ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ (Κ.Ε.Ε.)

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 26ου ΕΙΑΓΩΓΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΔΔΑ

ΠΡΩΣΟ ΣΑΔΙΟ:
ΕΝΟΣΗΣΑ 1θ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ (21/07/21018)
ΘΕΜΑ 2ο:
Α) Ποια είναι θ ςθμαςία του κεςμοφ τθσ εμπιςτοςφνθσ τθσ Βουλισ προσ τθν Κυβζρνθςθ για τθ ςφγχρονθ
υνταγματικι Δθμοκρατία;
Β) Πϊσ κατοχυρϊνεται αυτόσ ο κεςμόσ ςτο ιςχφον φνταγμα;
Γ) Πϊσ ςυνδζονται οι κεςμοί άμεςθσ ςυμμετοχισ με το αντιπροςωπευτικό ςφςτθμα;

ΕΝΟΣΗΣΑ 2θ: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (22/07/2018)
ΘΕΜΑ 3ο:
1. Ζςτω ζνασ κλάδοσ με γραμμικι καμπφλθ ηιτθςθσ και ςτακερό μζςο κόςτοσ. υνάγετε (και
διαγραμματικά) το ςθμείο ιςορροπίασ ςτον τζλειο ανταγωνιςμό και ςτο κακαρό μονοπϊλιο. Σι διαφορζσ
προκφπτουν από πλευράσ ευθμερίασ του καταναλωτι;
2. Ποια είναι τα βαςικά ςθμεία τθσ κριτικισ του John Maynard Keynes ςτο νεοκλαςικό ςφςτθμα;
3. Ποιεσ οι βαςικζσ ιδιότθτεσ ενόσ δθμόςιου αγακοφ ςφμφωνα με τθν οικονομικι επιςτιμθ; Εξθγιςτε
γιατί θ παροχι ενόσ δθμόςιου αγακοφ δεν μπορεί να διαςφαλιςτεί μζςω τθσ αγοράσ. Ποια από τα
παρακάτω αγακά είναι αμιγι δθμόςια αγακά;
 Εκπαίδευςθ
 Τγεία
 Αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ
 Άμυνα
 Αναμετάδοςθ Παγκόςμιου Πρωτακλιματοσ Ποδοςφαίρου από τθν ΕΡΣ

ΕΝΟΣΗΣΑ 3θ: ΓΝΩΕΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ (23/07/2018)
1.
α.
β.
γ.
δ.

Ποιοσ από τουσ παρακάτω δεν αποτελεί κεςμοκετθμζνο «κοινωνικό εταίρο»:
ο φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΕΒ)
το Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (ΕΒΕΑ)
θ Γενικι υνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδοσ (ΓΕΕ)
θ Ελλθνικι υνομοςπονδία Εμπορίου και Επιχειρθματικότθτασ (ΕΕΕ)

2. «Ο άνκρωποσ ζχει γεννθκεί ελεφκεροσ αλλά είναι παντοφ δεμζνοσ με αλυςίδεσ». Σθ κζςθ αυτι ζχει
διατυπϊςει :
α. ο Καρλ Μαρξ
β. ο Ηαν-Ηακ Ρουςςϊ
γ. ο Μίλτον Φρίντμαν
δ. θ Χάνα Άρεντ
3.
α.
β.
γ.
δ.

Ποια από τισ παρακάτω ευρωπαϊκζσ χϊρεσ δεν είναι μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ:
Λουξεμβοφργο
Εςκονία
Λικουανία
Νορβθγία

4.
α.
β.
γ.
δ.

