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3o Θέμα οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους 2012 

 

Α) Πώς συγκροτείται, πως ασκείται και πώς ελέγχεται η εκτελεστική λειτουργία υπό το πρίσμα της 

αρχής της διάκρισης των εξουσιών 

α) στη προεδρική δημοκρατία 

β) στην ημιπροεδρική 

γ) στην προεδρευόμενη (βασιλευόμενη) δημοκρατία  

 

Β) Είναι επίκαιρη, και αν ναι γιατί, η συγκεκριμένη συζήτηση σήμερα στην Ελλάδα? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 2012

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Σύντομη αναφορά στην μετάβαση από το απολυταρχικό κράτος στο σύγχρονο φιλελεύθερο 

δημοκρατικό κράτος. Παράθεση της άποψης Μοντεσκιέ για την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. 
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ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: 

Α ΕΡΩΤΗΜΑ: 

-Η εκτελεστική εξουσία, συγκρότηση-άσκηση-έλεγχος στην προεδρική δημοκρατία (π.χ. ΗΠΑ, 

Κύπρος) .Ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, των νομοθετικών 

σωμάτων(άσκηση βέτο κλπ),της δικαιοσύνης(ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο),της κοινωνίας 

των πολιτών ως παράγοντας ελέγχου. 

- Η εκτελεστική εξουσία, συγκρότηση-άσκηση-έλεγχος στην ημιπροεδρική  δημοκρατία (π.χ. 

Γαλλία, Ρωσία κλπ). Ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, των νομοθετικών 

σωμάτων(άσκηση βέτο κλπ),της δικαιοσύνης(ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο),της κοινωνίας 

των πολιτών ως παράγοντας ελέγχου. 

-Η εκτελεστική εξουσία στην βασιλευόμενη δημοκρατία (π.χ. Βρετανία, Ισπανία κλπ).Ισχύουν 

περίπου τα ίδια με την προεδρευόμενη δημοκρατία με την διαφορά της ύπαρξης κληρονομικού 

μονάρχη ως ανώτατου πολιτειακού παράγοντα χωρίς όμως ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες. 

- Η εκτελεστική εξουσία στην   προεδρευόμενη δημοκρατία (π.χ. Ελλάδα). 

Αναλυτική περιγραφή της εκτελεστικής εξουσίας σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος. 

Συγκρότηση – ανάδειξη-άσκηση  της κυβέρνησης, όργανα της κυβέρνησης, αρμοδιότητες 

Πρωθυπουργού, υπουργών. Ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην άσκηση της εκτελεστικής. 

εξουσίας. Σχέση ΠτΔ και κυβέρνησης Ρόλος της δημόσιας διοίκησης στην άσκηση της 

εκτελεστικής εξουσίας.  

Έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας. Βουλή-κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εκλογικό σώμα-πολιτικός 

έλεγχος. Δικαιοσύνη-δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας. 

Αναφορά στην αρχή του κράτους δικαίου κα στην σημασία της νομιμοποίησης της εξουσίας 

σύμφωνα και με τον Μ. Weber. Ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στον έλεγχο της εκτελεστικής 

εξουσίας. 
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Β ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Απολύτως επίκαιρη η  σχετική συζήτηση στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα. 

-Σε ότι αφορά στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας: 

Αναφορές στην προβληματική της άσκησης του έργου της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης 

καθώς και στην σημασία της αποτελεσματικότητας των δημοσίων πολιτικών για την απόσπαση της 

συναίνεσης και της νομιμοποίησης της εξουσίας. Περιεκτικές παρουσιάσεις, από την σχετική 

επιστημονική βιβλιογραφία-αρθρογραφία για την αναγκαιότητα του εξορθολογισμού, της 

αποτελεσματικότητας του έργου της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης(διοικητικός 

εκσυγχρονισμός, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δικτυακό κράτος κλπ.). 

-Σε ότι αφορά στον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας: 

Αναφορά στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 1986 που είχε ως επίκεντρο την μείωση των 

αρμοδιοτήτων του Π τ Δ και οδήγησε (σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς π.χ. Μακρυδημήτρης) 

σε αποδυνάμωση του ρόλου του στο πολιτικό σύστημα και άρα στην ετεροβαρή ενδυνάμωση της 

εκτελεστικής εξουσίας και ιδιαίτερα του ρόλου του Πρωθυπουργού (πρωθυπουργικοκεντρικό 

πολιτικό σύστημα).  

Αναφορά στο σχετικό δημόσιο διάλογο σε επιστημονικό αλλά και πολιτικό επίπεδο για την 

ενδυνάμωση των αρμοδιοτήτων του Π τ Δ, σε μια μελλοντική συνταγματική αναθεώρηση. 

Αναφορά στις δράσεις και προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου αλλά και τη 

Δικαιοσύνης με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας. 

Περιεκτική αναφορά στο ζήτημα του λεγόμενου ελλείμματος δημοκρατίας(σύμφωνα με κάποιους 

συγγραφείς) στα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης και της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αίτια και όψεις της κρίσης αντιπροσωπευτικότητας(σύμφωνα με κάποιες 

απόψεις). 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Περιγραφή προτάσεων και δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών (βλέπε κείμενο 

Αρβανιτόπουλου) με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας. 


