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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-121 Συνταγματικό Δίκαιο 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 
Δ/Υ Νομική Χειμερινό 
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Υποχρεωτικό Δημόσιο Δίκαιο Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ Κων/νος Στρατηλάτης 1ο  
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Διά ζώσης Δ/Υ Δ/Υ 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:  Να εκθέσει και να αναλύσει τα δομικά στοιχεία του συνταγματικού φαινομένου: Τυπικό και ουσιαστικό σύνταγμα, πολίτευμα, κράτος, μορφές κράτους και συστήματα κυβέρνησης, κυριαρχία και κρατική εξουσία, συντακτική εξουσία, συνταγματική αναθεώρηση, εγγυήσεις τήρησης του συντάγματος (δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, δικαίωμα αντίστασης, ρύθμιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης κ.λπ.) 
 Να παρουσιάσει σε αδρές γραμμές την ιστορική διαδρομή της ελληνικής συνταγματικής τάξης. 
 Να εκθέσει το συνταγματικό πλαίσιο για την ένταξη του Ελληνικού κράτους στη διεθνή κοινότητα και για την υποδοχή του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της ΕΕ στην Ελληνική έννομη τάξη. 
 Να αναλύσει τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές: δημοκρατική αρχή, αντιπροσωπευτική αρχή, κοινοβουλευτικό σύστημα, αρχή του κράτους δικαίου, διάκριση των εξουσιών, αρχή του κοινωνικού κράτους. 
 Να μεταδώσει τις βασικές λειτουργίες και διαδικασίες του ελληνικού πολιτεύματος, μέσα από ανάλυση και ερμηνεία των κανόνων που διέπουν τα άμεσα κρατικά όργανα (εκλογικό σώμα, Βουλή, Κυβέρνηση, Υπουργοί, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δικαστήρια), τη συγκρότησή τους, τη λειτουργία και τις επιμέρους αρμοδιότητές τους. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοούν το αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου και τη διττή (νομική και πολιτειακή 
διάσταση του Συντάγματος), να αναπαράγουν τα στοιχεία του συνταγματικού ορισμού του 
κράτους και να διακρίνουν ανάμεσα σε μορφές πολιτεύματος, μορφές κράτους και 
συστήματα κυβέρνησης. 

2. Παραθέτουν τις παραδοσιακές εννοιολογικές διακρίσεις του Συντάγματος, να συζητούν το 
πρόβλημα της κανονιστικής ποιότητας ή δύναμης του Συντάγματος και να γνωρίζουν τις 
βασικές λειτουργίες του Συντάγματος. 

3. Διακρίνουν ανάμεσα στη συνταγματική εξουσία και την αναθεωρητική λειτουργία και να 
ερμηνεύουν τις διατάξεις του άρθρου 110 Σ. 

4. Απαριθμούν και να αναλύουν τις εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος. 
5. Αναγνωρίζουν τις «συνταγματικές υποδοχές» του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της 

ΕΕ και να ερμηνεύουν τις ρυθμίσεις των άρθρων 28 και 36 Σ. 
6. Απαριθμούν τις επιμέρους πτυχές της δημοκρατικής αρχής, να συζητούν το φαινόμενο της 

πολιτικής αντιπροσώπευσης, να ορίζουν την κοινοβουλευτική αρχή και να ερμηνεύουν τις 
ρυθμίσεις του άρθρου 29 Σ. 

7. Να ορίζουν την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, να κατέχουν της διακρίσεις της έννοιας 
του νόμου και να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του άρθρου 43 Σ για τη 
νομοθετική εξουσιοδότηση. 

8. Να γνωρίζουν, να παραθέτουν και να ερμηνεύουν τους κανόνες συγκρότησης και 
λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των άμεσων κρατικών οργάνων (εκλογικό σώμα, Βουλή, 
Κυβέρνηση, Υπουργοί, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δικαστήρια). 

