
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 24ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ 

 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (19/12/2015) 

Θέμα 1ο  

Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν σειρά θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ατομικού, πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Μάλιστα, το Σύνταγμα της 

Ελλάδας στο άρθρο 5 παρ. 2 ορίζει ότι όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια 

απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς 

καμία διάκριση. 

Η απόλαυση των δικαιωμάτων δοκιμάζεται, ωστόσο, από καινοφανή προβλήματα όπως το 

μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα, που γνωρίζει ιδιαίτερη όξυνση στην εποχή μας. 

Ποια είναι, κατά την κρίση σας, η δέουσα αντιμετώπισή του από την σκοπιά του ελληνικού 

κράτους,  λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης των αγαθών τόσο της 

ελευθερίας όσο και της ασφάλειας των πολιτών, ελλήνων και αλλοδαπών ,στο πλαίσιο της 

Ε.Ε.. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΜΙΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (20/12/2015) 

Θέμα 3ο  

α) Ποιά μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την άσκηση νομισματικής 

πολιτικής στην Ευρωζώνη; 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
 



β) Πώς αξιολογείτε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα κατά 

την τρέχουσα οικονομική κρίση; 

γ) Ποιά επίδραση εκτιμάτε ότι θα έχει η πρόσφατη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων στη 

διμερή συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-δολαρίου  και στη διατλαντική κίνηση κεφαλαίων; 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (21/12/2015) 

1.Το συνέδριο διοργανώθηκε …………………… του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Α. υπό την αίρεση  

Β. επ’ ονόματι 

Γ. υπό την αιγίδα 

Δ. επί τη εμφανίσει 

2.Η ιστορία που μόλις μας αφηγήθηκε ήταν εμφανώς …………………… της φαντασίας του. 

Α. αποκύημα 

Β. αποκήυμα 

Γ. αποκύημμα 

Δ. αποκύμμα 

3.Έχω …………………… με την κατάσταση, νιώθω ότι  …………………… τα δικαιώματά μου. 

Α. απαυδήσει   ̶ καταπατούνται 

Β. απηυδήσει  ̶  αποσπώνται 

Γ. απαυδήσει   ̶ αναπέμπονται 

Δ. απηυδήσει   ̶ διασύρονται 

4. Η …………………… ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποίει τις ανάγκες της παρούσας 

γενιάς χωρίς να διακινδυνεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν 

τις δικές τους ανάγκες.  

Α. σωστή 

Β. βιώσιμη 

Γ. μακροχρόνια  

Δ. σταθερή 

 



5. Ακολουθούν 2 ζεύγη λέξεων (α-β): 

α. παλινωδία  –  παλιννόστηση 

β. ποδηγετώ  –  καθοδηγώ 

Ποιο/α από αυτά αποτελούν ζεύγη συνωνύμων; 

Α. Κανένα 

Β. Μόνο το α  

Γ. Μόνο το β 

Δ. Και τα δύο 

6. Χώρα υποδοχής της 21ης Διεθνούς Διάσκεψης για το κλίμα το 2015 ήταν  

Α. η Γερμανία 

Β. οι Η.Π.Α. 

Γ. η Ελβετία 

Δ. η Γαλλία 

7. Ο/Η Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, είναι υπεύθυνος/η για 

θέματα 

Α. διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης 

Β. ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης κρίσεων 

Γ. περιβάλλοντος, θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας 

Δ. μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας 

8. Η σωστή αντιστοιχία μεταξύ των : 

1. Σ. Τσίρκας  2. Ν. Κακλαμανάκης  3. Ι. Καμπανέλλης  4. Γ. Ζογγολόπουλος, και των: 

α. Αθλητισμός  β. Γλυπτική  γ. Λογοτεχνία  δ. Θέατρο 

είναι η: 

Α. 1β, 2δ, 3γ, 4α 

Β. 1α, 2γ, 3β, 4δ 

Γ. 1γ, 2β, 3δ, 4α 

Δ. 1γ, 2α, 3δ, 4β 

  



9. Από τις παρακάτω προτάσεις (α-γ) 

α) Με το ακρωνύμιο ΕΛΟΤ αναφερόμαστε στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. 

β) Στην Ελλάδα υπάρχουν δεκατρείς (13) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.  

γ) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) 

έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Α. ισχύει μόνο μία 

Β. ισχύουν μόνο δύο 

Γ. ισχύουν και οι τρεις 

Δ. δεν ισχύει καμία από τις τρεις 

10.  

