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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  2017
Πρόσφορες απαντήσεις για καλύτερη Δημοκρατία. 

Α.   Θεσμική Ανασυγκρότηση……..
  
Πρόεδρος Δημοκρατίας.

1) Η εκλογή του Προέδρου ……..
 α………
 β.  Απευθείας από το λαό
 γ………
 δ………

2)  Ο έλεγχος του Προέδρου ………
         α. ………
         β   Από το λαό
         γ ……….
         δ  ………
3)   Ποιες αρμοδιότητες 
        α.  Να διαλύει πρόωρα τη Βουλή
        β. ……….
        γ    Να συγκαλεί το Συμβούλιο πολιτικών Αρχηγών
        δ.   Να προκηρύσσει δημοψήφισμα για  …….
        ε.   Να απευθύνει διαγγέλματα ……

Βουλή 

1)    Ο ανώτατος αριθμός των βουλευτών …..
       α.  ……….
       β ……….
       γ.   Να περιοριστεί στους 200
       δ.  ………
2)    Οι Βουλευτές Επικρατείας θα πρέπει 
        α.  Να παραμείνουν, όπως ορίζεται από το ισχύον Σύνταγμα. 
        β.  ………
        γ. …….. 
        δ.  ……..
3)    Οι απόδημοι Έλληνες θα πρέπει ……
        α. Να ψηφίζουν εξ αποστάσεως στις εθνικές εκλογές και να ….
        β.  ………
        γ.          
        δ.  ……….
4)    Θα πρέπει να διατηρηθεί το κώλυμα της εκλογιμότητας των ……
        α.  ………
        β.   Όχι
        δ.   ……..
5)    Το Σύνταγμα θα πρέπει να προβλέπει :
        α   …………
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       β    Διακοπτόμενη βουλευτική Θητεία ……..    
       γ     ……………
       δ     ………..
6)    Το Σύνταγμα θα πρέπει να προβλέπει 
        α   ………
        β    Την επέκταση των ασυμβίβαστων με την βουλευτική ..
        γ    …….
        δ     ……..    
7)     Οι Βουλευτές θα πρέπει να διώκονται ποινικά :
        α   ……….
        β   ………
        γ   Χωρίς την άδεια της Βουλής, για όλες τις αξιόποινες …..
        δ   ……….
8)    Το Σύνταγμα 
        α     …….
        β   ………..
        γ   ………
       
        (Δεν έκανα επιλογή διότι τα ερωτήματα είναι εγκλωβιστικά. 
         Υπάρχουν άλλα συστήματα που εκφράζουν την λαϊκή βούληση και    
         συμβάλλουν σε σταθερή διακυβέρνηση της Πολιτείας.)
   9)   Διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, που συνεπάγονται περιορισμούς …..
         α    ……….
         β   ………..
         γ  Κυρώνονται με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθ… με δημοψήφισμα 
         δ  ………
10)    Οι εξεταστικές επιτροπές που συγκροτεί η Βουλή θα πρέπει να  …..
         α   ………..
         β    ……….
         γ    Με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου για θέματα εξωτερικής ……..
         δ    ……….

Κυβέρνηση 

1)     Ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι 
        α    ………
        β   Είτε βουλευτής, είτε εξωκοινοβουλευτικός 
        δ    ………:
2)     Η κυβέρνηση θα μπορεί να περιλαμβάνει :
        α    ………
        β   Απεριόριστο αριθμό εξωκοινοβουλευτικών υπουργών
        γ    …………
        δ   ………….
3)    Η Βουλή μπορεί να 
       α   Σε κάθε περίπτωση να αποσύρει την εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση
       β   ……….
       γ   …….
4)   Αρμόδιοι για την εκδίκαση των αδικημάτων που διαπράττουν τα μέλη ….
      α   Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου.  
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       β   ……. 
       γ   ……..
5)    Η ποινική δίωξη και η τακτική ανάκριση μέλους της κυβέρνησης …….
       α… Σε κάθε περίπτωση από ανώτατο δικαστήριο (χωρίς την άδεια ……)
       β     ……..
       γ     ……..
       δ    ……….

Ανεξάρτητες Αρχές  

1)   Τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών, θα πρέπει να επιλέγονται :
       α   Με πλειοψηφία των 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής   
       β     ……….
       γ     ………..
       δ    ……….
2)   Τα μέλη των ανεξαρτήτων αρχών, παύονται :
       α   Μόνο με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
       β    ……..
       γ   ………
       δ   ……..
3)   Οι Ανεξάρτητες Αρχές όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους …
      α    Μόνο από τα δικαστήρια
      β    ………
      γ   ………..