9. Να κατέχουν τις βασικές διαδικασίες λειτουργίας του ελληνικού κοινοβουλευτικού 
συστήματος (μορφές διάλυσης της Βουλής και προκήρυξη εκλογών, διορισμός 
Κυβέρνησης και διαδικασία διερευνητικών εντολών, ψήφος εμπιστοσύνης και ψήφος 
δυσπιστίας, παραίτηση Κυβέρνησης και Πρωθυπουργού, εκλογή και αναπλήρωση 
Προέδρου της Δημοκρατίας, κίνηση διαδικασίας απόδοσης ποινικής ευθύνης σε 
Υπουργούς κ.λπ.) 

10. Εφαρμόζουν τις αρχές και τους κανόνες του οργανωτικού μέρους του Ελληνικού 
Συντάγματος για την απάντηση πρακτικών θεμάτων. 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Το αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου – Το Σύνταγμα ως νομικό κείμενο – Το 
Σύνταγμα ως πολίτευμα και οι έννοιες του κράτους και της κυριαρχίας – Το Σύνταγμα ως 
σύνολο διαδικασιών και ως πίνακας ηθικο-πολιτικών αξιών - Το Συνταγματικό Δίκαιο ως 
κλάδος της νομικής επιστήμης και η ιδιότυπη σχέση του με τους άλλους κλάδους της – Το 
Συνταγματικό Δίκαιο ως πεδίο των πολιτειακών επιστημών.  

2. Χαρακτηριστικά και τυπολογία του συνταγματικού κράτους – Μορφές πολιτεύματος 
(«πολιτεύματα») και μορφές κράτους – Συστήματα κυβέρνησης - Οι παραδοσιακές 
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εννοιολογικές διακρίσεις του Συντάγματος (τυπικό/ουσιαστικό, γραπτό/άγραφο, 
αυστηρό/ήπιο Σύνταγμα) - Η κανονιστική ποιότητα του Συντάγματος και η διάκριση 
ανάμεσα σε κανονιστικά και εικονικά Συντάγματα – Οι λειτουργίες του Συντάγματος 
(οργανωτική, εγγυητική, νομιμοποιητική, ενοποιητική-συμβολική). 

3. Η παραγωγή και μεταβολή του Συντάγματος (συντακτική εξουσία, αναθεωρητική 
λειτουργία, λανθάνουσες συνταγματικές μεταβολές) – Σύντομη αναδρομή στην Ελληνική 
συνταγματική ιστορία. 

4. Οι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος: Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας 
των νόμων, το δικαίωμα αντίστασης και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.   

5. Το συνταγματικό πλαίσιο για την ένταξη του Ελληνικού κράτους στη διεθνή κοινότητα – 
Η σύναψη διεθνών συμβάσεων και η σχέση εθνικού και διεθνούς δικαίου κατά το άρθρο 
28 παρ. 1 Συντάγματος – Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Συντάγματος - Σύνταγμα και 
ευρωπαϊκή ενοποίηση, το ζήτημα της κυριαρχίας. 

6. Οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος και η σημασία τους - Η δημοκρατική αρχή και η 
λαϊκή κυριαρχία – Η πολιτική αντιπροσώπευση και η συνταγματική κατοχύρωση του 
κοινοβουλευτικού συστήματος – Η συνταγματική υποδοχή του κομματικού φαινομένου 
(άρθρο 29 Σ).  

7. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών / λειτουργιών στην ελληνική συνταγματική τάξη – Η 
άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας και τα όργανα της νομοθετικής εξουσίας - Η έννοια 
και οι διακρίσεις του νόμου – Επιφύλαξη υπέρ του νόμου και έννοιες αυτής – Η 
εκτελεστική λειτουργία και ο θεσμός των εξουσιοδοτήσεων κατά το άρθρο 43 του 
Συντάγματος – Το συνταγματικό περίγραμμα της δικαστικής εξουσίας.  