ε ποιο ςφνταγμα κατοχυρϊνεται θ μονιμότθτα των δθμοςίων υπαλλιλων:
του 1911
του 1927
του 1952
του 1975

5. ε ποια από τισ παρακάτω χϊρεσ διεξιχκθ θ τελευταία πολεμικι ςφρραξθ του 20 ου αιϊνα ςτθν
Ευρϊπθ:
α. Ουκρανία
β. Γιουγκοςλαβία
γ. Ιςπανία
δ. Ουγγαρία
6. Ποιοσ από τουσ παρακάτω δεν διετζλεςε πρωκυπουργόσ τθσ χϊρασ:
α. Ξενοφϊν Ηολϊτασ
β. Χριςτοσ αρτηετάκθσ
γ. Σηανισ Σηανετάκθσ
δ. Ιωάννθσ Γρίβασ
7. Θ Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδασ μεταφζρκθκε πρόςφατα:
α. ςτο Μζγαρο Μουςικισ
β. ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
γ. ςτο Κζντρο Πολιτιςμοφ Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ
δ. ςτθν Πολυτεχνειοφπολθ

8. Ο Θόδωροσ Αγγελόπουλοσ (1935-2012) ιταν:
α. επιχειρθματίασ
β. οικονομολόγοσ
γ. ςκθνοκζτθσ
δ. λαϊκόσ τραγουδιςτισ
9. Ζνα ναυτικό μίλι ιςοφται με:
α. 1852 μζτρα
β. 1600 μζτρα
γ. 1492 μζτρα
δ. 859 μζτρα
10. Ποιο από τα παρακάτω ζργα δεν είναι του Μ. Καραγάτςθ:
α. Η μεγάλη χίμαιρα
β. Το μεγάλο ςυναξάρι
γ. Γιοφγκερμαν
δ. Ο Μέγασ Ανατολικόσ
11. Θ ‘’Ωδι ςτθ χαρά‘’ που είναι ο φμνοσ τθσ Ε.Ε.:
α. είναι μζροσ τθσ 9θσ ςυμφωνίασ του Μπετόβεν
β. είναι μζροσ τθσ 41θσ ςυμφωνίασ του Μότςαρτ
γ. είναι μζροσ τθσ 6θσ ςυμφωνίασ «πακθτικισ» του Σςαϊκόφςκι
δ. είναι μζροσ τθσ 9θσ ςυμφωνίασ του «νζου κόςμου» του Ντβόρηακ
12. Γνωςτόσ μουςικόσ και ςυνκζτθσ τθσ τηαη:
α. Ερικ Κλάπτον
β. Μάιλσ Ντζιβισ
γ. Σηίμι Χζντριξ
δ. Μικ Σηάγκερ
13. Ο Βαςίλθσ Σςιτςάνθσ ζγραψε το τραγοφδι:
α. «Φραγκοςυριανι»
β. «υννεφιαςμζνθ Κυριακι»
γ. «Ο χάροσ βγικε παγανιά»
δ. «Δραπετςϊνα»
14. Ποιο από τα παρακάτω είναι ζργο του οφοκλι:
α. Αντιγόνη
β. Ελένη
γ. Πέρςεσ
δ. Λυςιςτράτη
15. Αν ωσ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ δεχτείτε ζγγραφο αίτθμα από πολίτθ, το οποίο είναι προφανϊσ παράνομο
ι παράτυπο, ςε ποια ενζργεια κα προβείτε:
α. δεν κα δεχτείτε το αίτθμα
β. κα παραπζμψετε το αίτθμα ςτον γενικό διευκυντι