Τοπική και περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. 

1)   Ο τρόπος και το σύστημα ανάδειξης των αιρετών μονοπρόσωπων ……..
       α   Να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα
       β   ………….
       γ    …………..
2)    Αρμοδιότητες που ανήκουν στο κεντρικό κράτος μπορούν να …….
      α    ………..
      β   ………….
      γ   Με την συναίνεσή τους και πάντα με την χορήγηση των αντίστ ……
      δ   …………

Ελεύθερες σκέψεις για Α’ Ενότητα
 
>>> Βουλευτικό αξίωμα άνω των 35 ετών και συγκεκριμένα ελάχιστα 
προσόντα, που εξασφαλίζουν προϋποθέσεις καταλληλότητας για την στήριξη 
των λαϊκών συμφερόντων. Καθορισμός υποψηφίων με προκριματικές 
εκλογές.
>>> Μόνιμο εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες ταυτισμένες με σταθερή
διοικητική διαίρεση σε επαρχίες, ενιαία για όλους τους κρατικούς φορείς, 
Σταθερό κυβερνητικό σχήμα. Τυχόν ανάγκες επικαιροποίησής του καλύπτονται
με ίδρυση Γενικών Γραμματειών στα βασικά Υπουργεία.    
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>>> Τα μέλη των ΑΔΑ, εάν δεν επιλέγονται από τα 4/5 της Διάσκεψης 
Προέδρων, εκλέγονται από τον Λαό. 
Τα όρια των Δήμων και τυχόν αλλαγές καθορίζονται με λαϊκά δημοψηφίσματα 
>>> Η ακαταλληλότητα εκλεγμένου στην ΤΑ κρίνεται μόνο από τους δημότες, 
με άρση του αξιώματος και όχι από διορισμένες επιτροπές. (Κατάργηση των 
αργιών και παύσεων Δημάρχων)  

Β.    Θεσμοί διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής των πολιτών  

1)    Ποιοι από τους παρακάτω τύπους δημοψηφισμάτων πρέπει να …….
       α ……..
       β  ……..
       γ  ……..
       δ …….
       ε   ……..
      στ    ……..
       ζ   Όλα τα παραπάνω 
2 )   Συμφωνείτε με την κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων ;
       α   Ναι
       β   ……
       γ  ………
3)    Εάν απαντήσατε ναι στην Ερώτηση 2 
       α    Η χρηματοδότηση να αφορά στο σύνολο των δαπανών τους
       β    ………
       γ   ………..
       δ  ……….
4)  Εάν απαντήσατε ναι στην Ερώτηση 2 :
       α   Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι ανάλογη της εκλογικής δύναμης
       β   …….
       γ   ……….
       δ   …………
5)   Η χρηματοδότηση των κομμάτων επιτρέπεται :
      α   ………
      β   Μόνο από επώνυμες και διαφανείς εισφορές με οικονομικό όριο. 
      γ   ……….
      δ   …………
6)  Η διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στα ραδιοτηλεοπτικά ….
      α   Υπόκειται στον αποκλειστικό έλεγχο των Ανεξαρτήτων Αρχών
      β   ………..
      δ   ……….

Ελεύθερες σκέψεις για Β’ Ενότητα
 
>>> Θεσμική οντότητα, με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, σε 
εθελοντικές ενώσεις πολιτών, με ημιαντιπροσωπευτικό ρόλο Ενδιάμεσων 
Σωμάτων, για την επίτευξη ειδικών κοινωνικών στόχων, (αποκλειομένων των 
συντεχνιακών). Προκειμένου η κυβέρνηση να πάρει μέτρα, που επηρεάζουν 
τον ειδικό σκοπό κάποιου Ενδιάμεσου Σώματος, συνεννοείται υποχρεωτικά 
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μαζί του. Αν το θέμα φτάσει στην Βουλή, κατά την διάρκεια της συζήτησης, 
καταθέτει, ενώπιον της, εκπρόσωπός του τις απόψεις του.
>>> Απαξίωση θεσμών και υβριστικές εκφράσεις κατά εκλεγμένων 
εκπροσώπων τους, από ΜΜΕ να αντιμετωπίζονται, πέραν των ΑΔΑ και με 
αυτεπάγγελτη μέριμνα του εισαγγελικού κλάδου της Δικαιοσύνης. 

