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Θέμα 1ο (22 Ιουνίου 2001) : 

 

Σε τι συνίσταται η αρχή της νομιμότητας σε μια σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία, ιδιαίτερα σε 

σχέση με τη δράση της εκτελεστικής λειτουργίας; 

…………………………………………………… 

Κύριο χαρακτηριστικό της έννοιας του κράτους αποτελεί η άσκηση μονομερούς εξουσίας, δηλαδή, 

η δυνατότητα πρωτογενούς εξουσίας πάνω στα έμψυχα και άψυχα μέρη του κράτους, μια εξουσία 

αυτοδύναμη που οδηγεί σε κυριαρχία δύο επιπέδων, αφενός το εσωτερικό και αφετέρου το 

εξωτερικό. Επιπλέον, η κρατική ικανότητα μονομερούς δράσης και επιβολής λειτουργεί 

ακαταγώνιστα, δηλαδή, καμία άλλη δύναμη δε μπορεί να της αντισταθεί.  

Ως κράτος μπορεί να νοηθεί το με πρωτογενή εξουσιαστική ισχύ εξοπλισμένο νομικό πρόσωπο 

ενός λαού που είναι εγκατεστημένο σε μια εδαφική επικράτεια. Η εξουσία αυτή, καθώς και ο 

τρόπος άσκησής της καθορίζεται από το πολίτευμα το εκάστοτε κράτους. Συγκεκριμένα, ως 

πολίτευμα ορίζεται ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο οργανώνεται, συγκροτείται και ασκείται η 

κρατική εξουσία. Βάση του ελληνικού πολιτεύματος και συνεπώς, νομιμοποίηση της ανωτέρω 

κρατικής εξουσίας αποτελεί η λαϊκή κυριαρχία. Πρόκειται για τη θεμελιώδη αρχή του 

πολιτεύματος που λειτουργεί και ως οργανωτική βάση αυτού, τη δημοκρατική αρχή. 

Ειδικότερα, η δημοκρατική αρχή αποτελεί τη βάση του πολιτεύματος και κατά συνέπεια, 

περιλαμβάνεται στους περιορισμούς του άρθρου 110 του Συντάγματος για τις μη αναθεωρήσιμες 

διατάξεις. Η λαϊκή κυριαρχία ασκείται με την δράση του εκλογικού σώματος, το οποίο το ελληνικό 

σύνταγμα το ανάγει στο ανώτατο όργανο του πολιτεύματος. Το εκλογικό σώμα, περαιτέρω, δρα 
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ελεύθερα και περιορίζεται μόνο από τις συνταγματικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα 

απαγορεύεται στο εκλογικό σώμα να λαμβάνει αποφάσεις πολιτικής διακυβέρνησης, οι οποίες 

βρίσκονται έξω από τα όρια που του θέτει το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, θεμέλιο του 

πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία και όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ 

αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει άμεσα ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία, η δράση της 

εκτελεστικής λειτουργίας οφείλει να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και τους νόμους, καθώς και 

ότι η ανωτέρω προϋπόθεση θα αποτελεί συνεχές αντικείμενο ελέγχου από τις άλλες λειτουργίες. 

Στην έννοια αυτή εμπίπτει και η αρχή της νομιμότητας της δράσης της εκτελεστικής λειτουργίας ως 

απόρροιας της θεμελιώδους αρχής του κράτους δικαίου. 

Η μορφή του πολιτεύματος ως κράτους δικαίου αντιδιαστέλλεται από το αστυνομικό ή το 

απολυταρχικό κράτος και βάση της κρατικής εξουσίας και της εκτελεστικής λειτουργίας αποτελεί η 

λαϊκή νομιμοποίηση και η δημοκρατικής αρχή. Αυτή ασκείται βάσει του Συντάγματος και των 

νόμων, σεβόμενη και προάγοντας τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ιδεώδη της πολιτείας. 

Το κράτος δικαίου (συνεπώς και η αρχή της νομιμότητας) εμφανίζεται τόσο με την τυπική 

(νομιμοποίηση της κρατικής δράσης) όσο και με την ουσιαστική μορφή του (πραγματική 

δικαιοσύνη στον πολίτη). Και ενώ μέχρι την συνταγματική αναθεώρηση του 2001, η αρχή του 

κράτους δικαίου αποτελούσε κανόνα που προέκυπτε από τις εν γένει συνταγματικές διατάξεις, με 

την ανωτέρω αναθεώρηση, η αρχή του κράτους δικαίου ορίστηκε ρητά και σύμφωνα με το άρθρο 

25 παράγραφος 1 του Συντάγματος τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του 

κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του 

κράτους. 