γ. κα δεχτείτε το αίτθμα και κα το αρχειοκετιςετε
δ. κα δεχτείτε το αίτθμα και κα το προωκιςετε αρμοδίωσ
16. Ποιο είναι το δεφτερο τθ τάξει πολιτειακό αξίωμα:
α. του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ
β. του Προζδρου τθσ Βουλισ
γ. του Πρωκυπουργοφ
δ. του αρχθγοφ τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ
17. ε ποια περιφζρεια ανικουν οι Κυκλάδεσ;
α. Βορείου Αιγαίου
β. Νοτίου Αιγαίου
γ. Αττικισ
δ. Κεντρικοφ Αιγαίου
18. Ο Μολιζροσ ζγραψε:
α. τον Ζμπορο τησ Βενετίασ
β. τον Θάνατο του Δαντόν
γ. τον Κατά φανταςίαν αςθενή
δ. τον Δον Κιχώτη
19. Σο Εταιρικό φμφωνο για το Πλαίςιο Ανάπτυξθσ (ΕΠΑ) 2014-2020 είναι:
α. Ευρωπαϊκό Σαμείο, μζςω του οποίου διατίκενται πόροι ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
β. ζγγραφο που καταρτίηεται από το Τπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με τθ ςυνεργαςία των
ςυναρμόδιων Τπουργείων, Περιφερειϊν και των λοιπϊν οικείων εταίρων και εγκρίνεται από τθν
Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων
γ. και τα δφο παραπάνω
δ. κανζνα από τα παραπάνω
20. Ο Ενιαίοσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) είναι ο φορζασ μζςω του οποίου οι ενταςςόμενοι
Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ παρζχουν:
α. τθν κφρια ςφνταξθ
β. τθν κφρια και επικουρικι ςφνταξθ
γ. τθν κφρια, τθν επικουρικι ςφνταξθ και το εφάπαξ
δ. το εφάπαξ
21. Θ Φεντερίκα Μογκερίνι είναι:
α. Υπατθ εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για κζματα υγείασ και αςφάλειασ τροφίμων
β. Πρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
γ. Πρόεδροσ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
δ. Υπατθ εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για κζματα εξωτερικισ πολιτικισ

22. Ο Άντρεσ Μανουζλ Λόπεσ Ομπραδόρ είναι ο νεοεκλεγείσ πρόεδροσ:
α. τθσ Ουρουγουάθσ
β. τθσ Χιλισ
γ. του Μεξικοφ
δ. του Ιςθμερινοφ
23. Σο Ευρωπαϊκό υμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αποτελείται από:
α. τουσ αρχθγοφσ κρατϊν και κυβερνιςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
β. τουσ υπουργοφσ εξωτερικϊν των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
γ. τουσ αρχθγοφσ κρατϊν και κυβερνιςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τον πρόεδρο τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ
δ. τουσ αρχθγοφσ κρατϊν και τουσ υπουργοφσ εξωτερικϊν των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
24. Θ Ομάδα Βίςεγκραντ περιλαμβάνει τισ εξισ χϊρεσ:
α. τθν Σςεχία, τθ Ρουμανία, τθν Αυςτρία και τθν Ουγγαρία
β. τθν Σςεχία, τθν Ουγγαρία, τθν Πολωνία και τθ λοβακία
γ. τθν Αυςτρία, τθν Ουγγαρία, τθν Πολωνία και τθ λοβακία
δ. τθν Πολωνία, τθ λοβενία, τθ Ρουμανία και τθ λοβακία
25. Ο καλόσ άνθρωποσ του Σετςουάν είναι ζργο:
α. του Γιοφκιο Μιςίμα
β. του αίξπθρ
γ. του Μπζρτολτ Μπρεχτ
δ. του Δάντθ Αλιγκιζρι
26. «Ο κάνατοσ του ιεροφ ελαφιοφ» είναι τίτλοσ κινθματογραφικισ ταινίασ:
α. του Κουζντιν Σαραντίνο
β. τθσ Ανιζσ Βαρντά
γ. του Γιϊργου Λάνκιμου
δ. του Πάνου Κοφτρα
27. Θ πρωτεφουςα τθσ Λετονίασ είναι:
α. το Βίλνιουσ
β. το Σαλίν
γ. θ Ρίγα
δ. ο Αρχάγγελοσ
28. Ο Κόλποσ των Χοίρων, που βρζκθκε ςτο επίκεντρο μεγάλθσ διεκνοφσ κρίςθσ το 1961, ανικει:
α. ςτθν Ιαπωνία
β. ςτθν Κορζα
γ. ςτθν Κοφβα
δ. ςτο Βιετνάμ
29. Ο Μζγασ Αλζξανδροσ ζηθςε:
α. ςτον 5ο π.Χ. αιϊνα
β. ςτον 4ο π.Χ. αιϊνα
γ. ςτον 3ο π.Χ. αιϊνα