Γ.  Σχέσεις κράτους εκκλησίας 

1)   Το Σύνταγμα θα πρέπει να :
       α   Ορίζει την επικρατούσα θρησκεία, χωρίς αυτό να επιφέρει καμία ……..
       β   …………
       γ   ………
2)   Η διδασκαλία και η γλώσσα των κειμένων θρησκευτικού περιεχομένου …. 
       α   ………..
       β   Ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των οργάνων της Πολιτείας …
       γ    ………..
3)   Ο οικονομικός έλεγχος και οι οικονομικές υποχρεώσεις όλων των ……
       α   Ασκείται από τα όργανα της Πολιτείας, όπως και τα λοιπά ……..
       β   …….
       γ   ………..
.

Ελεύθερες σκέψεις για Γ’ Ενότητα

>>>  Ο περιορισμός της κλασσικής παιδείας, έναντι των τεχνοκρατικών 
μαθημάτων, προκαλεί ανάγκες αγωγής των Ελλήνων στην αρετή και στις 
ηθικές αρχές, που προσφέρει το μάθημα των θρησκευτικών και η Εκκλησία, 
ανεξαρτήτως δόγματος. Ό όποιος διαχωρισμός, μερικός ή ολικός, Εκκλησίας 
και Πολιτείας πρέπει να επέλθει, μετά την εξασφάλιση σοβαρού φορέα ηθικής 
διαπαιδαγώγησης των Ελληνόπουλων. 

Δ’  Κράτος δικαίου και ατομικές ελευθερίες.  

Ατομικές Ελευθερίες 

1)   Οι πολίτες και τα όργανα της Πολιτείας, θα πρέπει να 
       α   …………
       β   …………
       γ  Ορκίζονται υποχρεωτικά με πολιτικό όρκο και στη συνέχεια με …….
       δ   …………… 
2)   Το Σύνταγμα θα πρέπει να 
       α   …………
      β    …………
      γ   Μην περιέχει απόλυτη ρητή απαγόρευση χρήσης και παρανόμως ……
      δ   ……………
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Οργάνωση και Λειτουργία της Δικαιοσύνης 

1)    Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει :
       α    ………………
       β   ………………
       γ   ……………….
       δ   Να επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά ……
      στ   …………..
2)   Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων θα πρέπει ………
      α   ………………
      β   Αποκλειστικά από Συνταγματικό Δικαστήριο. 
      γ   ……….. 
      δ   ……………..

Ελεύθερες σκέψεις για Δ’ Ενότητα
Οι διοικητικές ανάγκες των Δικαστηρίων να καλύπτονται από ειδική Γενική 
Γραμματεία, υπαγόμενη στην Προεδρεία της Δημοκρατίας, ώστε οι δικαστικοί 
λειτουργοί, να μην εξαρτώνται από την Κυβέρνηση, για μεταθέσεις, διαιτησίες, 
προαγωγές κλπ. Η είσοδος δικαστών σε ανώτερα δικαστήρια, να 
πραγματοποιείται με εσωτερικές εξετάσεις. 
Ολοσχερής κατάργηση, ακόμη και ως έννοια, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με
μεταφορά του σωφρονιστικού συστήματος σε άλλο Υπουργείο.  

Ε.    Συλλογικές ελευθερίες και κοινωνικά δικαιώματα

1)    Δεδομένης της νομοθετικής πρόβλεψης προσωπικού ……
       α   Ναι
       β   ……….
       γ   …………
2)    Αν ναι ποιές για ποια από τις παρακάτω κατηγορίες …..
       α   Ένοπλες Δυνάμεις
       β   Σώματα Ασφαλείας
       γ    Δικαστικοί Λειτουργοί
       δ   ……………….
3)   Το δικαίωμα της απεργίας θα πρέπει να κατοχυρώνεται υπέρ ……..
       α   Μόνο για την διαφύλαξη των άμεσων οικονομικών και ……
       β   ………..
       γ    …………
4)    Το Σύνταγμα θα πρέπει να :
        α    ………….
        β   Επιτρέπει το δικαίωμα στην ανταπεργία.
        γ    ………………
5)    Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι συλλογικές συμβάσεις, το …….
       α    ………..
       β  Όχι
       γ   …………..
6)    Πιστεύετε ότι η πολική επίταξη υπηρεσιών, ως μέτρο αντιμετώπισης ….
       α   ………..
       β    Όχι     
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      γ    ………..
7)   Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη για την ………
      α    … …..
      β   Όχι    
      γ    …………
8)   Για ποια από τα παρακάτω βασικά κοινωνικά αγαθά και κοινωνικές ……
      α   Νερό, 
      β   Ενέργεια
      γ   Στέγη
      δ   Παιδεία
      ε   Υγεία. 
      στ   …………..
9)  Το Σύνταγμα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την ……..
      α   Ναι
      β   ……….
      γ   ……….
10) Η τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται :
      α    ………
      β   Από ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και τελεί υπό …..
      γ   ………….
      δ    …………
11)   Η πρόσβαση στην ανωτάτη εκπαίδευση θα πρέπει να είναι δωρεάν
        α    ……………….
        β    Μόνο στον προπτυχιακό κύκλο
        γ     ……………….
        δ     …………………..
12    θα πρέπει να περιλαμβάνει το Σύνταγμα πρόνοια ώστε ο πολίτης ……
        α   Ναι
        β    ……….. 
        γ    ……….

