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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔ-ΕΣΤΑ

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι πλέον ο μόνος γραπτός διαγωνισμός για την εισαγωγή των
υποψηφίων και μάλιστα στις ανώτατες
θέσεις του Δημοσίου. Tα Πανεπιστημιακά
Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» συνεχίζουν
την προετοιμασία των υποψηφίων τους
σε ολιγομελείς ομίλους για το διαγωνισμό αυτό και παραθέτουν χρήσιμα θέματα
ανάπτυξης, τα οποία αντλούνται από την
τράπεζα των δεκάδων προσομοιωτικών
εφαρμογών, που επιμελούνται οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας.
Σύνταξη-Επιμέλεια: Eύα Αυλίδου,
πολιτικός επιστήμονας
Στο πλαίσιο της πολυπλοκότητας
που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες
φιλελεύθερες δημοκρατίες, το θέμα
της σχέσης που έχουν μεταξύ τους
τα διάφορα επίπεδα της πολιτικής
και διοικητικής εξουσίας συνδέεται
άμεσα με τον τρόπο που αυτές
ρυθμίζουν τη λειτουργία των
πολυσύνθετων κοινωνιών τους.
α) Αναλύστε τα χαρακτηριστικά των
βασικών μορφών δημοκρατικής οργάνωσης του κράτους, καθώς και τα
σημεία διαφοροποίησής τους.
β) Σκιαγραφήστε τα κύρια χαρακτηριστικά διοικητικής οργάνωσης του
ελληνικού εθνικού κράτους.
Το κύριο κριτήριο διάκρισης της δημοκρατικής οργάνωσης των φιλελεύθερων δημοκρατιών αφορά στη σχέση
του κέντρου με την περιφέρεια, δηλαδή
τον τρόπο κατανομής της πολιτικής και
διοικητικής εξουσίας που καθορίζεται
από τη συνταγματική δομή του κάθε
κράτους. Ετσι, κάθε κράτος είναι:
1) ομοσπονδιακό (φεντεραλιστικό) ή
2) ενιαίο ή συγκεντρωτικό.
Στην περίπτωση των ομοσπονδιακών
κρατών, η πολιτική εξουσία διαμοιράζεται ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και τα περιφερειακά σώματα.
Στα ενιαία κράτη η πολιτική εξουσία
είναι συγκεντρωμένη στα πολιτικά
όργανα του κεντρικού/εθνικού επιπέδου, δηλαδή στην κεντρική κυβέρνηση
του κράτους, που παραχωρεί πολιτική και διοικητική εξουσία στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Η Τ.Α. εξαρτάται από
το κεντρικό επίπεδο διακυβέρνησης

(κυβέρνηση, Κοινοβούλιο, Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, ανώτατο δικαστήριο,
κρατική γραφειοκρατία). Με τον όρο
περιφερειακά σώματα εννοούμε τοπικούς πολιτικούς και διοικητικούς μηχανισμούς ομοσπονδιακών κρατών (π.χ. οι
κυβερνήσεις των Πολιτειών των ΗΠΑ ή
των γερμανικών κρατιδίων). Σε ενιαία
συγκεντρωτικά πολιτικά συστήματα
όπως είναι το ελληνικό, περιφερειακά
σώματα είναι αυτά που απαρτίζουν την
πρωτοβάθμια (δήμοι, κοινότητες) και
δευτεροβάθμια (νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις) Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην
πράξη, κάθε κράτος χρειάζεται τόσο το
στοιχείο του συγκεντρωτισμού όσο και
του διαμοιρασμού της εξουσίας.
● Πλεονεκτήματα του συγκεντρωτισμού
Εθνική ενότητα. Μόνον η κεντρική
κυβέρνηση μπορεί να εκφράζει τα συμφέροντα όλου του έθνους σε σχέση με
τα επιμέρους συμφέροντα των εθνικών
ή τοπικών ομάδων.
Ομοιομορφία. Η κεντρική κυβέρνηση
δημιουργεί κοινούς για όλους νόμους
και δημόσιες υπηρεσίες.
Ισότητα. Μόνον η κεντρική κυβέρνηση
μπορεί ν’ αποκαταστήσει τις ανισότητες
που υφίστανται σε περιοχές με τις μεγαλύτερες κοινωνικές ανάγκες.
Ευημερία. Μόνον η κεντρική κυβέρνηση μπορεί να διαχειρίζεται ένα κοινό νόμισμα, να ελέγχει τη φορολογική
πολιτική και τα δημόσια έξοδα κ.λπ.,
με την προοπτική να εξασφαλίζει ικανοποιητική ανάπτυξη για όλους τους
πολίτες.
● Πλεονεκτήματα του διαμοιρασμού της εξουσίας
Συμμετοχή. Οι τοπικές κυβερνήσεις
παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα συμμετοχής στην πολιτική ζωή της
κοινότητάς τους.
Ανταπόκριση στα προβλήματα
των πολιτών. Οι περιφερειακοί θεσμοί είναι κοντά στους πολίτες και τις
ανάγκες τους, γεγονός που ενισχύει τη
δημοκρατικότητα.
Νομιμοποίηση. Η φυσική απόσταση
από την κεντρική κυβέρνηση επηρεάζει
το βαθμό που οι αποφάσεις της γίνονται αποδεκτές από τους πολίτες, κάτι
που εκλείπει από τις τοπικές κυβερνήσεις.

