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ΤΕΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΣΔΔΑ 

 

ΤΕΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΕΣΔΔΑ 2020 

 
Θέμα 3o 2020 (κληρωθέν) (Εκφώνηση) 

 
Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι σημαντικότερες Ευρωπαϊκές Συνθήκες (ΕΟΚ-ΕΕ); Να 

εκθέσετε και να αποτιμήσετε το περιεχόμενό τους, από την άποψη μεταφοράς αρμοδιοτήτων 
από το εθνικό κράτος στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Να αναφέρετε παραδείγματα. 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΟΣ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΣΔΔΑ – 2020 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά του Πρωτογενούς Δικαίου της ΕΕ με 
έμφαση στις Συνθήκες. 

 Διακρατικός τρόπος παραγωγής του. 

 «Συνταγματική» λειτουργία αυτού. 

 Αξίες και πολιτικές-οικονομικές ισορροπίες που αυτό εκφράζει. 

 Βασικό στοιχείο στην εισαγωγή μας πρέπει να είναι εδώ και η υπενθύμιση 
των βασικών αρχών των ευρωπαϊκών μορφωμάτων. Πώς ξεκίνησε η διαδικα-
σία, ο ρόλος του οικονομικού πεδίου της ανοικοδόμησης στην Ευρώπη μετά 
το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο  
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 Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΚΑΧ  (1951) 
                  Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα. Συνεργασία στον κλάδο του άνθρακα και του χάλυβα, τα 
σύμβολα του πολέμου γίνονται σύμβολα ειρήνης και οικονομικής 
συνεργασίας. Η συνθήκη ΕΚΑΧ έπαυσε να ισχύει το 2002, η συμβο-
λή της όμως θα είναι αναντικατάστατη 

 

 ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΟΚ (1958) 
 Σημασία της Συνθήκης όσον αφορά στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) με την οποία πραγματοποιείται επέ-
κταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ώστε να συμπεριλαμβάνει και 
γενική οικονομική συνεργασία. 

 Η κύρια μεταφορά αρμοδιοτήτων από το εθνικό κράτος στους ευρω-
παϊκούς θεσμούς πραγματοποιείται κυρίως με τη συγκρότηση μονί-
μων οργάνων, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο και η Επιτροπή που 
έχουν την εξουσία να θεσπίζουν κανόνες με δεσμευτικές πράξεις (Κα-
νονισμούς, Οδηγίες κ.α. ) για την επίτευξη των στόχων της συνθήκης 
και τη δημιουργία μιας νέας υπερεθνικής έννομης τάξης. 

 

 Συνθήκη Συγχώνευσης - Συνθήκη των Βρυξελλών. Δημιουργία ενιαίας Ε-
πιτροπής και ενός ενιαίου Συμβουλίου και για τις τρεις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ).   

 

 Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987). Εξαιρετικά σημαντική τομή. Μεταρρύθ-
μιση των θεσμικών οργάνων λόγω της επικείμενης προσχώρησης Πορ-
τογαλίας και Ισπανίας. Επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
εν όψει της ενιαίας αγοράς.  

 

 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ (1993) 
 Σημασία της Συνθήκης όσον αφορά στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένω-
σης, καθώς και την εισαγωγή στοιχείων πολιτικής ένωσης. 

 Η κύρια μεταφορά αρμοδιοτήτων από το εθνικό κράτος στους ευρω-
παϊκούς θεσμούς πραγματοποιείται μέσω της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρι-
κών Τραπεζών. Επί της ουσίας, η Συνθήκη του Μάαστριχτ άνοιξε τον 
δρόμο για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος και της 
ίδιας της νομισματικής ένωσης. 

 

 Συνθήκη του Άμστερνταμ. (1999) Μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ εν όψει της προσχώρησης νέων κρατών μελών στην Ένωση.  