8. Η αρχή του κράτους δικαίου και η αρχή του κοινωνικού κράτους. 
9. Έννοια, διακρίσεις και φορείς των κρατικών οργάνων - Το εκλογικό σώμα και οι 

βουλευτικές εκλογές – Συνταγματικές απαιτήσεις σχετικές με την ψήφο και την 
ψηφοφορία – Εκλογικό σύστημα. 

10. Η Βουλή – Παθητικό εκλογικό δικαίωμα και περιορισμοί/όροι αυτού – Η νομική θέση του 
βουλευτή – Η οργάνωση και η λειτουργία της Βουλής – Η διάλυση της Βουλής: 
Υποχρεωτική, με προεδρική πρωτοβουλία (άρθρο 41 παρ. 1 Σ), με κυβερνητική 
πρωτοβουλία (αιτιώδης = άρθρο 41 παρ. 2 Σ, αναιτιώδης = άρθρα 38 παρ. 1 εδ. γ’ και 37 
παρ. 3 εδ. γ’ Σ) 

11. Ο διορισμός της Κυβέρνησης – Η πλειοψηφική και η μειοψηφική εκδοχή σχηματισμού 
Κυβέρνησης και ο «μηχανισμός» των διερευνητικών εντολών - Ψήφος εμπιστοσύνης και 
ψήφος δυσπιστίας – Η συγκρότηση και η αποστολή της Κυβέρνησης – Η απαλλαγή της 
Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της – Ο θεσμός της ευθύνης Υπουργών και τα προβλήματά 
του. 
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12. Η ανάδειξη και η νομική θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας – Οι επιμέρους 
αρμοδιότητες του ΠτΔ και οι αρχές που διέπουν την άσκησή τους – Η αναπλήρωση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας – Η περιορισμένη ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, συμμετοχή φοιτητών, «επίλυση» και συζήτηση πρακτικών θεμάτων 
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Τελικές εξετάσεις, ενδιάμεσες εξετάσεις, συμμετοχή φοιτητών 
 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Συνταγματικό 
Δίκαιο (β’ έκδοση) 

Κώστας Χ. 
Χρυσόγονος 

Σάκκουλας 
Α.Ε. 

2014 978-960-568-140-1 
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Ελληνικό 
Συνταγματικό 
Δίκαιο, τόμος Ι 

Αντώνης Μανιτάκης Σάκκουλα 
Α.Ε. 

2004 960-301-695-0 

Μαθήματα 
Συνταγματικού 
Δικαίου (αναθ. 
έκδοση) 

Ευάγγελος 
Βενιζέλος  

Αντ. Ν. 
Σάκκουλας 

2008 978-960-15-2114-5 

Συνταγματικό 
Δίκαιο (5η 
έκδοση) 

Κώστας Γ. Μαυριάς Δίκαιο & 
Οικονομία – 
Π. Ν. 
Σάκκουλας 

2014 978-960-420-541-7 

Σύνταγμα: Κατ’ 
άρθρο ερμηνεία 

Φ. Σπυρόπουλος, Ξ. 
Κοντιάδης, Χ. 
Ανθόπουλος, Γ. 

Σάκκουλας 
Α.Ε. 

2017 978-960-568-528-7 
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Γεραπετρίτης (επιστ. 
διεύθυνση) 

Γενική 
Πολιτειολογία & 
Συνταγματικό 
Δίκαιο τόμος Ι 
(4η έκδοση) 

Αθανάσιος Ράικος Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2011 978-960-272-901-4 

Συνταγματικό 
Δίκαιο, τόμος Β’: 
Οργάνωση & 
Λειτουργία της 
Πολιτείας 

Δημήτρης Θ. 
Τσάτσος 

Αντ. Ν. 
Σάκκουλας 

1993 960-232-013-3 

Συνταγματικό 
Δίκαιο Ι 

Αριστόβουλος 
Μάνεσης 

Σάκκουλας 1980  

 
  


