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Ατομικά δικαιώματα (συνέχεια) 
 

Συνεχίζοντας με τα ατομικά δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα στο ελληνικό 

Σύνταγμα, αναφέρουμε και τα παρακάτω:  

 

1. Ατομική ιδιοκτησία: Το δικαίωμα να έχει κανείς ατομική ιδιοκτησία είναι 

κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα. Ωστόσο, σε αυτό προβλέπονται περιορισμοί του 

συγκεκριμένου δικαιώματος  όταν πρόκειται για τις ανάγκες της προστασίας του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του γενικού συμφέροντος. Έτσι 

απαγορεύει τις οικοδομικές εργασίες σε αρχαιολογικούς χώρους, σε δάση και 

παραλίες, περιορίζει το ύψος των οικοδομών, προστατεύει τους παραδοσιακούς 

οικισμούς, προβλέπει απαλλοτριώσεις για διάνοιξη δρόμων κ.α. 

 

2. Το άσυλο της κατοικίας: Το Σύνταγμα στο άρθρο 9 ορίζει ότι «Η κατοικία του 

καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι 

απαραβίαστη». Η κατοικία είναι απαραβίαστος χώρος από τους άλλους. Η έρευνα 

στον ιδιωτικό χώρο επιτρέπεται μόνο με την παρουσία δικαστικού εκπροσώπου. 

Το δικαίωμα αυτό προστατεύει την ιδιωτική ζωή του ατόμου. Επίσης, 

περιλαμβάνει το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων την 

οποία επιβλέπει η ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

3. Η αναφορά στις αρχές: Για να υπάρχει λαϊκή κυριαρχία χρειάζεται διαφάνεια στις 

ενέργειες της Πολιτείας, ώστε ο λαός να γνωρίζει και να κρίνει. Έτσι προβλέπεται 

η υποχρέωση της Διοίκησης να απαντά στα αιτήματα των πολιτών και να τους 

παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε αντίθετη περίπτωση το Σύνταγμα 

προβλέπει την επιβολή προστίμου στα διοικητικά όργανα και αποζημίωση του 

πολίτη. Επίσης, το δικαίωμα αυτό ασκείται και με άλλα μέσα όπως ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος, η προβολή αιτημάτων των πολιτών από τον Τύπο και 

τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Τέλος, ο πολίτης που θεωρεί ότι αδικείται από 

τη Διοίκηση μπορεί να προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη, την ανεξάρτητη 

αρχή που λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών.  



ΣΔΕ ΔΕΛΤΑ                                  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                                 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 
3 

 

4. Η θρησκευτική ελευθερία: Το Σύνταγμα κατοχυρώνει τη θρησκευτική ελευθερία 

(ανεξιθρησκεία) και τη θρησκευτική ισότητα. Όλοι μπορούν να ασκούν ελεύθερα 

τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ανεξαρτήτως θρησκείας. Επειδή η πίστη είναι 

εσωτερική ψυχική υπόθεση απαγορεύεται ο προσηλυτισμός δηλαδή η 

οργανωμένη προσπάθεια να πεισθούν άτομα να αποδεχθούν συγκεκριμένες 

θρησκευτικές ή άλλες ιδεολογίες.  

 

       

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Σε κάθε μία από τις  παρακάτω προτάσεις βάλε σε κύκλο αν είναι Σωστή ή Λάθος: 

Το Σύνταμα της Ελλάδας ορίζει ότι:  

Α. Το χτίσιμο της κατοικίας κάποιου πολίτη μέσα στο δάσος απαγορεύεται από το 

Σύνταγμα.       Σωστό    Λάθος 

Β. Κανείς δεν μπορεί να μπει στην κατοικία ενός πολίτη αν δεν του το επιτρέψει ο 

ίδιος, παρά μόνο αν έχει εισαγγελική άδεια.      Σωστό   Λάθος 

Γ. Για τους ακόλουθους ορισμένων θρησκειών στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να 

ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.       Σωστό     Λάθος 

Δ. Αν κάποιος πολίτης έχει καταθέσει αίτημα-ερώτηση σε κάποιο δημόσιο φορέα και 

αυτός δεν έχει απαντήσει μετά από 3 μήνες, ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στον 

Συνήγορο του Πολίτη.      Σωστό     Λάθος 

Ε. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν είναι ανεξάρτητη                        

Σωστό       Λάθος 


