
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιεχόμενο:  Σκελετός ανάπτυξης θέματος 



      Εξετάσεις εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 

                             και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

                                      Τελικό στάδιο

                            Μάθημα: Δημόσια Διοίκηση

Ενδεικτικό θέμα γραπτής εξέτασης

Ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης.

Α) Αναφερθείτε στις αρχές εκείνες που υπαγορεύουν τον έλεγχο της Δημόσιας 

Διοίκησης.

Β) Αναφέρατε τις υπάρχουσες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τους λόγους που 

οδήγησαν στη συγκρότησή τους καθώς και τις κύριες αρμοδιότητές τους.
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         Ενδεικτικό διάγραμμα απάντησης

Εισαγωγή

Το ζήτημα του ελέγχου της δημόσιας διοίκησης κατείχε και εξακολουθεί να 

κατέχει μία σημαντική θέση στη σύγχρονη προβληματική της διοικητικής επιστήμης 

και  του  διοικητικού  δικαίου.  Από  την  άποψη  αυτή,  κρίνεται  σκόπιμο  να 

αναφερθούμε,  σε έναν πρώτο χρόνο, στις  αρχές που υπαγορεύουν τον έλεγχο της 

δημόσιας διοίκησης και, εν συνεχεία, στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές που έχουν 

ήδη θεσπισθεί στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Ερώτημα Α

• Αρχή  της  νομιμότητας.  Σχέση  δημόσιας  διοίκησης  και  νομοθετικής 

λειτουργίας. 

• Αρχή της διαφάνειας.

• Αρχή της  αναλογικότητας.  Άρθρα  5  και  25  του  συνταγματικού  χάρτη  της 

χώρας.

• Αρχή  της  ισότητας.  Το  αίτημα  της  ίσης  μεταχείρισης  ομοίων  διοικητικών 

υποθέσεων.

• Αρχή  του  δημοσίου  συμφέροντος.  Η  πρωτοκαθεδρία  του  δημοσίου 

συμφέροντος ως δεσμευτική αρχή της διοικητική δράσης.

Ερώτημα Β

• Ο  θεσμός  του  Συνηγόρου  του  Πολίτη.  Το  Ανώτατο  Συμβούλιο  Επιλογής 

Προσωπικού  (ΑΣΕΠ).  Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  (ΕΣΡ).  Η 

Αρχή  Προστασίας  Προσωπικών  Δεδομένων.  Η  Ανεξάρτητη  Αρχή 

Προστασίας  του  απορρήτου  των  επικοινωνιών.  Ο  Συνήγορος  και  η 

Ανεξάρτητη  Αρχή  του  Καταναλωτή.  Οι  Επιτροπές  Ανταγωνισμού  και 

Κεφαλαιαγοράς. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η 

ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας.
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• Εκτός των προαναφερθεισών αρχών από τις οποίες απορρέει ο έλεγχος της 

δημόσιας διοίκησης (ιδιαίτερα: αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας), 

αναφέρονται  επίσης  ως  κύριοι  λόγοι  θέσπισης  Ανεξάρτητων  Διοικητικών 

Αρχών η περαιτέρω νομική προάσπιση του ατόμου και των δικαιωμάτων του 

απέναντι  σε  ενδεχόμενες  αυθαιρεσίες  του  κράτους,  η  αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η τόνωση της κοινωνίας των πολιτών.

• Αρμοδιότητες των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. Συμβουλευτικές ή και 

αποφασιστικές. Συνταγματικός προσδιορισμός των Αρχών από το άρθρο 101 

του καταστατικού χάρτη της χώρας.

Επίλογος

Η μελέτη του ελέγχου της δημόσιας διοίκησης επιτρέπει την ανάδειξη ενός 

ευρύτερου  ζητήματος  που  αφορά  στην  ίδια  την  ποιότητα  της  δημοκρατίας  σε 

σύγχρονα  δυτικού  τύπου  σύνολα,  καθόσον  επιτυγχάνεται  η  ικανοποίηση  του 

αιτήματος  για  ποιοτική  εμβάθυνση  των  ήδη  θεσπισμένων  δημοκρατικών  θεσμών 

μέσω των νέων υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του πολίτη.
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