δ. ςτον 2ο μ.Χ. αιϊνα
30. Ο αυτοκράτορασ του Βυηαντίου που υπιρξε λάτρθσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ ιταν:
α. ο Ιουςτινιανόσ
β. ο Μζγασ Θεοδόςιοσ
γ. ο Ιουλιανόσ
δ. ο Λζων τ’ ο οφόσ
31. Ο καλαςςοπόροσ που πραγματοποίθςε τον πρϊτο περίπλου τθσ γθσ ιταν:
α. ο Χριςτόφοροσ Κολόμβοσ
β. ο Βάςκο ντε Γκάμα
γ. ο Φερδινάνδοσ Μαγγελάνοσ
δ. ο Αμζρικο Βεςποφκι
32. Σα «Ιουλιανά» ωσ περίοδοσ πολιτικϊν αναταραχϊν ςτθν Ελλάδα ςυνζβθςαν:
α. το 1952
β. το 1961
γ. το 1965
δ. το 1989
33. Θ χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που παρουςιάηει τα χαμθλότερα ποςοςτά ανεργίασ ςφμφωνα με τθ
Eurostat για το 2017 είναι:
α. θ Εςκονία
β. θ Δανία
γ. θ Σςεχία
δ. θ Ολλανδία
34. Ο γενικόσ κατϊτατοσ μιςκόσ δεν ιςχφει:
α. ςτθν Ιρλανδία
β. ςτθ Δανία
γ. ςτθν Ολλανδία
δ. ςτο Λουξεμβοφργο
35. Σο δικαίωμα ςτθν απεργία δεν αναγνωρίηεται:
α. ςτουσ εργαηομζνουσ ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ
β. ςτουσ εργαηομζνουσ ςτα ϊματα Αςφαλείασ
γ. ςτουσ δικαςτικοφσ
δ. ςε καμία από τισ παραπάνω κατθγορίεσ
36. Ο νόμιμοσ ανϊτατοσ θμεριςιοσ εργάςιμοσ χρόνοσ για τθν πλιρθ απαςχόλθςθ ςτθν Ελλάδα είναι:
α. οι 9 ϊρεσ
β. οι 10 ϊρεσ
γ. οι 11 ϊρεσ
δ. οι 12 ϊρεσ

37. Θ θμζρα που δεν είναι υποχρεωτικι αργία για τον ιδιωτικό τομζα από το νόμο είναι:
α. θ Δευτζρα του Πάςχα
β. θ 25θ Μαρτίου
γ. θ 15θ Αυγοφςτου
δ. θ 28θ Οκτωβρίου
38. Πατζρασ τθσ ψυχανάλυςθσ είναι ο:
α. Γιουνγκ
β. Λακάν
γ. Φρόυντ
δ. Άντλερ
39. Θ κεωρία τθσ εξζλιξθσ μζςω φυςικισ επιλογισ διατυπϊκθκε από τον:
α. Μαρξ
β. Νίτςε
γ. Φρόυντ
δ. Δαρβίνο
40. Θ γνωςιακι / γνωςτικι νευροεπιςτιμθ προςπακεί να εξθγιςει τθ ςχζςθ ανάμεςα:
α. ςτον νου και τθν ψυχι
β. ςτον εγκζφαλο και ςτον νου
γ. ςτον νου και ςτθ γνϊςθ
δ. ςτο ςϊμα και τθν ψυχι
41. ε μια επιςτθμονικι μελζτθ, θ Ομάδα Ελζγχου χρθςιμοποιείται για να βεβαιωκοφμε ότι το
αποτζλεςμά μασ είναι:
α. γενικό
β. ςτατιςτικά ςθμαντικό
γ. ςυγκεκριμζνο
δ. ποςοτικά ςθμαντικό
42. Οι βακμοί ςε ζνα διαγϊνιςμα ακολουκοφν κανονικι κατανομι με μζςο όρο 60 και τυπικι απόκλιςθ
20. Σο ποςοςτό των ςυμμετεχόντων που ζχουν πάρει πάνω από 60 είναι:
α. 10%
β. 20%
γ. 50%
δ. 60%
43. Ζνα αποτζλεςμα είναι ςτατιςτικά ςθμαντικό εάν:
α. ζχει μεγάλο μζγεκοσ
β. ζχει μικρζσ πικανότθτεσ να ςυμβεί τυχαία
γ. ζχει μεγάλεσ επιπτϊςεισ
δ. τίποτα από αυτά