Η σημαντικότατη έννοια του κράτους δικαίου βρίσκει εφαρμογή σε μια σειρά συνταγματικών 

διατάξεων όπως την αρχή διάκρισης των λειτουργιών, την αρχή της νομιμότητας της διοίκησης, το 

δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας, το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, το έλεγχο της 

συνταγματικότητας των νόμων, καθώς και την κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η τήρηση της αρχής της νομιμότητας της δράσης της εκτελεστικής 

λειτουργίας, καθώς και η τήρηση της αρχής του κράτους δικαίου αποτελεί ένα συνεχές αντικείμενο 

ελέγχου στη δράση της διοίκησης. Ο έλεγχος αυτός είναι πολυεπίπεδος και συνοπτικά έχει ως εξής 

: 

Ένα πρώτο είδος ελέγχου στον οποίο υπόκειται η δημόσια διοίκηση είναι ο πολιτικός έλεγχος. Στην 

κατηγορία του πολιτικού ελέγχου θα πρέπει να υπαχθεί  η δυνατότητα των διοικουμένων να 

καταθέσουν έγγραφές αναφορές εναντίον του ελληνικού κράτους ενώπιον της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, για πράξεις ή παραλείψεις των διοικητικών 

οργάνων, σχετικές με το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα με την προσβολή δικαιωμάτων, ή 
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παρεμπόδιση απόλαυσης δικαιωμάτων των διοικούμενων που απορρέουν από την  ευρωπαϊκή 

έννομη τάξη. 

Επιπλέον, ο διοικητικός έλεγχος που ασκείται προληπτικά μέσα από την επεξεργασία των 

κανονιστικών Προεδρικών Διαταγμάτων η οποία ανατίθεται από το Σύνταγμα στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας, καθώς και ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών του κράτους, των ΟΤΑ και των 

ΝΠΔΔ, καθώς και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ακόμα, η τήρηση της αρχής της νομιμότητας ελέγχεται και εσωτερικά. Ο εσωτερικός έλεγχος της 

δημόσιας διοίκησης διακρίνεται καταρχήν σε ιεραρχικό έλεγχο και σε έλεγχο εποπτείας. Ο 

ιεραρχικός έλεγχος ασκείται από τα ανώτερα προς τα κατώτερα όργανα της δημόσιας διοίκησης και 

είναι έλεγχος τόσο σκοπιμότητας, όσο και νομιμότητας των πράξεων και των παραλείψεών τους, 

ενώ ο έλεγχος εποπτείας ασκείται από την πλευρά του κράτους προς τα ΝΠΔΔ, την κατά τόπο ή 

καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση. Μία από τις μορφές του εσωτερικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης 

αποτελεί αυτός που λαμβάνει χώρα από τις Ανεξάρτητες Αρχές. Συγκεκριμένα, από τον Συνήγορο 

του Πολίτη, ο οποίος κατοχυρώνεται και συνταγματικά, καθώς και από το Σώμα Επιθεωρητών 

Ελεγκτών Δημόσια Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). 

Τέλος, τον αποτελεσματικότερο τρόπο ελέγχου της εκτελεστικής λειτουργίας αποτελεί ο 

δικαστικός έλεγχος. Ειδικότερα, ο δικαστικός έλεγχος ασκείται από τα τακτικά δικαστήρια, 

πολιτικά, ποινικά, τα οποία όμως δεν μπορούν παρά μόνο παρεμπιπτόντως να εξετάσουν τις 

πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της δημόσιας διοίκησης, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να τις 

ακυρώσουν, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, τα οποία εξετάζουν τις διοικητικές διαφορές ουσίας 

και έχουν την δυνατότητα να εξετάζουν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της 

δημόσιας διοίκησης, από το Συμβούλιο της Επικρατείας με αρμοδιότητες ακύρωσης των 

εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση νόμου, από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο έχει την δυνατότητα ελέγχου διαφορών που αφορούν την απονομή 

σύνταξης, καθώς και της ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων για αποζημίωση, από το Δικαστήριο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περιπτώσεις που το κράτος παραβιάζει κοινοτικό δίκαιο, ή δεν 

προσαρμόζεται σε κοινοτικές οδηγίες, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το οποίο εκτελεί την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ενώπιον του οποίου οι διοικούμενοι μπορούν να καταθέσουν ατομική 

προσφυγή κατά κράτους, για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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