο προγενέστερο της 

δημοσίευσής του εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από τον ίδιο το νόμο ή συνάγεται με σαφήνεια από 

το περιεχόμενό του. Ο ερμηνευτικός νόμος αποτελεί περίπτωση αναδρομικής ισχύος νόμου αφού έχει 

σκοπό να διευκρινίσει το περιεχόμενο προηγούμενου νόμου. 

Η   τυπική   ισχύς   του   νόμου ,  η  ένταξή   του   δηλ .  στην  έννομη  τάξη ,  αρχίζει  από   τη   

δημοσίευσή  του   στην  Εφημερίδα   της  Κυβερνήσεως.  Σύμφωνα  με  το   νόμο  που   ρυθμίζει   τα   

σχετικά  με  την   Εφημερίδα   της  Κυβερνήσεως  και  την   ύλη   της ,  καθιερώνεται   νόμιμο   

τεκμήριο   κυκλοφορίας   του   Φύλλου Εφημερίδας  της   Κυβερνήσεως  την   ημερομηνία  που   αυτό  

φέρει  χωρίς   να  απαιτείται  και  η  πραγματική  κυκλοφορία  του .  

Αναδρομική ισχύς νόμου 

Με τη φράση «ο νόμος ορίζει για το μέλλον και δεν έχει αναδρομική δύναμη» (ΑΚ 2) εκφράζεται η 

γενικότερη αρχή του δικαίου περί μη αναδρομικότητας των νόμων για λόγους ασφάλειας και 

σταθερότητας των συναλλαγών. Ωστόσο νόμος μπορεί να προβλέπει ο ίδιος την αναδρομική του ισχύ 

ή αυτό να συνάγεται με σαφήνεια από το περιεχόμενό του. Σε κάθε περίπτωση η αναδρομικότητα του 

νόμου δεν τεκμαίρεται, οι δε αναδρομικοί νόμοι πρέπει να ερμηνεύονται στενά.  

Σε όλες τις περιπτώσεις αναδρομικότητας πρέπει να είναι σεβαστοί οι εξής κανόνες: 
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- Αποκλείεται η αναδρομή όπου ρητά ορίζεται από το Σύνταγμα.  

- Αποκλείεται η με νέο νόμο ανατροπή δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα και τα 

οποία αποκτήθηκαν με το προηγούμενο του αναδρομικού νόμου νομοθετικό καθεστώς π.χ δικαίωμα 

ιδιοκτησίας. 

- Αποκλείεται η με νέο νόμο ανατροπή των σχέσεων, οι οποίες ρυθμίστηκαν ή τερματίσθηκαν με 

καταβολή, συμβιβασμό ή αναγνώριση. 

- Απαγορεύεται η αναδρομική ρύθμιση δικαιωμάτων και σχέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση.  

- Απαγορεύεται η αναδρομική ισχύς νόμου ο οποίος θεμελιώνει ποινικό αδίκημα (1 ΠΚ). Αντίθετα αν 

μεταγενέστερος νόμος χαρακτήρισε την πράξη όχι αξιόποινη παύει και η εκτέλεση της ποινής καθώς 

και τα ποινικά επακόλουθά της. 

Η   ισχύς   του   νόμου   παύει  με  την   κατάργησή   του ,  η   οποία   μπορεί  να  είναι   είτε   ρητή  

είτε  σιωπηρή  και επέρχεται με την   έκδοση νεότερου ή  ειδικότερου νόμου. 

 

10. Τι γνωρίζετε για την έννοια της αντισυνταγματικότητας του νόμου; 

Η  αντισυνταγματικότητα  του  νόμου  διακρίνεται  στην τυπική  και στην ουσιαστική .  

Η τυπική  αντισυνταγματικότητα  ελέγχεται  με  κριτήριο   την   τήρηση  των   διαδικαστικών διατάξεων  

που   περιέχονται  στο  Σύνταγμα  και  αφορούν   τη   θέσπιση   υποδεέστερων   του  Συντάγματος   

κανόνων   δικαίου. Η εν λόγω  αντισυνταγματικότητα   διακρίνεται   περαιτέρω  στην  εσωτερική   και  

την   εξωτερική.   