     

     

     

     

     

Στο παραπάνω σχήμα, κατά ποιο ποσοστό ο αριθμός των σκιασμένων τετραγώνων είναι 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των μη σκιασμένων τετραγώνων; 

Α. 60% 

Β. 50% 

Γ. 30% 

Δ. 25% 

11. Η χωρητικότητα σκληρού δίσκου ηλεκτρονικού υπολογιστή 10 Gigabytes 

Α. είναι μικρότερη από τη χωρητικότητα σκληρού δίσκου 10 Kilobytes 

Β. είναι μικρότερη από τη χωρητικότητα σκληρού δίσκου 100 Megabytes 

Γ. είναι μικρότερη από τη χωρητικότητα σκληρού δίσκου 1 Terabyte 

Δ. είναι ίση με τη χωρητικότητα σκληρού δίσκου 1.000.000 bytes 

 

 



12. Πόσα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (α-γ) πρέπει να διαθέτει μια δημόσια 

υπηρεσία για να είναι “οργανισμός που μαθαίνει” (learning organization):  

α) Εφαρμογή νέων ιδεών  

β) Ανάλυση των λαθών 

γ) Ανάληψη πρωτοβουλιών 

Α. μόνο ένα 

Β. μόνο δύο 

Γ. και τα τρία 

Δ. κανένα από τα παραπάνω 

13. Στη Διεύθυνση Διοικητικού ενός Υπουργείου ακριβώς το 1/3 των υπαλλήλων έχουν 

πανεπιστημιακό πτυχίο και ακριβώς το 1/7 των κατόχων πανεπιστημιακού πτυχίου 

διαθέτουν και μεταπτυχιακό τίτλο. Ποιος από τους παρακάτω θα μπορούσε να είναι ο 

συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικού; 

Α. 58 

Β. 51 

Γ. 50 

Δ. 42 

14. Ποιος από τους κάτωθι Έλληνες ποιητές είναι κάτοχος βραβείου Νόμπελ: 

Α. Ο Γιάννης Ρίτσος 

Β. Ο Οδυσσέας Ελύτης 

Γ. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης 

Δ. Ο Διονύσιος Σολωμός 

15. Ο ζωγράφος Δομίνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο) γεννήθηκε: 

Α. Στο Άργος της Πελοποννήσου 

Β. Στο Ηράκλειο της Κρήτης 

Γ. Στη Φλωρεντία της Ιταλίας 

Δ. Στο Τολέδο της Ισπανίας 

 



16. Ο σκηνοθέτης Ζιλ Ντασέν σκηνοθέτησε κινηματογραφικό έργο, στο οποίο 

πρωταγωνιστούσε η Μελίνα Μερκούρη με τίτλο: 

Α. Τα παιδιά του Πειραιά 

Β. Στέλλα 

Γ. Ποτέ την Κυριακή 

Δ. Γλυκό πουλί της νιότης 

17. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης 

Α. εδώ και χρόνια εκπαιδεύει όλους τους Έλληνες δημοσίους υπαλλήλους 

Β. εδώ και χρόνια εκπαιδεύει ειδικευμένα στελέχη για τη Δημόσια Διοίκηση και την 

Αυτοδιοίκηση  

Γ. εδώ και χρόνια επιμορφώνει καθέναν που ζητά την παρεχόμενη διδασκαλία της 

Δ. εδώ και μερικούς μήνες έχει αναλάβει την εκπαίδευση των ανώτερων δημοσίων 

λειτουργών    

18. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να συμπεριφέρονται  

Α. κατά τον τρόπο που οι ίδιοι εκτιμούν ως καταλληλότερο  

Β. κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν των προϊσταμένων τους 

Γ. κατά τρόπο που να τους καθιστά άξιους της εμπιστοσύνης των πολιτών 

Δ. κατά τρόπο που συμβάλει στην αναγνώριση-καταξίωση των πολιτικών προϊσταμένων 

τους  

19. Η γνωστή φράση «δεν θεωρούμε όποιον δεν συμμετέχει στα κοινά ως φιλήσυχο αλλά 