44. Ζχουμε 6 λίρεσ και θ μία από αυτζσ είναι ελλιποβαρισ. Πόςα είναι τα ελάχιςτα ηυγίςματα ςε μια
παλαιοφ τφπου διπλι ηυγαριά για να τθν βροφμε:
α. 3
β. 2
γ. 4
δ. 5
45. Εάν όποτε ιςχφει το Α ιςχφει και το Β, τι από τα παρακάτω ιςχφει επίςθσ υποχρεωτικά:
α. αν δεν ιςχφει το Α δεν ιςχφει οφτε το Β
β. αν ιςχφει το Β ιςχφει και το Α
γ. αν δεν ιςχφει το Β δεν ιςχφει και το Α
δ. τίποτα από αυτά
46. Από 3 αποτςίγαρα φτιάχνεται ζνα τςιγάρο. Αν κάποιοσ βρει ςτον δρόμο 12 αποτςίγαρα, πόςα τςιγάρα
κα μπορζςει να καπνίςει;
α. 12
β. 3
γ. 4
δ. 5
47. Θ ζδρα του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν (ΟΘΕ) βρίςκεται:
α. ςτθ Γενεφθ
β. ςτθ Νζα Τόρκθ
γ. ςτο Παρίςι
δ. ςτο Λονδίνο
48. «Αςφαλϊσ, θ πικανότθτα εξελίξεωσ κάποιασ μορφισ ηωισ προσ ευφυι όντα δεν είναι εφκολο να
εκτιμθκεί. Ιδιαίτερα, αν τθν εξζλιξθ αυτι επιςφραγίηει ζνασ τεχνολογικόσ πολιτιςμόσ. Ακόμθ όμωσ και
αν κεωρθκεί ωσ μικρι θ πικανότθτα αυτι, αφινει ςοβαρζσ ελπίδεσ ςτθν παρουςία ευάρικμων
παρόμοιων πολιτιςμϊν, ςτον ίδιο μάλιςτα τον Γαλαξία μασ».
Ορίςτε τθ ςθμαςία του επικζτου ευάρικμοσ:
α. πολυάρικμοσ
β. ολιγάρικμοσ
γ. αρκετόσ
δ. ςπάνιοσ
49. «Εκεί που τελειϊνει θ μικροφιλολογία των ευχετιριων λόγων και των διακαϊν επικυμιϊν, των
ευοίωνων μθνυμάτων και των ςιβυλλικϊν δθλϊςεων για το νζο ζτοσ, αρχίηουν τα μικροφιλοςοφικά
ψελλίςματα για τθ βακφτερθ ζννοια και ουςία του χρόνου, πζραν τθσ ςυγκεκριμζνθσ
παρελκοντολογίασ ι μελλοντολογίασ των θμερϊν».
Ορίςτε τθ ςθμαςία του επικζτου ςιβυλλικόσ:
α. προκλθτικόσ
β. κατθγορθματικόσ
γ. αμφίςθμοσ
δ. ψευδισ