Η εσωτερική   τυπική   αντισυνταγματικότητα  αναφέρεται  στην  τήρηση  των   συνταγματικών   

κανόνων   που   διέπουν  την   κοινοβουλευτική  διαδικασία  κατάθεσης ,  επεξεργασίας,  συζήτησης   

και  ψήφισης   νόμων .  Εντοπίζεται  η  αντισυνταγματικότητα   αυτή  στις   εσωτερικές   διαδικασίες   

της   Βουλής  στην  οποία   ανήκει   και ο   έλεγχος   τήρησής   της .  Η   εξωτερική  τυπική   

αντισυνταγματικότητα   αναφέρεται   στην υπόσταση   του   νόμου ,  την   έκδοσή  του   δηλ .  και  

τη   δημοσίευσε  του   στην  Εφημερίδα   της  Κυβερνήσεως.  Η  τήρηση της  διαδικασίας αυτής 

ελέγχεται από  τα  δικαστήρια .  

Η   ουσιαστική  αντισυνταγματικότητα  αναφέρεται   στο  περιεχόμενο  των   νομοθετικών  διατάξεων,  

το   οποίο   δεν  πρέπει  να  είναι   αντίθετο   προς  τι   ουσιαστικές  διατάξεις   του  Συντάγματος .  

Εάν  αυτό συμβαίνει,  τότε  αυτές χαρακτηρίζονται αντισυνταγματικές. 

Ο  έλεγχος   της   αντισυνταγματικότητας  των   νόμων   μπορεί  να  γίνει   σε  δύο   φάσεις .  Είτε   

πριν  από   τη   δημοσίευση  και  τη   θέση  ισχύ   του   νόμου  ( προληπτικός   έλεγχος )  είτε   μετά   

τη   θέση σε ισχύ  του  νόμου  ( κατασταλτικός έλεγχος ) .  

 Ο  προληπτικός  έλεγχος   της   αντισυνταγματικότητας  ασκείται  είτε   από   τη   Βουλή  

(κοινοβουλευτικός   έλεγχος )  είτε   από   τον   Πρόεδρο   της   Δημοκρατίας   στο  πλαίσιο  άσκησης  

του  δικαιώματός του  για αναπομπή  νόμου  στη Βουλή   



Eclass4u.gr 
2105711484 - 6970401981 
 7 

Ο  προληπτικός   έλεγχος   της   αντισυνταγματικότητας,  που   ασκείται  από   τη   Βουλή , αναφέρεται   

τόσο  στην  εσωτερική   τυπική   αντισυνταγματικότητα   των   νόμων   όσο   και  στην ουσιαστική .  

Η  άσκησή του  οργανώνεται ,  από  τον  Κανονισμό  της  Βουλής.  

Ο  κατασταλτικός   έλεγχος   της   αντισυνταγματικότητας  γίνεται   από   το   δικαστήριο. 

11. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Βουλής; 

Οι   κύριες   αρμοδιότητες   της   Βουλής  είναι   δύο   να  ψηφίζει  τους   νόμους  και  τον  
προϋπολογισμό του  κράτους  και να ελέγχει την  Κυβέρνηση.  
Αναλυτικότερα οι  αρμοδιότητες  της  Βουλής η  ψήφιση :   
α )  κάθε  λογής   νόμων   στους  οποίους   περιλαμβάνονται  και  όσοι   αφορούν   την   κύρωση  
διεθνών  συνθηκών ή  την  παροχή αμνηστίας,  
 β)   του  προϋπολογισμού ,  απολογισμού ,  γενικού ισολογισμού  του  κράτους ,   
γ)  των  αποφάσεων για την  κήρυξη   κατάστασης πολιορκίας ,   
δ )  απόφαση για την  προκήρυξη  δημοψηφίσματος ,   
ε )  η   ψήφιση  των   προγραμμάτων   οικονομικής  και  κοινωνικής   ανάπτυξης ,  στ) η  αναθεώρηση  
του  Συντάγματος ,   
ζ ) η  ψήφιση του  Κανονισμού της ,  
 η )  η  εκλογή του  Προέδρου της  Δημοκρατίας ,   
θ )  η  άσκηση ποινικής  διώξεως  κατά υπουργών  και του  Προέδρου της  Δημοκρατίας ,  
 ι )  η  συγκατάθεση  για την  απονομή χάριτος  σε  υπουργό ,   
ια )η   διαπίστωση  αδυναμίας   του   Προέδρου  της   Δημοκρατίας   και  του   Πρωθυπουργού  να 
ασκήσουν  τα  καθήκοντα  τους ,   
ιβ )  η  παροχή αδείας  για την  ποινική δίωξη  βουλευτή,  
  ιγ )  η   άσκηση  κοινοβουλευτικού   ελέγχου    στον  οποίο   συμπεριλαμβάνονται  η   ψήφος  
εμπιστοσύνης ή  η  έκφραση  δυσπιστίας  στην Κυβέρνηση.  
 

12. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας; 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται για μία πενταετία και είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος. Ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει άλλες αρμοδιότητες, παρά μόνο ότι του απονέμουν ρητά το 

Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι με αυτό. Είναι δυνατόν να διωχθεί για εσχάτη προδοσία ή 

για εκ προθέσεως παραβίαση του Συντάγματος. Οι κυριότερες νομοθετικές αρμοδιότητες του 

Προέδρου της Δημοκρατίας είναι: 

- σύμπραξη στην έκδοση και δημοσίευση νόμων 

- δικαίωμα αναπομπής του ψηφισμένου νόμου στη Βουλή 

- έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων 

- προκήρυξη δημοψηφίσματος 
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Οι κυριότερες διοικητικές αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι: 

- έκδοση και δημοσίευση νόμων 

- έκδοση ατομικών διοικητικών διαταγμάτων 

- διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων 

- διορισμός δικαστών 

- απονομή προβλεπόμενων από τη νομοθεσία παρασήμων 

- είναι ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας 

Στη δικαστική λειτουργία συμμετέχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απονέμοντας χάρη. Η χάρη 

διαφέρει από την αμνηστία για την οποία αποφασίζει η Βουλή, παρέχεται μόνο για πολιτικά (όχι τα 

κοινά) εγκλήματα και έχει γενικό και αφηρημένο χαρακτήρα.  

Ως ρυθμιστής του πολιτεύματος διαμεσολαβεί στις σχέσεις Κυβέρνησης-Βουλής και Λαού, εκπροσωπεί 

διεθνώς τη χώρα, κηρύττει τον πόλεμο, συνομολογεί συνθήκες ειρήνης και συμμαχίας, διορίζει και 

απαλλάσσει Πρωθυπουργό και Κυβέρνηση από τα καθήκοντά τους κ.λ.π 

13. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για το δημοψήφισμα; 

 

Δύο ειδών δημοψηφίσματα προβλέπονται: το πρώτο είναι για "κρίσιμα εθνικά θέματα" 

και απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη 151 βουλευτών. Το δεύτερο για ψηφισμένο 

νομοσχέδιο που προκηρύσσεται με τη σύμφωνη γνώμη 180 βουλευτών. 

 

Ειδικότερα, στο άρθρο 44 του Συντάγματος προβλέπονται τα εξής:  

 

*O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά 

θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας της Βουλής, που λαμβάνεται με πρόταση 

του υπουργικού Συμβουλίου.  

 

*Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα 

νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό 

αποφασιστεί από τα 3/5 του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των 2/5 του συνόλου (σ.σ.: 

180 βουλευτές). Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Bουλής περισσότερες από δύο προτάσεις 

δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.  

 

Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο, το δημοψήφισμα προκηρύσσεται μέσα σε ένα μήνα από τη 

λήψη της σχετικής απόφασης της Βουλής, ενώ για να θεωρηθεί έγκυρο το αποτέλεσμα της λαϊκής 

ετυμηγορίας στον μεν πρώτο είδος δημοψηφίσματος για κρίσιμα εθνικά θέματα θα πρέπει η συμμετοχή 

των ψηφοφόρων θα είναι στο 40%, ενώ για το δεύτερο το λεγόμενο "νομοθετική" θα πρέπει στην 

κάλπη να προσέλθει το 50% του εκλογικού σώματος.  
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14. Τι γνωρίζετε για την αρχή της δεδηλωμένης; 

Η αρχή της δεδηλωμένης, σημαίνει ότι όποια κυβέρνηση σχηματιστεί δεν θεωρείται έγκυρη αν δεν 

υποστηρίζεται αποδεδειγμένα από την πλειοψηφία των μελών του κοινοβουλίου. Αν, δηλαδή, δεν έχει 

λάβει δηλαδή ψήφο εμπιστοσύνης (σαν πολιτική έννοια πρωτοεμφανίστηκε το 1875 από τον Χαρίλαο 

Τρικούπη ό οποίος ζήτησε από τον Βασιλιά να μην διορίζει κυβερνήσεις που δεν υποστηρίζονται από 

την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου). 