Α. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ο φεντεραλισμός εμφανίζεται ως ο
λειτουργικός εκείνος μηχανισμός που
προασπίζεται την ελευθερία, αφού
ούτε δίνει την εξουσία σε ένα μόνο
πολιτικό και διοικητικό σώμα αλλά
ούτε και τη διαμοιράζει αποκλειστικά
σε άλλα επίπεδα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στη «δικτατορία
της πλειοψηφίας».
Χαρακτηριστικά του φεντεραλισμού
Δύο σχετικά αυτόνομα επίπεδα
διακυβέρνησης. Κανένα από τα δύο
επίπεδα διακυβέρνησης δεν μπορεί
να καταργήσει το άλλο. Στη δικαιοδοσία τους συμπεριλαμβάνονται,
τουλάχιστον, ένα μέρος εκτελεστικής
και νομοθετικής εξουσίας, καθώς και
η δυνατότητα είσπραξης εισόδων.
Γραπτό Σύνταγμα. Οι υποχρεώσεις
και οι εξουσίες κάθε κυβερνητικού
επιπέδου καθορίζονται από ένα γραπτό Σύνταγμα. Συνεπώς, οι σχέσεις
κέντρου-περιφέρειας διευθετούνται
μέσα σε νομικό πλαίσιο. Συνήθως, το
γραπτό Σύνταγμα εγγυάται την αυτονομία καθενός από τα κυβερνητικά
επίπεδα, βάσει του γεγονότος ότι κανένα απ’ αυτά δεν μπορεί να τροποποιήσει τις συνταγματικές διατάξεις
από μόνο του.
Συνταγματικός διαιτητής. Οι συνταγματικές διατάξεις ερμηνεύονται
από ένα ανώτατο δικαστήριο, το
οποίο παίζει το ρόλο του διαιτητή σε
περιπτώσεις σύγκρουσης ανάμεσα
στην κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις πολιτειακές κυβερνήσεις.
Θεσμοί που συνδέονται μεταξύ
τους. Προκειμένου να μπουν οι βάσεις της συνεργασίας και της κατανόησης ανάμεσα στο ομοσπονδιακό και
το τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης, οι
περιφέρειες πρέπει να έχουν λόγο
στις διαδικασίες λήψης των πολιτικών αποφάσεων. Συνήθως, αυτό
πραγματοποιείται μέσω της συμμετοχής στη νομοθετική εξουσία και των
δύο Βουλών.
Β. ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Εδώ την κυρίαρχη εξουσία έχουν θεσμοί που βρίσκονται στο εθνικό/κεντρικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της ενιαίας δι-