 

 Συνθήκη της Νίκαιας. (2003) Για πρώτη φορά τίθεται το ενδεχόμενο κα-
τάρτισης ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Λαμβάνονται μέτρα έτσι ώ-
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στε να μπορεί η ΕΕ να λειτουργεί αποτελεσματικά μετά την αύξηση 
των κρατών μελών της σε 25.  
 

 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ (2009) 
 Σημασία της Συνθήκης όσον αφορά αφενός στην ενίσχυση του δημο-

κρατικού χαρακτήρα της ΕΕ, αφενός στα σημαντικά βήματα προς την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

 Η κύρια μεταφορά αρμοδιοτήτων από το εθνικό κράτος στους ευρω-
παϊκούς θεσμούς θα μπορούσε να έχει ως παραδείγματα όλες εκείνες 
τις καινοτομίες που ενισχύουν τον υπερεθνικό χαρακτήρα της ΕΕ (π.χ. 
καθιέρωση θέσης Πρόεδρου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θέση Υπάτου 
Εκπροσώπου εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, η ομο-
φωνία στο Συμβούλιο ισχύει κατά κανόνα μόνο στην ΚΕΠΠΑ, η συ-
ναπόφαση μετονομάζεται σε συνήθη νομοθετική διαδικασία). 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Διακρατικά και υπερεθνικά χαρακτηριστικά στη λειτουργία της ΕΕ. 

 Σημασία ενίσχυσης υπερεθνικού χαρακτήρα και μεταφοράς αρμοδιοτήτων 
από το κράτος στην ΕΕ με στόχο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

 
 
Σε όλη την ανάπτυξη των βασικών ευρωπαϊκών θεσμών δε θα μπορούσαμε να αποφύγουμε στο τέ-
λος της παρουσίασης ενδεχομένως, θα έπρεπε να πούμε και παραδείγματα αλλά και αποτίμηση που 
δε θα έπρεπε να λείπει από το γραπτό μας. 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Το θέμα δε μας ζητούσε μόνο παρουσίαση κρίσιμων ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά στο 
ερώτημα σε σχέση με την μεταφορά αρμοδιοτήτων μας ζητά ΚΑΙ να αποτιμήσουμε. Αυτό σημαί-
νει πως ειδικά το επίπεδο της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης θα έπρεπε να είναι ένα πεδίο 
αναφοράς και αποτίμησης, για όλα τα προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν και να τεθούν σκέψεις 
αντιμετώπισης. 
Σε ότι αφορά στην μεταφορά αρμοδιοτήτων από το εθνικό κράτος στους ευρωπαϊκούς θεσμούς τα 
παραδείγματα που μπορούν να αναφερθούν είναι αρκετά. 
 

Όμως θα πρέπει να πούμε πως η επισήμανση από τη μεριά μας, πως αυτή η μεταφορά αρμο-
διοτήτων δεν είναι μια εξωτερική διαδικασία, μια διαδικασία ανταγωνιστική προς τα εθνικά κράτη 
μέλη της Ε.Ε. θα ήταν απαραίτητο να γραφτεί. Συγκεκριμένα λοιπόν: 

Α) Η επίδραση της Ε.Ε. στον επανακαθορισμό της έννοιας της εθνικής κυριαρχίας (άρθρο 28 
στο Ελληνικό Σύνταγμα) 

Β)- Η επίδραση της ΕΕ στην οργάνωση και τον καθορισμό της διαδικασίας της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης ως μιας νέας γεωμετρίας στη διακυβέρνηση με τη συμμετοχή των εθνικών κυβερ-
νήσεων, των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και των μορφωμάτων της κοινωνίας των πολιτών. 

Γ) Η επίδραση της ΕΕ στην λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης (Νέο Δημόσιο Μά-
νατζμεντ. 

Δ) Οι νόμοι που αφορούν τη δημόσια διοίκηση αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Καλλι-
κράτης, Κλεισθένης). 