Η αρχή της δεδηλωμένης σε αντίθεση με τη δεδηλωμένη αποτελεί συνταγματικό κανόνα, κανόνα 

δικαίου από τον οποίο προκύπτει ότι επιβάλλεται ο διορισμός  κυβέρνησης  πλειοψηφίας,  αυτής  

δηλαδή  που  συγκεντρώνει  την εμπιστοσύνη  της  πλειοψηφίας  των  βουλευτών,  και  απαγορεύεται  

ο  σχηματισμός κυβέρνησης μειοψηφίας. H αρχή της δεδηλωμένης απαρτίζεται από δύο διαστάσεις με 

κριτήριο την θετική της και την αρνητική της έννοια. Πρόκειται για τη δεδηλωμένη πλειοψηφία και τη 

δεδηλωμένη μειοψηφία. Αν και ο όρος δεδηλωμένη αναφέρεται κυρίως στη δεδηλωμένη πλειοψηφία, 

ουσιαστικά περικλείει και τη δεδηλωμένη μειοψηφία. Η αρχή  της  δεδηλωμένης  υπαγορεύει  την  

ανάδειξη  κυβέρνησης  πλειοψηφίας,  ενώ ταυτόχρονα  απορρίπτει  κατηγορηματικά  τον  διορισμό  

κυβέρνησης  μειοψηφίας. 

 

 

15. Τι είναι η πρόταση δυσπιστίας; 

H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς 

της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα 

έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα 

διεξαχθεί η συζήτηση. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της 

Boυλής. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη 

πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ 

αριθμoύ των Boυλευτών. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη 

πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών. 
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16. Τι είναι Δίκαιο και ποια τα κυριότερα χαρακτηριστικά του; 

Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων και διατάξεων που ρυθμίζουν επιτακτικά την οργάνωση μιας 

κοινωνίας σε Κράτος, τη λειτουργία της κοινωνίας αυτής και την κοινωνική συμβίωση των μελών της.. 

Με άλλα λόγια , δίκαιο είναι ο ρυθμός, η τάξη, και έχει αντικείμενο τη συμβίωση των 

ανθρώπων στη κοινωνία. 

Χαρακτηριστικά του δικαίου:  

1. Έχει  κανονιστικό χαρακτήρα περιέχει δηλ. το δίκαιο κανόνες που δηλώνουν πώς πρέπει κάτι να 

ρυθμίζεται και όχι πώς είναι πραγματικά. Το δίκαιο αναφέρεται στο δέον και όχι στο ον. 

2. Οι κανόνες του δικαίου είναι απρόσωποι και αφηρημένοι, δεν αφορούν μία συγκεκριμένη 

περίπτωση. 

3. Το δίκαιο είναι ρύθμιση ετερόνομη αφού πρόκειται για κανόνες που επιβάλλονται στον άνθρωπο 

από το Κράτος, ανεξάρτητα από τη βούληση του ανθρώπου.    

4. Το δίκαιο ρυθμίζει την εξωτερική συμπεριφορά των μελών μιας κοινωνίας και όχι τον εσωτερικό 

κόσμο του ανθρώπου. 

5. Το δίκαιο ρυθμίζει επιτακτικά (υποχρεωτικά) τη συμπεριφορά του ανθρώπου. 
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17. Ποια είναι η ιεραρχική κατάταξη των Γραπτών και Απρόσωπων 

Κανόνων Δικαίου; 

Ξεκινώντας από τους πιο ισχυρούς για να καταλήξουμε στους λιγότερο ισχυρούς: 

1. Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (αμφισβητείται η υπεροχή του έναντι του Συντάγματος). Κατά άλλους  

υπερισχύει του Συντάγματος δυνάμει του άρθρου 28 του Συντάγματος και κατ΄ άλλους υπερισχύει το 

Σύνταγμα του Κράτους. 

