
 

ΘΕΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2012 : 

Α) Πώς συγκροτείται, πώς ασκείται και πώς ελέγχεται, υπό το πρίσμα της αρχής της 

διάκρισης των εξουσιών, η εκτελεστική εξουσία: 

α) στην προεδρική δημοκρατία; 

β) στην ημιπροεδρική δημοκρατία; 

γ) στην (προεδρευόμενη ή βασιλευόμενη) κοινοβουλευτική δημοκρατία; 

Β) Είναι επίκαιρη και γιατί η σχετική συζήτηση στην Ελλάδα; 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ : 

1) Πρόλογος. 

Αναφορά στην αρχή της διάκρισης των λειτουργιών κατά τον Μοντεσκιέ και τον 

Λοκ.  

Αναφορά στην πραγματικότητα της αρχαίας Ελλάδας. 

Αναφορά στην συνταγματική αρχή της διάκρισης των λειτουργιών στο ισχύον 

Σύνταγμα.  

Προσδιορισμός της ισχύουσας μορφής διάκρισης των λειτουργιών, όπως 

κατοχυρώνεται από το ισχύον Σύνταγμα. Τι ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας για την 

ΕΕ;. 

2) Απάντηση ερωτήματος (Α). 

α) Αναφορά στα σύγχρονα πολιτεύματα των καπιταλιστικών κρατών [φιλελευθερα 

δημοκρατικά πολιτεύματα, δυτικού τύπου]. 

β) Αναφορά στην έννοια του δημοκρατικού πολιτεύματος και στους σπουδαιότερους 

τύπους αυτού. 

γ) Αναφορά και ανάλυση της προεδρικής δημοκρατίας (με κύριο άξονα το μοναδικό 

όργανο της εκτελεστικής εξουσίας, τον Αρχηγό του Κράτους).  

Εν συνεχεία ανάλυση της πολιτειακής δομής της σύγχρονης προεδρικής δημοκρατίας 

(ανάδειξη ή ορισμός των λοιπών οργάνων του Κράτους, είδη ευθύνης αυτών). 

δ) Αναφορά και ανάλυση της ημι-προεδρικής δημοκρατίας (με κύριους άξονες τους 

φορείς άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας).  

Ανάδειξή τους, επιμερισμός και διάκριση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, 

προβάδισμα, έννοια και είδη ευθύνης των οργάνων αυτών. 
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ε) Αναφορά και ανάλυση της σύγχρονης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας (και υπό τις 

δύο όψεις, βασιλευομένη και προεδρευομένη).  

Αναφορά στους κύριους άξονες άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας. Ανάδειξη των 

οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας και μορφές ευθύνης αυτών. 

Σημ. : Στις μορφές ευθύνης αναφέρονται εφόσον προβλέπονται από κάθε τύπο όλες 

οι μορφές (κοινοβουλευτική, πολιτική, ποινική).  

Στ) Ειδική αναφορά στους τρόπους άσκησης ελέγχου επί των οργάνων της 

εκτελεστικής εξουσίας, ιδίως στην σύγχρονη προεδρευόμενη μορφή και με τις τρεις 

μορφές : 

α΄) εσωτερικός έλεγχος -κυρίως για τα μέλη της Κυβέρνησης, ως φορείς άσκησης της 

κυβερνητικής λειτουργίας,  

β΄) έλεγχος από τις Ανεξάρτητες Αρχές –πλην του Αρχηγού του Κράτους και του 

Πρωθυπουργού και  

γ΄) εξωτερικός έλεγχος με την μορφή του κοινοβουλετικού, αλλά και του δικαστικού 

ελέγχου σε όλα τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας. 

Δ) αναφορά παραδειγμάτων από την εμπειρία. 

3) Απάντηση ερωτήματος (Β). 

Η προβληματική της ύπαρξης των τριών τύπων δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Η κρίση των πολιτικών θεσμών υπό το πρίσμα των φορέων άσκησης της 

εκτελεστικής λειτουργίας.  

Ο ρόλος των πολιτικών προσώπων ως οργάνων άσκησης της εκτελεστικής 

λειτουργίας. 

Είναι αναγκαίες αλλαγές στην οργανωτική δομή της εκτελεστικής εξουσίας ; 

Χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση προς την κατεύθυνση των αλλαγών ; Αν ναι 

και σε ποιό προσανατολισμό. 

Η κρίση των πολιτικών θεσμών είναι κρίση αξιοπιστίας των οργάνων της 

εκτελεστικής λειτουργίας; Αναδεικνύονται τα προβλήματα της Γ΄ Ελληνικής 

Δημοκρατίας. 

Δημιουργείται από την ισχύουσα δομή της εκτελεστικής εξουσίας ένας πολιτικός 

ελιτισμός ; 

Αναφορά σε προτάσεις για την αλλαγή του σύγχρονου πολιτικού συστήματος και της 

αντιμετώπισης της κρίσεως των πολιτικών θεσμών. 
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4) Επίλογος.  

Αναφορά στα θετικά σημεία της σύγχρονης προεδρευομένης κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας, ως ισχύοντος τύπου δημοκρατίας, επιτακτική η αναθεώρηση του 

Συντάγματος προς την κατεύθυνση της επιβολής περισσοτέρων κυρώσεων στα 

όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και στην αλλαγή του τρόπου ελέγχου.  

Θα μπορούσε η οικονομική κρίση και η κρίση των θεσμών που ακολουθεί να 

θεωρηθεί ως ευκαιρία βελτίωσης της ποιότητας της σύγχρονης δημοκρατίας; 

 


