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27ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ» 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο (ΚΛΗΡΩΘΕΝ) 

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. 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Σύντομη ιστορική αναδρομή της ίδρυσης της ΕΟΚ καθώς και στους 
βασικούς σκοπούς της και τις επιδιώξεις της. 
  

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: 
-Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 
Χάλυβα. 
Βασικά χαρακτηριστικά: η δημιουργία αλληλεξαρτήσεων στον κλάδο 
του άνθρακα και του χάλυβα, έτσι ώστε να μην μπορεί μία χώρα να 
κινητοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις της χωρίς να το γνωρίζουν οι 
υπόλοιπες. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργήθηκε ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης και εκτονώθηκαν οι εντάσεις μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Συνθήκη ΕΚΑΧ έπαυσε να ισχύει το 2002. 
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-Συνθήκες της Ρώμης: Συνθήκες ΕΟΚ και Ευρατόμ. 
Βασικά χαρακτηριστικά:  ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 
(Ευρατόμ) και επέκταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ώστε να 
συμπεριλαμβάνει και τη γενική οικονομική συνεργασία. 

  

-Συνθήκη Συγχώνευσης - Συνθήκη των Βρυξελλών. 
Βασικά χαρακτηριστικά:  εξορθολογισμός της λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δημιουργία μιας ενιαίας Επιτροπής 
και ενός ενιαίου Συμβουλίου και για τις τρεις -την εποχή εκείνη- 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ). Καταργήθηκε με τη 
Συνθήκη του Άμστερνταμ 

  

-Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. 
  

Βασικά χαρακτηριστικά:  μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων εν 
όψει της προσχώρησης της Πορτογαλίας και της Ισπανίας και 
επίσπευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εν όψει της ενιαίας 
αγοράς. 

 Επέκταση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο (ώστε 
να είναι πιο δύσκολη η επιβολή βέτο από μία χώρα σε προτεινόμενη 
νομοθετική πράξη), θέσπιση διαδικασιών συνεργασίας και σύμφωνης 
γνώμης που ενισχύουν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

  

-Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
 Βασικά χαρακτηριστικά: προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής 
Ένωσης και θέσπιση ορισμένων στοιχείων της πολιτικής ένωσης 
(ιθαγένεια, κοινή πολιτική εξωτερικών και εσωτερικών υποθέσεων). 

 Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέσπιση της διαδικασίας 
συναπόφασης που ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στη λήψη των αποφάσεων. Νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των 
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κυβερνήσεων της ΕΕ, π.χ. στους τομείς της άμυνας, της δικαιοσύνης και 
των εσωτερικών υποθέσεων. 

  

-Συνθήκη του Άμστερνταμ. 
  

Βασικά χαρακτηριστικά: μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
εν όψει της προσχώρησης νέων κρατών μελών στην Ένωση. 
Τροποποίηση, νέα αρίθμηση και ενοποίηση των Συνθηκών ΕΕ και ΕΟΚ. 
Μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων (εκτενέστερη χρήση της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας). 

  

-Συνθήκη της Νίκαιας. 
Βασικά χαρακτηριστικά:  μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων, ώστε 
να μπορεί η ΕΕ να λειτουργεί αποτελεσματικά μετά την αύξηση των 
κρατών μελών της σε 25. 
 Μέθοδοι τροποποίησης της σύνθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
επανακαθορισμός του συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο. 
  

-Συνθήκη της Λισαβόνας. 
  

Βασικά χαρακτηριστικά:  να γίνει η ΕΕ πιο δημοκρατική, πιο 
αποτελεσματική και πιο ικανή να αντιμετωπίζει "με μία φωνή" 
παγκόσμια προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή. 

Βασικές αλλαγές: πιο ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλαγή των 
διαδικασιών ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, πρωτοβουλία των πολιτών, 

μόνιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, νέος Ύπατος 
Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, νέο διπλωματικό σώμα 
της ΕΕ. 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αποσαφηνίζει ποιες εξουσίες: 
- ανήκουν στην ΕΕ 

- ανήκουν στα κράτη μέλη της ΕΕ 

- είναι κοινές για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/20150201PVL00004/Legislative-powers
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/20150201PVL00004/Legislative-powers
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=el
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Οι στόχοι και οι αξίες της ΕΕ καθορίζονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

 

Σε ότι αφορά στην μεταφορά αρμοδιοτήτων από το εθνικό κράτος 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς τα παραδείγματα που μπορούν να 
αναφερθούν είναι πολλά. 

- Η επίδραση της ΕΕ στην λειτουργία της κεντρικής 
διοίκησης(κυβέρνηση-κεντρικά ΝΠΔΔ),βλέπε ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 

-Η επίδραση της ΕΕ στην λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης 
(Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση) 

-Η επίδραση της ΕΕ στο ελληνικό διοικητικό σύστημα(Περιφέρειες-ΟΤΑ, 
Καλλικράτης). 

- Η επίδραση της ΕΕ στην δημιουργία των Ανεξάρτητων Αρχών. 

- Η επίδραση της ΕΕ στην ισχυροποίηση του ρόλου της Κοινωνίας των 
Πολιτών. 

-Η επίδραση της ΕΕ στην διαφάνεια και στην αντιμετώπιση της 
διαφθοράς και του πελατειακού κράτους. 

-Η επίδραση της ΕΕ στην βελτίωση του δικαστικού συστήματος. 

  

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EL