2. Σύνταγμα (θεμελιώδης νόμος του Κράτους), Ψηφίσματα (προέρχονται από Συνελεύσεις ή Βουλές που 

έχουν που έχουν αρμοδιότητα κατάρτισης να καταρτίσουν νέο Σύνταγμα ή να αναθεωρήσουν το 

υπάρχον και Συντακτικές Πράξεις (εκδίδονται από την εκτελεστική λειτουργία σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

όταν δεν υφίσταται αντιπροσωπεία του λαού π.χ μετά τη δικτατορία). Τα Ψηφίσματα και οι Συντακτικές 

Πράξεις έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ σε σχέση με το Σύνταγμα εκτός εάν το νέο Σύνταγμα 

προβλέπει τη διατήρηση της ισχύος τους.  

3. Γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου και κανόνες που έχουν θεσπισθεί με διεθνείς 

συμβάσεις οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο κατά το άρθρο 28 του Συντάγματος. Εδώ νοούνται τα γενικά 

διεθνή έθιμα και οι γενικές αρχές του δικαίου που είναι αναγνωρισμένες από τα κράτη.  

4. Νόμοι και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι δεύτερες εκδίδονται από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας μετά από πρόταση Υπουργικού Συμβουλίου σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας 

και απρόβλεπτης ανάγκης Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

5. Διατάγματα που εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από πρόταση του αρμόδιου 

Υπουργού. Διακρίνονται σε: α) εκτελεστικά που είναι αναγκαία για την τήρηση των νόμων, β) 

κανονιστικά που εκδίδονται μετά από νομοθετική εξουσιοδότηση και μέσα στα όριά της και γ) 

οργανωτικά που ρυθμίζουν την εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία του κράτους. 

6. Υπουργικές, νομαρχιακές, αστυνομικές κτλ αποφάσεις που εκδίδονται για ειδικότερα θέματα τοπικού, 

τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. 

 

 

18. ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Ως πηγές του δικαίου εννοούνται οι ειδικότεροι τρόποι παραγωγής των κανόνων δικαίου. 

Διακρίνονται σε:  

Α) Πρωτογενείς ή άμεσες πηγές είναι αυτές που αποτελούν γενεσιουργούς λόγους ισχύος 

των κανόνων δικαίου και περιλαμβάνουν: 

 - Τους γραπτούς κανόνες δικαίου στους οποίους υπάγονται οι ουσιαστικοί νόμοι, το 

Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες διεθνούς δικαίου, το 

γραπτό Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο και 

- τους κανόνες του άγραφου δικαίου δηλ. το έθιμο. 

Β) Δευτερογενείς ή έμμεσες πηγές είναι τα χρηστά ήθη, τα συναλλακτικά ήθη, οι διεθνείς 

συνθήκες ή συμφωνίες, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι διαιτητικές αποφάσεις. 
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Διάκριση ουσιαστικού & τυπικού νόμου - σημασία διάκρισης 

Ουσιαστικός νόμος είναι η πράξη της Πολιτείας με την οποία τίθεται κανόνας δικαίου άσχετα 

με τον τύπο και το όργανο που νομοθετεί (π.χ μία διοικητική πράξη εφόσον περιέχει κανόνα 

δικαίου. 

Τυπικός νόμος είναι αυτός που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε κατά τη διαδικασία που 

προβλέπει το Σύνταγμα ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνει κανόνα δικαίου. Σε κάποιες 

δηλ. περιπτώσεις δεν περιέχει κανόνα δικαίου όπως π.χ ο προϋπολογισμός του κράτους.   

 

 

Σημασία της διάκρισης:  

 Ο τυπικός νόμος καταργείται ή τροποποιείται, κατά κανόνα, με άλλον τυπικό νόμο αλλά 

κατ΄ εξαίρεση μπορεί να καταργηθεί και με διοικητική πράξη μετά από ειδική νομοθετική 

εξουσιοδότηση. Ο ουσιαστικός νόμος μπορεί να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί με 

οποιονδήποτε τρόπο. 

