ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιοι δύο θεσμοί άμεσης λαϊκής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων θεσπίζονται στο ισχύον ελληνικό
Σύνταγμα και με ποια άρθρα;; Περιγράψτε τους συνοπτικά.
2. Τι σημαίνει κρίση αντιπροσώπευσης;
3. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της κομματικοποίησης του κράτους;
4. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά των κοινοβουλευτικών ομάδων, των βουλευτών και των μελών της
κυβέρνησης ως παικτών αρνησικυρίας στην πρωθυπουργική εξουσία.
5. Ποια ήταν και ποια είναι τα βασικά «όπλα» του Προέδρου της Δημοκρατίας ως παίκτη αρνησικυρίας,
σύμφωνα με το Σύνταγμα, ως είχε πριν και μετά τις αναθεωρήσεις του 1986 και του 2019;
6. Πώς συστήνονται εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή σύμφωνα με το Σύνταγμα, ποιο ζήτημα ερμηνείας
προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης και ποιο πρόβλημα προκύπτει στην πράξη από τον
προβλεπόμενο τρόπο σύστασης; (σ. 86 – 88).
7. Ποιος είναι ο μηχανισμός επιλογής των ηγεσιών των Ανωτάτων Δικαστηρίων σύμφωνα με το άρθρο 90
παρ. 5 και 6 του Συντάγματος και το άρθρο 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και ποια
προβλήματα προκύπτουν από αυτόν;
8. Από ποιες έξι γενικές και ειδικές γραμματείες αποτελείται η Προεδρία της Κυβέρνησης και ποια η
αρμοδιότητα της καθεμιάς από αυτές;;
9. Ποια τα στάδια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας σύμφωνα με τα άρθρα 57 – 64 του ν. 4622/2019
και ποιος είναι στην πράξη ο Νομοθέτης;
10. Ποια τα όργανα που εμπλέκονται στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 57 – 64
του ν. 4622/2019;
11. Σε ποιες αρχές καλής νομοθέτησης πρέπει να υπακούει η νομοπαρασκευαστική διαδικασία σύμφωνα με
τα άρθρα 57 – 64 του ν. 4622/2019;
12. Ποιος ο ρόλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης σύμφωνα με τον ν. 4622/2019;;
13. Ποια τα βασικά προβλήματα νομοθέτησης που δεν επιλύει η ισχύουσα νομοθετική διαδικασία όπως
ορίζεται στα άρθρα 70 – 76 του Συντάγματος;
14. Τι σημαίνει «κανονιστική μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση» και για ποιους λόγους είναι αυτή
αναγκαία στην ελληνική δημόσια διοίκηση;
15. Ποιες οι βασικές παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και περιγράψτε συνοπτικά την καθεμία
από αυτές.
16. Ποιο το περιεχόμενο των αρχών της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας στη Δημόσια Διοίκηση;
17. Ποιο το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «Διακυβέρνηση» στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση και πώς
αντιδιαστέλλεται προς το «Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ»;
18. Ποιες Ανεξάρτητες Αρχές θεσπίζονται ρητά στο Σύνταγμα;
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19. Ποια προβλήματα προκύπτουν από τη μεταβίβαση υπερβολικά πολλών ή υπερβολικά λίγων
αρμοδιοτήτων στις Ανεξάρτητες Αρχές και με ποια κριτήρια πρέπει να αξιολογείται το αν η εκάστοτε
αρμοδιότητα είναι κατάλληλη ή όχι να μεταβιβαστεί σε Ανεξάρτητη Αρχή;
20. Ποιος ο ρόλος και ποιες οι λειτουργίες των Ανεξάρτητων Αρχών ως θεσμικών αντιβάρων;
21. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση των Ανεξάρτητων Αρχών και τη
συμβατότητά τους με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας;
22. Με ποιους τρεις τρόπους ρυθμίστηκε το ζήτημα της σχέσης των Ανεξάρτητων Αρχών με τις τρεις
εξουσίες;
23. Ποιος ο τρόπος επιλογής των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών σύμφωνα με το άρθρο 101Α του
Συντάγματος και ποια προβλήματα προκύπτουν από αυτόν;
24. Τι είναι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ποια τα χαρακτηριστικά τους και ποιος ο ρόλος τους
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων;
25. Ποιες δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης ανάγονται στην έννοια της δημοσιονομικής διακυβέρνησης (να
τις επεξηγήσετε πλήρως) και ποιοι φορείς και όργανα εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης των σχετικών
κρατικών αποφάσεων (να τους/τα αναφέρετε όλους/όλα);
26. Διακρίνετε τις αρμοδιότητες του Ελληνικού Κοινοβουλίου και του Υπουργού Οικονομικών επί της
διαδικασίας που αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό.
27. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και πώς αυτή συμβάλλει στη διαδικασία λήψης κρατικών
αποφάσεων δημοσιονομικού περιεχομένου.
28. Τι γνωρίζετε για το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και το Ελληνικό Δημοσιονομικό
Συμβούλιο;
29. Ποια είναι η διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων δαπανών και ποια είναι τα αρμόδια όργανα λήψης
αποφάσεων σε κάθε στάδιο της εν λόγω διαδικασίας;
30. Η έννοια και ο ρόλος του υπολόγου στη διαδικασία λήψης κρατικών αποφάσεων δημοσιονομικού
περιεχομένου;