50. «Κι όμωσ, κατά τθν άποψθ του Πρωκυπουργοφ *…+, τα προβλιματα τθσ υγείασ αποτελοφν ζνα από τα
κφρια κζματα που ςυναπαρτίηουν τθ λεγόμενθ «κακθμερινότθτα», θ οποία ζχει μετατραπεί πλζον ςε
λυδία λίκο για τθ βελτίωςθ τθσ δθμόςιασ εικόνασ τθσ κυβζρνθςθσ».
Λυδία λίκοσ ςθμαίνει:
α. κομβικό ςθμείο
β. ακρογωνιαίοσ λίκοσ
γ. αιχμι
δ. τρόποσ ελζγχου και διακρίβωςθσ γνθςιότθτασ

ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΑΔΙΟ

ΕΝΟΣΗΣΑ 4θ: Φάκελοσ Επίκαιρου Θζματοσ.
24/10/2018
Δθμόςια Πολιτικι-Τγεία-Νομοκετικι πρωτοβουλία-Δθμόςια Διαβοφλευςθ
ΘΕΜΑ 1ο:
1. Θ απόφαςθ υπζρ τθσ τεχνικισ μοριακοφ ελζγχου του αίματοσ (ΙΝΑΣ) ζναντι τθσ μζχρι τότε
διακζςιμθσ τεχνικισ (ELISA) προβλικθκε από τον αρμόδιο υπουργό ωσ το « μεγαλφτερο ζργο ςτθν
ιςτορία του Τπουργείου Τγείασ» Ποια τα κοινωνικά υποκείμενα που ςυνζβαλαν ςτθν διαμόρφωςθ
τθσ απόφαςθσ αυτισ;
2. ε ποιο βακμό προςδιορίηεται από τθν τεχνολογία το αντικείμενο που ζρχεται να αντιμετωπίςει
μια δθμόςια πολιτικι.
3. Πϊσ επθρεάηει θ δθμόςια διαβοφλευςθ τθν διαδικαςία για τθν παραγωγι ενόσ κανόνα δικαίου;

25/10/2018
Ευρωπαϊκι Ολοκλιρωςθ και Κρατικι Κυριαρχία
ΘΕΜΑ 3ο:
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι απζρριψε ςτισ 23 Οκτωβρίου 2018 το προςχζδιο του ιταλικοφ προχπολογιςμοφ ωσ
μθ ςυμβατό με τουσ κανόνεσ δθμοςιονομικισ λειτουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Κατά τθν ιταλικι
κυβζρνθςθ, θ εν λόγω απόφαςθ αποτελεί βαςικι αμφιςβιτθςθ τθσ κρατικισ τθσ κυριαρχίασ ςε κζματα
δθμοςιονομικισ πολιτικισ.
1. Με αναφορά ςτθν περίπτωςθ τθσ Ιταλίασ, τι περικϊρια άςκθςθσ ανεξάρτθτθσ μακρο-οικονομικισ
πολιτικισ ζχει ζνα κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ;
2. Θ ζννοια τθσ «μοιραςμζνθσ κυριαρχίασ» αποδίδει ικανοποιθτικά τισ ςχζςεισ εξουςίασ μεταξφ ΕΕ
και κρατϊν-μελϊν;

3. Με βάςθ τθν υπάρχουςα εμπειρία από άλλα ομοςπονδιακά ςυςτιματα, ποια μπορεί να είναι τα
όρια αρμοδιοτιτων μεταξφ εκνϊν-κρατϊν και ευρωπαϊκϊν κεςμικϊν οργάνων ςτα πλαίςια μιασ
ομοςπονδιοποιθμζνθσ ΕΕ;

26/10/2018
Κρατικι Διαφκορά: Ιςτορικζσ και φγχρονεσ Διαςτάςεισ
ΘΕΜΑ 2ο
1. Πϊσ ο Γενικόσ Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΓΕΕΔ) μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν καταπολζμθςθ
φαινομζνων κακοδιοίκθςθσ και διαφκοράσ; Απαιτείται αναβάκμιςθ τθσ νομικισ του κατάςταςθσ
και προσ ποια κατεφκυνςθ;
2. Θ διαχείριςθ των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων για τθ υποδοχι των προςφφγων αφινει περικϊρια για
φαινόμενα διαφκοράσ;
3. Θ ςυμβολι του προςωπικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθν αναπαραγωγι τθσ διαφκοράσ ςτθ
δεκαετία του 1950.