ως άχρηστο…» ανήκει στον 

Α. Καγκελάριο Μπίσμαρκ 

Β. Χένρυ Κίσινγκερ 

Γ. Νικολό Μακιαβέλι 

Δ. Περικλή 

20. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης ήταν 

Α. Έλληνας μουσικός που μεγαλούργησε στο εξωτερικό 

Β. Έλληνας φιλόσοφος που έγραψε περί αυτονομίας  

Γ. Καστοριανός γουνέμπορος με έντονη παρουσία στα διεθνή σαλόνια 



Δ. Έλληνας ζωγράφος που έζησε στο Παρίσι 

22. Τα Δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις που  

Α. μένουν μυστικές μεταξύ των συμμετεχόντων 

Β. πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους 

Γ. δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως 

Δ. υπόκεινται στην κρίση του εκλογικού σώματος 

23. Πότε ψηφίσθηκε ο νόμος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) στην Ελλάδα; 

Α. Το 1912 επί κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου 

Β. Το 1978 επί κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή 

Γ. Το 1997 επί κυβερνήσεως Κ. Σημίτη 

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω  

24. Πότε καθιερώθηκε η δωρεάν χορήγηση των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα; 

Α. Το 1929 επί κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου 

Β. Το 1964 επί κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου 

Γ. Το 1975 επί κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή 

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

25. Σε ποια χώρα καθιερώθηκε για πρώτη φορά εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης;  

Α. Στη Βρετανία κατά την περίοδο του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου 

Β. Στη Σοβιετική Ένωση κατά τα πρώτα χρόνια μετά από την Οκτωβριανή Επανάσταση 

Γ. Στη Γερμανία κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα 

Δ. Στη Γαλλία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου  

26. Ποιά από τις παρακάτω εκδοχές παρουσιάζει την εξέλιξη των επίσημων ποσοστών 

της ανεργίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2008-2014; 

Α. Από το 5,3% στο 16,5% 

Β. Από το 7,3% στο 27,8%  

Γ. Από το 12,1% στο 35,4% 

Δ. Από το 9,2% στο 19,9% 

 



27. Σε ποιο δίκαιο υπάγεται το εργασιακό καθεστώς των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων;  

Α. Στο εργατικό δίκαιο 

Β. Στο διοικητικό δίκαιο 

Γ. Στο ενοχικό δίκαιο 

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω  

28. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) λειτουργεί στο πλαίσιο 

Α. της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β. του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Γ. του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

29. Ποιος από τους παρακάτω συνδυασμούς του ύψους του βασικού επιδόματος 

ανεργίας και του μεικτού γενικού κατώτατου μισθού ανταποκρίνεται στη σημερινή 

πραγματικότητα; 

Α. Βασικό επίδομα ανεργίας 360 ευρώ / μεικτός κατώτατος μισθός 586 ευρώ  

Β. Βασικό επίδομα ανεργίας 461 ευρώ / μεικτός κατώτατος μισθός  586 ευρώ  

Γ. Βασικό επίδομα ανεργίας 461 ευρώ / μεικτός κατώτατος μισθός 751 ευρώ 

Δ. Βασικό επίδομα ανεργίας 360 ευρώ /μεικτός  κατώτατος μισθός 640 ευρώ 

30. Ποια είναι η σειρά προτεραιότητας σχετικά με το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι 

δαπάνες για την υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική προστασία επί του ΑΕΠ στον 

ευρωπαϊκό χώρο;  

Α. Κοινωνική προστασία, εκπαίδευση, υγεία 

Β. Υγεία, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση 

Γ. Κοινωνική προστασία, υγεία, εκπαίδευση 

Δ. Υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία 

31. Η εκ περιτροπής εργασία αποτελεί επιμέρους έκφραση 

Α. της προσωρινής απασχόλησης 

Β. της μερικής απασχόλησης 

Γ. της εργασίας μέσω εργολαβίας 

Δ. της τηλεργασίας   



32. Εφαρμόζεται σήμερα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην Ελλάδα; 

Α. Εφαρμόζεται καθολικά σε όλη την επικράτεια 

Β. Δεν εφαρμόζεται πλέον 

Γ. Εφαρμόζεται πιλοτικά σε ορισμένους δήμους της χώρας 

Δ. Δεν εφαρμόσθηκε ποτέ 

33. Οι γυναίκες στην Ελλάδα απέκτησαν δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές 

Α. το 1974 

Β. το 1952 

Γ. το 1934 

Δ. το 1965 

34.Το βιβλίο «Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του  πλούτου των εθνών» γράφτηκε από  