Ε) Η  δημιουργία των Ανεξάρτητων Αρχών. 
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ΣΤ) Η επίδραση της ΕΕ στην διαφάνεια και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και του πελα-
τειακού κράτους καθώς και στη βελτίωση του δικαστικού συστήματος. 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 
 

 Το θέμα ήταν απαιτητικό και προϋπέθετε τη σε βάθος γνώση των ευρωπαϊκών θεσμών και 
τη δυνατότητα του υποψηφίου να συνδυάζει μέρη της ύλης. 

 Το θέμα έχει μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, καθώς το ποιες και πόσες θεωρούνται οι 
σημαντικότερες Συνθήκες στην ΕΕ και ποια τα χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων από τα κράτη στην ΕΕ δεν καθορίζονται αντικειμενικά στη βιβλιογραφία. 

 Αυτό που θεωρούμε ότι θα βαρύνει στην αξιολόγηση είναι η τεκμηρίωση του υποψηφίου 
της θέσης που αποτυπώνει. 

 
Εκ των διδασκόντων του φροντιστηρίου Κολλίντζα 

 

Θέμα 1ο 2020 (μη κληρωθέν) 

1.   Το Ελληνικό σύστημα ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων: βασικά χαρακτηριστικά.  
 
2.    Ποιες είναι οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ποιες οι δυνατότη-

τες των πολιτών, στην περίπτωση όπου κάποιο ανώτατο δικαστήριο κρίνει ως αντισυ-
νταγματική μία συγκεκριμένη διάταξη νόμου. Αναφέρετε τουλάχιστον ένα σχετικό παρά-
δειγμα. 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΟΣ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΣΔΔΑ – 2020 

 
 

Πρώτο ερώτημα 

 Εισαγωγή: 

 Η συνταγματικότητα των νόμων είναι ένα κεντρικό νομικοπολιτικό ζήτημα, που απα-

σχολεί και την ελληνική έννομη τάξη. 

 Σύνταγμα: ο θεμελιώδης νόμος ενός κράτους. 

 Το Σύνταγμα του 1927 καθιέρωσε για πρώτη φορά ρητώς στην ελληνική συνταγματική 

ιστορία τον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. 

 Σύνταγμα 1975/1986/2001/2008/20019: ο θεμελιώδης νόμος του Ελληνικού Κράτους 

=> όλοι οι νόμοι πρέπει να είναι συμβατοί με το Σύνταγμα. 

 Με τον όρο «συνταγματικότητα των νόμων» εννοούμε το σύνολο των νομικών ή/και 

πολιτικών μέσων για τη διασφάλιση της συνταγματικότητας των νόμων. 
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 Βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος ελέγχου συνταγματικότητας των 

νόμων: δικαστικός έλεγχος κυρίως κατασταλτικός, διάχυτος και παρεμπίπτων, η περί-

πτωση των Ολομελειών των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων (Συμβούλιο της Επικρατεί-

ας, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο) και ο σχετικός ρόλος άλλων οργάνων της Πολι-

τείας. 

 

 Κυρίως μέρος: 

 Ο δικαστικός έλεγχος μπορεί να είναι: 

- Προληπτικός ή κατασταλτικός. 

- Συγκεντρωτικός ή διάχυτος. 

- Κύριος ή παρεμπίπτων 

 Ο έλεγχος της συνταγματικότητας από τις Ολομέλειες των τριών Ανωτάτων Δικαστη-

ρίων. 

 Ο έλεγχος συνταγματικότητας από άλλα όργανα της Πολιτείας. 

 

 Επίλογος: 

 Η Ελλάδα αποτελεί υποκείμενο διεθνών συνθηκών και κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης => σύναψη Διεθνών Συνθηκών και Κοινοτικό Δίκαιο => πώς ελέγχεται η συ-

νταγματικότητα στις περιπτώσεις αυτές; 

- Η περίπτωση των Διεθνών Συνθηκών. 

- Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

 

 Συνολική αποτίμηση του ερωτήματος: 

 Βατό θέμα: η διαπραγμάτευσή του δεν προϋποθέτει συνδυασμό γνώσεων από διαφο-

ρετικές ειδικότητες (π.χ.: Πολιτική Θεωρία και Κοινοτικοί Θεσμοί), αλλά κινείται στον 

ιδιαίτερο επιστημονικό κλάδο του Συνταγματικού Δικαίου. 

 
Δεύτερο ερώτημα 

 Εισαγωγή: 

 Το ερώτημα θέτει σημαντικά θεωρητικά και – κυρίως – πρακτικά ζητήματα που άπτο-

νται των καθημερινών σχέσεων των Ελλήνων πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες. 

 Αρχικά: πότε μια διάταξη νόμου μπορεί να κριθεί ως αντισυνταγματική από Ανώτατο 

Δικαστήριο. 
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Μετά: σύντομος ορισμός της δημόσιας διοίκησης και αναφορά στις αρχές της διοικη-

τικής δράσης. 

Εν συνεχεία: δυνατότητες των πολιτών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της δημόσιας 

διοίκησης σε απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Σχετικό πρακτικό παράδειγμα. 

 

 Κυρίως θέμα: 

 Ανώτατα Δικαστήρια και έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. 

 Δημόσια διοίκηση: Βασικά στοιχεία ορισμού. 

 Δημόσια διοίκηση: Τρεις βασικές αρχές της διοικητικής δράσης: 

                      δημόσιο συμφέρον, αρχή της νομιμότητας, προστασία  

                      του διοικουμένου. 

          Σύνδεση της αρχής της νομιμότητας και της προστασίας 

                      του διοικουμένου με την υποχρέωση της δημόσιας  

                       διοίκησης να συμμορφώνεται στο υφιστάμενο καθεστώς 

                       δικαίου.  

 Δυνατότητες των πολιτών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης: δι-

καίωμα προηγούμενης ακρόασης, διοικητικές προσφυγές, προσφυγή στη διοικητική δι-

καιοσύνη. 

 Πρακτικό παράδειγμα: έστω ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κρίνεται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου 

της Επικρατείας ως  αντισυνταγματικός το 2017 και ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ-

γείου Οικονομικών επιβάλλει την καταβολή του στον πολίτη Α το 2019. 

 Δυνατότητες που παρέχουν το Σύνταγμα και οι νόμοι στον πολίτη Α:  

προσφυγή στη διοικητική δικαιοσύνη (=εν προκειμένω: προσφυγή στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας, επειδή αυτό έκρινε τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ως αντισυνταγματικό). 

 Επίλογος: 

 Καταληκτικά: το θέμα, που μόλις εξετάσαμε, ανακινεί και το ζήτημα του δημοσίου συμ-

φέροντος, το οποίο πρέπει πάντοτε να υπηρετεί η δημόσια διοίκηση και για το οποίο κρί-

νεται μεθοδολογικά ορθή μία σύντομη αναφορά. 

 

 Συνολική αποτίμηση: 

Δύσκολο ερώτημα για τρεις λόγους: 
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1. Συνδυασμός γνώσεων από ποικίλα επιστημονικά πεδία (Πολιτική Επιστήμη και Δημό-

σιο Δίκαιο). 

2. Η επιτυχής διαπραγμάτευσή του προϋποθέτει υψηλό βαθμό αφομοίωσης της διδα-

κτέας ύλης. 

3. Εμπειρική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικά παραδείγματα. 

 
 
Θέμα 2ο 2020 (μη κληρωθέν) 

Α. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα κυβερνητικά όργανα για τη λειτουργία της δη-
μόσιας διοίκησης. Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

 
Β. Κεντρικά και περιφερειακά όργανα του κράτους. 
          Β1. Η οργανωτική τους διάρθρωση και οι μεταξύ τους σχέσεις. 
          Β2. Οι βασικές αρχές που διέπουν την κατανομή και άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 
 


