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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Πέντας, Πολιτικός Επιστήμων 
 

2o Θέμα οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους 2002 
 

Η σχέση Βουλής - Κυβέρνησης στο σύγχρονο κράτος και πως αυτή επηρεάζεται από την εξάπλωση 

των τεχνοκρατικών δομών και την παγκοσμιοποίηση. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 2002 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Σύντομη αναφορά στον ενισχυμένο ρόλο της νομοθετικής εξουσίας κατά την περίοδο του 

κλασσικού φιλελεύθερου κράτους του 19ου αιώνα. Περιγραφή της διαδικασίας αποδυνάμωσης της 

νομοθετικής εξουσίας προς όφελος της εκτελεστικής εξουσίας κατά τον 20ο αιώνα. (1) (2) 

 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: 

Πολιτική θεωρία. Παράθεση απόψεων σχετικών για την σχέση νομοθετικής εξουσίας και 

εκτελεστικής εξουσίας (Λοκ, Μοντεσκιέ, Ρουσσώ, Ωφελιμιστές, Τοκβιλ, Τ.Σ. Μίλλ. (3) (4) (5) 

Συνταγματικό Δίκαιο. Αναφορά στο άρθρο 26 του Συντάγματος, για την διάκριση των εξουσιών. 

 

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Βουλής και της Κυβέρνησης σύμφωνα με το Σύνταγμα της 

Ελλάδος 1975/1986/2001. 
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Περιγραφή της σχέσης Βουλής – Κυβέρνησης σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αναφορά στα σχετικά 

άρθρα του Συντάγματος π.χ. αρχή της δεδηλωμένης, ψήφος εμπιστοσύνης, κοινοβουλευτικός 

έλεγχος, νομοθετική παραγωγή κλπ. (6) (7) (8) (9) 

 

Παράθεση των επιχειρημάτων που τάσσονται υπέρ της άποψης περί αποδυνάμωσης – υποβάθμισης 

της νομοθετικής εξουσίας (Βουλής) σε σχέση με την εκτελεστική εξουσία (Κυβέρνηση). (10) 

 

Αναφορά στην προσπάθεια αναβάθμισης της Βουλής μέσω των νέων διατάξεων της αναθεώρησης 

του Συντάγματος του 2001. (11) 

 

Περιγραφή των επιπτώσεων των τεχνοκρατικών δομών (κρατική γραφειοκρατία και τεχνοκρατικές 

ελίτ π.χ. σύμβουλοι, «ειδικοί» κλπ.) στην υποβάθμιση της λειτουργίας του νομοθετικού κυρίως 

ρόλου της Βουλής και άρα υποβάθμιση της ποιοτικής λειτουργίας της δημοκρατίας. Αναφορά στις 

απόψεις του Μ. Weber και του J. Scaumpeter. (12) 

 

Παγκοσμιοποίηση. Ορισμοί. Θεωρητική διαμάχη. (13 (14) 

 

Περιγραφή των επιπτώσεων της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης στην λειτουργία των πολιτικών 

οργάνων του κράτους, της λαϊκής κυριαρχίας και των πολιτικών δικαιωμάτων. 

 

Επιπτώσεις των παραπάνω φαινομένων στην διαδικασία απόσπασης της συναίνεσης και 

νομιμοποίησης στην σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία. (Μ. Weber) 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Παράθεση επιχειρηματολογίας υπέρ της αυτόνομης λειτουργίας των πολιτικών οργάνων του 

κράτους με στόχο την ποιοτική λειτουργία της δημοκρατίας και την αποτελεσματικότητα της 

διακυβέρνησης. (15) 
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