 

 Δεν χωρά αίτηση ακύρωσης τυπικού νόμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ ο Άρειος 

Πάγος ελέγχει μόνο την εφαρμογή ουσιαστικού νόμου. 

 Στον τυπικό νόμο ελέγχεται μόνο η τυχόν αντισυνταγματικότητά του. 

 Μόνο ο ουσιαστικός νόμος είναι πηγή δικαίου αφού περιέχει κανόνα δικαίου. 

Δημοσίευση  – Ισχύς κανόνων Δικαίου 

 Η τυπική ισχύς: αρχίζει με τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της  Κυβέρνησης 

  Η ουσιαστική ισχύς: ξεκινά 10 μέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης, εφόσον ο ίδιος ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά 

 Η αναδρομική ισχύς: Οι διατάξεις του νόμου μπορεί να έχουν ισχύ σε χρόνο προγενέστερο 

της δημοσίευσής του εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από τον ίδιο το νόμο ή συνάγεται με 

σαφήνεια από το περιεχόμενό του. Ο ερμηνευτικός νόμος αποτελεί περίπτωση αναδρομικής 

ισχύος νόμου αφού έχει σκοπό να διευκρινίσει το περιεχόμενο προηγούμενου νόμου. 

Τροποποίηση – Κατάργηση πηγών Δικαίου 

Κάθε νομοθετικό κείμενο καταργείται με νομοθετικό κείμενο της ίδιας ή ανώτερης τυπικής 

ισχύος. Με απλά λόγια, το διάταγμα τροποποιείται με ψήφιση νεότερου διατάγματος, ο 

νόμος με νεότερο νόμο κ.ο.κ. Ο νόμος καταργείται ή τροποποιείται με νεότερο νόμο. 

(Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι νεότερος γενικός νόμος δεν καταργεί προγενέστερο ειδικό 
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νόμο.) Κατώτερη ιεραρχική πηγή δεν μπορεί να καταργήσει ή να τροποποιήσει ανώτερη π.χ. 

ένα διάταγμα δεν μπορεί να μεταβάλει ένα νόμο. Το αντίθετο είναι δυνατό. 

Αναδρομική ισχύς νόμου 

Με τη φράση «ο νόμος ορίζει για το μέλλον και δεν έχει αναδρομική δύναμη» (ΑΚ 2) 

εκφράζεται η γενικότερη αρχή του δικαίου περί μη αναδρομικότητας των νόμων για λόγους 

ασφάλειας και σταθερότητας των συναλλαγών. Ωστόσο νόμος μπορεί να προβλέπει ο ίδιος 

την αναδρομική του ισχύ ή αυτό να συνάγεται με σαφήνεια από το περιεχόμενό του. Σε 

κάθε περίπτωση η αναδρομικότητα του νόμου δεν τεκμαίρεται, οι δε αναδρομικοί νόμοι 

πρέπει να ερμηνεύονται στενά.  

Σε όλες τις περιπτώσεις αναδρομικότητας πρέπει να είναι σεβαστοί οι εξής κανόνες: 

 Αποκλείεται η αναδρομή όπου ρητά ορίζεται από το Σύνταγμα.  

 Αποκλείεται η με νέο νόμο ανατροπή δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα 

και τα οποία αποκτήθηκαν με το προηγούμενο του αναδρομικού νόμου νομοθετικό 

καθεστώς π.χ δικαίωμα ιδιοκτησίας. 

 Αποκλείεται η με νέο νόμο ανατροπή των σχέσεων, οι οποίες ρυθμίστηκαν ή τερματίσθηκαν 

με καταβολή, συμβιβασμό ή αναγνώριση. 

 Απαγορεύεται η αναδρομική ρύθμιση δικαιωμάτων και σχέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση.  

 Απαγορεύεται η αναδρομική ισχύς νόμου ο οποίος θεμελιώνει ποινικό αδίκημα (1 ΠΚ). 

Αντίθετα αν μεταγενέστερος νόμος χαρακτήρισε την πράξη όχι αξιόποινη παύει και η 

εκτέλεση της ποινής καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της. 

 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ---επικοινώνησε στα 210-5711484  6970-401981 ή 

στείλε μειλ τώρα στο grammateia.eclass4u@gmail.com 
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