
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ                                                                             
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
   Για τις εβδομάδες 1/6/2020-5/6/2020 και 9/6/2020–12/6/2020 τα μαθήματα που 
διδάσκονται, λόγω
συνθηκών περιληπτικά, είναι τα εξής:
10.2 Εκτελεστική λειτουργία σελ.92
10.2.1 Πρόεδρος της Δημοκρατίας σελ. 92-93
10.2.2 Κυβέρνηση σελ.93-94 και
12.3 Ατομικά δικαιώματα σελ.108-112.
12.4 Πολιτικά δικαιώματα σελ. 113
12.5 Κοινωνικά δικαιώματα σελ. 114-117 …… για τα δικαιώματα έγινε ανάγνωση από το 
Σύνταγμα της Ελλάδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10                                      ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
10.2   Εκτελεστική   λειτουργία σελ.92  
Την Εκτελεστική λειτουργία ασκούν: η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας.                                                                    
10.2.1.     Πρόεδρος της Δημοκρατίας  :
-Συμβολίζει την ενότητα του έθνους,
-Είναι ο αρχηγός του κράτους και ο ρυθμιστής του πολιτεύματος.
-Σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. την έκδοση και τη δημοσίευση των νόμων,
β. την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων (ο Υπουργός προτείνει στον ΠτΔ να εκδώσει 
διάταγμα για την   
    εφαρμογή  και την εκτέλεση ενός νόμου.)                                                                         
γ. τον διορισμό του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης.                                        
   Για να εκλεγεί κάποιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει: 
                                   -να είναι Έλληνας πολίτης, πριν από 5 τουλάχιστον χρόνια και να 
έχει από πατέρα ή μητέρα 
                                     Ελληνική καταγωγή, 
                                   -να έχει νόμιμη ικανότητα να εκλέγει,
                                   -να έχει συμπληρώσει τα 40.
    Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία, 
γιατί επιδιώκεται να είναι αποδεκτός από την πλειοψηφία των Βουλευτών. 
 10.2.2.     Κυβέρνηση σελ. 93  
-Είναι το όργανο που καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας.
-Αποτελείται από το Υπουργικό Συμβούλιο δ.λ.δ τον Πρωθυπουργό και τους 
Υπουργούς.
 Πρωθυπουργός: -είναι πρόεδρος της Κυβέρνησης και 
                                 -έχει την ευθύνη της κυβερνητικής πολιτικής.
 Υπουργοί: -είναι συνήθως βουλευτές (κάποιες φορές μπορεί να είναι και 
εξωκοινοβουλευτικοί) και
                      -διευθύνουν έναν συγκεκριμένο τομέα διοίκησης.
  Σε κάθε Υπουργείο μπορεί να υπάρχουν και Υφυπουργοί με έναν συγκεκριμένο τομέα 
δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12                                ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
   Τα δικαιώματα χωρίζονται σε : ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά και προστατεύονται
από το Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο 
α. Ατομικά: π.χ. -δικαίωμα στην ισότητα (άρθρο 4),
                              -δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας (άρθρο 5),                                               
                              -δικαίωμα στο άσυλο της κατοικίας (άρθρο 9),
                              -δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 13) κ.λ.π.
  β. Πολιτικά: π.χ. -δικαίωμα να εκλέγει κάποιος τους αντιπροσώπους του,
                                 -δικαίωμα να εκλέγεται βουλευτής, ευρωβουλευτής, δήμαρχος, 
περιφερειάρχης,



                                 -δικαίωμα να συμμετέχει σε δημοψηφίσματα,  
                                 - δικαίωμα να ιδρύει και να συμμετέχει σε πολιτικά κόμματα κ.λ.π.
γ. Κοινωνικά: π.χ. -δικαίωμα στην παιδεία (άρθρο 16),
                                 -δικαίωμα στην οικογένεια (άρθρο 21),
                                 -δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 22),
                                 -δικαίωμα στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος (άρθρο 24) κ.λ.π.    
                                                                                           ΤΕΛΟΣ
                                                                                 ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