29/10/2018
Δθμοψιφιςμα: κεςμικά και τεχνικά ηθτιματα
ΘΕΜΑ 2ο:
1. Περιγράψτε τα κυριότερα ςτοιχεία του πολιτειακοφ δθμοψθφίςματοσ του 1974.
2. Σο δθμοψιφιςμα και θ προςταςία τθσ μειοψθφίασ: προχποκζςεισ ζγκυρου δθμοψθφίςματοσ
ςφμφωνα με τθν «Επιτροπι τθσ Βενετίασ».
3. Πϊσ ςυνδζονται οι νομικζσ προχποκζςεισ με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ ςτθν περίπτωςθ των
θλεκτρονικϊν ψθφοφοριϊν;

30/10/2018
Απαςχόλθςθ και κακεςτϊσ εργαςίασ ςτο Δθμόςιο Σομζα
ΘΕΜΑ 3ο:

1. Θ εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ και του εργαςιακοφ κακεςτϊτοσ ςτο Δθμόςιο κατά τθν
περίοδο 2010-2017.
2. Εξαιρζςεισ από τθν αρχι νομοκετθμζνθσ οργανικισ κζςθσ ςτο Δθμόςιο.
3. Θ διαςφάλιςθ τθσ αξιοκρατίασ κατά τθν πρόςβαςθ ςτο δθμοςιοχπαλλθλικό ςϊμα.

31/10/2018
Απαςχόλθςθ και Ανεργία: Οικονομικζσ-Νομικζσ και Κοινωνικζσ διαςτάςεισ.
ΘΕΜΑ 2ο:
1. Ποιεσ πθγζσ χρθςιμοποιοφμε για τα φυςικά μεγζκθ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Ποια τα πλεονεκτιματα
και μειονεκτιματα κάκε πθγισ.
2. Διατομεακζσ ςυγκρίςεισ ςτθν απαςχόλθςθ ςτον πρωτογενι, δευτερογενι και τριτογενι τομζα τθν
τελευταία δεκαετία.
3. Μορφζσ νομικο-πολιτικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ ανεργίασ.

01/11/2018
Ηλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και Δθμόςια Διοίκθςθ
ΘΕΜΑ 1ο:
4. Ποια είναι τα κοινά χαρακτθριςτικά και ποιεσ οι διαφοροποιιςεισ των «καλϊν πρακτικϊν»
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςε διεκνζσ επίπεδο ςε ςχζςθ με αυτζσ ςτθν Ελλάδα;
5. Προβλιματα ςτθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ όπωσ αυτι ζχει υλοποιθκεί ωσ ςιμερα ςτθν Ελλάδα.
6. Ποια θ διαφορά μεταξφ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Θλεκτρονικισ Κυβζρνθςθσ;

02/11/2018
Ιδιωτικότθτα και Δικαίωμα ςτθ Λικθ
ΘΕΜΑ 3ο :
1. Ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια και δικαίωμα ςτθ λικθ.
2. Σο δικαίωμα ςτθ λικθ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679/ΕΚ τθσ 27θσ Απριλίου 2016.
3. Θ αρχι τθσ «ιδιωτικότθτασ από τον ςχεδιαςμό» (privacy by design) ωσ ςτοιχείο διαςφάλιςθσ του
δικαιϊματοσ ςτθ λικθ.