Α. τον Άνταμ Σμιθ  

Β. τον Τζων Στιούαρτ Μιλ  

Γ. τον Καρλ Μαρξ 

Δ. κανέναν από τους παραπάνω 

35 .Ο Αδόλφος Χίτλερ ξεκίνησε τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1939 επιτιθέμενος  

Α. στη Ρωσία 

Β. στη Γαλλία 

Γ. στην Πολωνία 

Δ. στην Αγγλία 

36. Η Κορσική ανήκει  

Α. στην Ισπανία 

Β. στη Γαλλία 

Γ. στην Ιταλία 

Δ. στην Πορτογαλία 

 

 



37. Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφτηκε το 1992 είναι γνωστή ως: 

Α. Συνθήκη της Ουτρέχτης 

Β. Συνθήκη του Μάαστριχτ 

Γ. Συνθήκη της Λισαβόνας 

Δ. Συνθήκη των Βρυξελλών  

38. Όλα τα ακόλουθα ήταν καλλιτεχνικά κινήματα του 20ου αιώνα με εξαίρεση 

Α. τον Ντανταϊσμό 

Β. τον Κυβισμό 

Γ. τον Ιμπρεσιονισμό 

Δ. τον Σουρεαλισμό 

39. Η Ελλάδα συνδέθηκε με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα  

Α. το 1961 

Β. το 1971 

Γ. το 1981 

Δ. το 1991 

40.Η ιδιωτική τηλεόραση εκπέμπει στην Ελλάδα από  

Α. το 1974 

Β. το 1981 

Γ. το 1989 

Δ. το 1997 

41. Τα πολιτικά κόμματα αναγνωρίζονται ως βασικά στοιχεία του πολιτεύματος της 

Ελλάδας με το Σύνταγμα 

Α. του 1864 

Β. του 1911 

Γ. του 1952 

Δ. του 1975 

 

 



42. Η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της με τη Συνθήκη: 

Α. των Σεβρών του 1920  

Β. του Μοντρέ το 1924 

Γ. της Ζυρίχης και του Λονδίνου το 1959 

Δ. της Ρώμης του 1960 

43. Χρονολογικά, ο Εθνικός Διχασμός έχει την αφετηρία του  

Α. στην ψήφιση του συντάγματος του 1911 

Β. στον εξαναγκασμό σε παραίτηση του Ελ. Βενιζέλου από τον Βασιλιά Κωνσταντίνο το 1915  

Γ. στο σχηματισμό της προσωρινής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης το 1916 

Δ. με τη νίκη των αντιβενιζελικών στις εκλογές του 1920  

44. Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας που μπήκε στην απελευθερωμένη 

Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου 1944 ήταν  

Α. ο Σοφοκλής Βενιζέλος 

Β. ο Αλέξανδρος Σβώλος 

Γ. ο Γεώργιος Παπανδρέου 

Δ. ο Παναγής Τσαλδάρης 

45. Είστε προϊστάμενος μιας υπηρεσίας όπου απασχολούνται τρείς υπάλληλοι με 

αντικείμενο εργασίας την έκδοση ενός συγκεκριμένου τύπου πιστοποιητικού. 

Παρατηρώντας την εργασία τους έχετε σημειώσει τα εξής αποτελέσματα : 

Ο υπάλληλος Α εκδίδει 15 πιστοποιητικά σε 30 λεπτά 

Ο υπάλληλος Β εκδίδει 30 πιστοποιητικά σε μία ώρα 

Ο υπάλληλος Γ εκδίδει 100 πιστοποιητικά σε τρείς ώρες 

Ποιο το συμπέρασμα σας για την παραγωγικότητα των υπάλληλων σας : 

Α. Ο Α είναι ο πιο παραγωγικός 

Β. Ο Β είναι ο πιο παραγωγικός 

Γ. Ο Α και ο Β είναι οι πιο παραγωγικοί 

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

 

 



46. Η αποτελεσματικότητα μιας δημόσιας οργάνωσης αναφέρεται  

Α. στη βέλτιστη χρήση των πόρων που έχει στη διάθεσή της 

Β. στη διαφάνεια των ενεργειών της 

Γ. στην επίτευξη των στόχων, που έχει θέσει  

Δ. σε όλα τα παραπάνω 

 

47. Σας δίνεται το επόμενο γράφημα, στο οποίο απεικονίζονται οι υποβληθείσες αιτήσεις 

εξυπηρέτησης σε τέσσερα διαφορετικά περιφερειακά τμήματα (Α,Β,Γ και Δ) της 

Υπηρεσίας σας.   