Ελεύθερες σκέψεις για Ε’ Ενότητα

>>> Δικαίωμα απεργίας δεν πρέπει να έχουν οι υπηρετούντες στις Ένοπλες 
Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας και οι Δικαστικοί Λειτουργοί.
>>>  Ελεύθερη εγκατάσταση, στην Ελλάδα ξένων Πανεπιστημίων, με παροχή 
διευκολύνσεων, ώστε να αποκτήσει διεθνή φήμη Πανεπιστημιοχώρας, με 
προφανή εθνικά, πολιτικά και οικονομικά οφέλη. Το κλίμα, οι φυσικές 
ωμορφιές  και η ευφυΐα των Ελλήνων ως διοικητικό και εκπαιδευτικό 
προσωπικό, συμβάλλουν στο να καθίσταται το εγχείρημα ταχέως επιτεύξιμο.  
Η Πολιτεία κρατά ως απόλυτο δικαίωμά της την αναγνώριση, ή όχι, των 
διπλωμάτων των σχολών αυτών, στο εσωτερικό της Χώρας μας.
Ο πολιτισμός και κλασσική παιδεία κορυφώθηκαν στην Αρχαία Ελλάδα, με 
ελεύθερα πεδία σπουδών και υγιή συναγωνισμό, χωρίς φοβικούς 
προστατευτισμούς. 
   

ΣΤ’   Κοινά, Δημόσιος Χώρος, Πολιτισμός

1)    Πιστεύεται ότι πρέπει να κατοχυρώνεται συνταγματικά η υποχρέωση …..
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     α    Ναι
     β   …………..
     γ   …………….
2)   Πιστεύεται ότι πρέπει να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα ο δημόσιος ……..
     α   Ναι
     β   ………….
     γ   …………..
3)   Πιστεύετε ότι πρέπει να απαγορεύεται συνταγματικά η ιδιωτικοποίηση …
      α   ……………
      β    Όχι 
      γ     .................
4)   Πιστεύετε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ρύθμιση  ……
     α    Ναι
     β    ……….
     γ    ………….
5)    Πιστεύετε ότι πρέπει να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα η απαράγραπτη …
      α   Ναι
      β     …………
      γ      ……………
6)   Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει συνταγματική απαγόρευση για την  ……
      α   Ναι
      β    ………..,
      γ    …………

Ελεύθερες σκέψεις για ΣΤ’ Ενότητα

>>> Η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία μας στηρίζεται στην λειτουργία των 
κομμάτων. Αυτά είναι η μήτρα όλων των Συνταγματικών Οργάνων. Για να 
εξασφαλίζουν, λοιπόν, μια ποιοτική Δημοκρατία, πρέπει να λειτουργούν, 
υποχρεωτικά, με σαφείς εσωκομματικές δημοκρατικές διαδικασίες. 
Παράγουν τους Νόμους και είναι αναγκαίο να λειτουργούν στα πλαίσιά τους 
και όχι πάνω ή έξω από αυτούς. Πρέπει να αποκτήσουν συγκεκριμένη νομική 
υπόσταση και τα καταστατικά τους να κατατίθενται στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο, ώστε να εγκρίνονται, όταν εξασφαλίζεται η δημοκρατικότητα της 
εσωτερικής λειτουργίας τους.   
>>> Θεσμοθέτηση της Επικουρικότητας, ως βασικής αρχής του πνεύματος 
του Συντάγματος, .ώστε να εξασφαλίζεται η πλησιέστερη προσέγγιση του 
πολίτη με την εξουσία, σε γεωγραφικό και τομεακό επίπεδο. 