ακυβέρνησης, η εθνική κυβέρνηση έχει
το δικαίωμα να καταργεί τα χαμηλότερα
από αυτήν πολιτικά και διοικητικά επίπεδα εξουσίας. Οι περιφέρειες (Τοπική
Αυτοδιοίκηση) δεν έχουν κανένα μερίδιο στην πολιτική κυριαρχία, δηλαδή
μπορούν να χαράζουν και να εφαρμόζουν πολιτική αλλά πάντα με την άδεια
του κεντρικού επιπέδου.
Στα περισσότερα ενιαία ή συγκεντρωτικά κράτη, ο θεσμός των αιρετών περιφερειακών κυβερνήσεων εκφράζει την
τάση, ανάμεσα στην κεντρική/εθνική
εξουσία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
να αναπτυχθεί ένα, τουλάχιστον, επίπεδο διακυβέρνησης.
Εδώ η πολιτική και διοικητική εξουσία, αφού δεν διαμοιράζεται όπως στα
ομοσπονδιακά, παραχωρείται από το
εθνικό επίπεδο στα χαμηλότερα, και
αυτό γίνεται με τρεις τρόπους:
α) Αποσυγκέντρωση: Τα όργανα, οι
οργανισμοί και οι θεσμοί της κεντρικής
κυβέρνησης ασκούν την εξουσία, έχουν
όμως την έδρα τους εκτός της πρωτεύουσας του κράτους λειτουργώντας ως
εκπρόσωποι της κεντρικής κυβέρνησης
στην περιφέρεια.
β) Αποκέντρωση: Εδώ οι πολιτικές
και διοικητικές αρμοδιότητες έχουν μεταφερθεί από το κέντρο στο περιφερειακό επίπεδο. Ενισχύεται η αυτονομία
της Τ.Α., η οποία ωστόσο εξακολουθεί
να είναι εκτελεστικό όργανο της κεντρικής κυβέρνησης. Η πολιτική και διοικητική εξουσία και έχει την έδρα της
στην περιφέρεια και διαθέτει τοπικούς
φορείς (αιρετά όργανα).
γ) Αυτοδιοίκηση ή εκχώρηση εξουσιών (περιορισμένη αυτοδιοίκηση):
Στην Τ.Α. εκχωρείται ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία από την κεντρική κυβέρνηση. Οι τοπικές κυβερνήσεις δεν
διοικούνται από εκπροσώπους του
κράτους αλλά από αιρετούς άρχοντες/
όργανα με μεγαλύτερη αρμοδιότητα
απ’ ό,τι έχουν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες.
Γ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Η ελληνική περίπτωση είναι χαρακτηριστική της στενής σχέσης που υπάρχει
ανάμεσα στο εθνικό κράτος και την
έννοια της κυριαρχίας.
Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα
(άρθρ. 26), κυρίαρχα πολιτικά όργανα

του κεντρικού επιπέδου διακυβέρνησης είναι η Βουλή, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, η κυβέρνηση και τα δικαστήρια.
Το ελληνικό έθνος-κράτος είναι ενιαίο
κι αδιαίρετο, μ’ ένα μεγάλο ποσοστό
πολιτικού και διοικητικού συγκεντρωτισμού κι έντονα παρεμβατικό κρατικό
ρόλο στην οικονομία. Στο άρθρ. 106,1
του Ελληνικού Συντάγματος κατοχυρώνεται η απόλυτη ευθύνη του κράτους για τη ρύθμιση όλων των τομέων
της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.
Στα άρθρ. 101 και 102 του Ελληνικού
Συντάγματος, ο Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) υπάγονται σαφώς στην κεντρική εξουσία. Η διοίκηση του κράτους οργανώνεται βάσει
του αποκεντρωτικού συστήματος. Τα
περιφερειακά κρατικά όργανα έχουν
γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για
τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους,
ενώ οι κεντρικές υπηρεσίες, εκτός από
ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον
έλεγχο των περιφερειακών οργάνων.
Το κεντρικό κράτος εποπτεύει κι ελέγχει τη νομιμότητα της Τ.Α. και φροντίζει να εξασφαλίζει τους αναγκαίους
για την εκπλήρωση της αποστολής
της πόρους. Τέλος, όλοι οι δημόσιοι
υπάλληλοι, άρα και αυτοί της Τ.Α.,
είναι «εκτελεστές της θέλησης του
κράτους και υπηρετούν το λαό».
Ωστόσο, το ότι η Τ.Α. υπάγεται στο κεντρικό εθνικό κράτος δεν συνεπάγεται
και ότι αυτή δεν έχει καμία πολιτική
σημασία. Αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς αν δει το ρόλο που οι νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές παίζουν στη
διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος
μιας χώρας στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού για την εξουσία.
Μέχρι το 1994, ο τρόπος διοικητικής
και πολιτικής οργάνωσης του ελληνικού κράτους ήταν αποσυγκεντρωτικός. Τη χρονιά εκείνη, η κατάργηση
των νομαρχιών και η δημιουργία των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αποτέλεσαν τη βάση για τη μετάβαση
από την αποσυγκέντρωση στην αποκέντρωση. Ο νομάρχης έγινε αιρετό
όργανο (απέκτησε δημοκρατική νομιμοποίηση) και στις Ν.Α. αποδόθηκε
το στάτους του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου.