 

Το τμήμα που παρουσίασε την μεγαλύτερη αύξηση στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε 

αυτό ήταν :  

Α. Το Α  

Β. Το Β  

Γ. Το Γ  

Δ. Το Δ 

 

 

 

2012 2013 2014 2015

Α 150 130 110 100

Β 200 180 170 170

Γ 180 150 150 120

Δ 190 200 280 300
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48. Σας δίνεται το επόμενο γράφημα, στο οποίο απεικονίζονται οι εξυπηρετούμενοι 

πολίτες σε δύο περιφερειακά τμήματα (Α και Β) της Υπηρεσίας σας.   

 

Δεδομένου ότι και τα δύο τμήματα έχουν την ίδια αποστολή και αρμοδιότητα και 

διαθέτουν τον ίδιο αριθμό υπάλληλων, τότε το συμπέρασμα σας από την μελέτη των 

παραπάνω στοιχείων είναι ότι   

Α. το τμήμα Α είναι πιο αποδοτικό 

Β. το τμήμα Β είναι πιο αποδοτικό 

Γ. τα δύο τμήματα είναι εξίσου αποδοτικά 

Δ. τίποτα από τα παραπάνω 

49. Ο Ζαν Κλοντ Γιουνκερ (Jean-Claude Juncker) είναι  

Α. πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Β. πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Γ. πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  

Δ. τίποτα από τα παραπάνω 

50. Η Συνθήκη που καθιερώνει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των προσώπων, που 

είναι υπήκοοι των χωρών που την υπέγραψαν είναι  

Α. η Συνθήκη του Σένγκεν  (Schengen) 

Β. η Συνθήκη του Μοντρέ (Montreux) 

Γ. η Συνθήκη των Σεβρών (Sèvres) 

Δ. καμία από τις παραπάνω 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Θέμα 3ο (25/2/2016) 

α)  Από ποιά όργανα ασκείται έλεγχος επί των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξαρτήτων 

Αρχών; 

β) Συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές και προστασία των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. 

γ)  Ενόψει μελλοντικής αναθεώρησης του Συντάγματος, κρίνετε αναγκαία την ύπαρξη των 

σήμερα συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξαρτήτων Αρχών; Θεωρείτε ότι πρέπει να 

κατοχυρωθούν και άλλες; 

 

Θέμα 2Ο (26/2/2016) 

Α) Ποια είναι η εξέλιξη του εργασιακού προτύπου της πλήρους και σταθερής εργασίας των 

πρώτων μεταπολεμικών χρόνων στη σημερινή εποχή;  

Β) Ποιες είναι οι κυριότερες συνέπειες της κρίσης στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και 

των συλλογικών συμβάσεων εργασίας;  

Γ) Το πρόβλημα της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις στο εξειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό. 

 

Θέμα 1ο (29/2/2016) 

Α) Ποια η φυσιογνωμία του έλληνα επιχειρηματία, τα επιμέρους χαρακτηριστικά του και σε 

ποια σημεία διαφοροποιείται από τους ευρωπαίους ομολόγους του; 

Β) Ποιος, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι ο ρόλος του δημοσίου τομέα στην υποστήριξη 

δράσεων για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα; 

Γ) Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των δράσεων υποστήριξης της νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο; 

 

Θέμα 1ο  (1/2/2016) 

Α) Ποια η σημασία του πολιτιστικού τουρισμού για την ελληνική οικονομία σήμερα; 

Β) Ποια διοικητικά εμπόδια εμφανίζονται στην προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού στην 

Ελλάδα; 



Γ)  Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας ελκυστικότερος 

προορισμός πολιτιστικού τουρισμού; 

 

Θέμα 1ο (2/2/2016) 

Α) Πώς αξιολογείτε τη βελτίωση της διαφάνειας στη λειτουργία του κράτους με τις 

εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; 

Β) Ποιες πράξεις αφορά η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»; 

Γ) Διαφοροποίηση μεταξύ απλών και ευαίσθητων δεδομένων του πολίτη κατά τη 

διακίνηση/χορήγηση δημόσιων εγγράφων όπως, για παράδειγμα, πιστοποιητικών 

οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικών πράξεων. 
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