
ΙΣΤ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2003 
 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 
Περιγράψτε και αξιολογήστε τη µεταβολή των σχέσεων µεταξύ των βασικών θεσµικών πόλων 
της εκτελεστικής λειτουργίας µετά το 1975. 
Εκτιµήστε τις συνέπειες για την αποτελεσµατικότητα της διακυβέρνησης και την ποιότητα της 
δηµοκρατίας. 
 
 
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
Να διευκρινισθούν οι έννοιες της Ενιαίας Αγοράς ( Ε.Α. ) και της Οικονοµικής και 
Νοµισµατικής Ένωσης ( Ο.Ν.Ε.).  Να προσδιορισθεί η συµβολή τους στην πορεία προς την 
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. 
Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη δηµιουργία της Ε.Α. και της Ο.Ν.Ε.; 
Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και οι ευκαιρίες, καθώς και οι αδυναµίες και οι κίνδυνοι, από την 
Ε.Α και την Ο.Ν.Ε., για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των επί µέρους 
χωρών µελών της. 
  
Οι απαντήσεις σας να είναι τεκµηριωµένες και αιτιολογηµένες. 
  
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
 
Η παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη µέλη οφείλεται σε πολλούς  πολιτικούς, 
κοινωνικούς και οικονοµικούς λόγους. Επιπλέον η σχέση µεταξύ εθνικού και κοινοτικού 
δικαίου δηµιουργεί θεσµικά και πολιτικά προβλήµατα, που προκαλούν αντιστάσεις στην 
οµαλή ενσωµάτωση των κοινοτικών κανόνων στις εθνικές έννοµες τάξεις. 
α) Υπάρχει υπεροχή του κοινοτικού δικαίου απέναντι στο εθνικό; 
β) Είναι υποχρεωτική η εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων στις εθνικές έννοµες τάξεις; Με 
ποιες διαδικασίες διασφαλίζεται αυτό; Ποιος είναι ο ρόλος του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών  
Κοινοτήτων (∆.Ε.Κ.) στο πλαίσιο αυτό; 
γ) Πώς συνδέεται η νοµολογία του ∆.Ε.Κ. µε την τρέχουσα συζήτηση για την επόµενη 
αναθεώρηση των Συνθηκών; 
 
 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναλύστε συστηµατικά: 
 
α) Τους παράγοντες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση του φαινοµένου αυτού.  
β) Την επίδραση των εν λόγω οργανώσεων στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας πολιτών και 
της λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος. 
γ) Τη συµβολή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη  διαµόρφωση πολιτικής. 
 
 
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  
 
 
Στην Εθνοσυνέλευση του 1844 ο Ι. Κωλέττης αναφέρεται µεταξύ άλλων στη Μεγάλη Ιδέα µε 
τα εξής λόγια: 
« ∆ια την γεωγραφικήν της θέσιν  η Ελλάς είναι το κέντρον της Ευρώπης  ισταµένη, και 
έχουσα εκ µεν δεξιών την Ανατολήν, εξ αριστερών δε την ∆ύσιν, προώρισται, ώστε δια µεν 
της πτώσεως αυτής να φωτίση την ∆ύσιν, δια δε της αναγεννήσεως την Ανατολήν ». 
α) Σε ποιο πλαίσιο και για ποιους πολιτικούς λόγους διατυπώθηκε αυτή η αντίληψη; 



β) Αληθεύει ότι µε την οµιλία του  ο Ι. Κωλέττης  «κωδικοποιεί τις  αρχές του νέου 
ελληνισµού»; 
γ) Τί αντιδράσεις υπήρξαν στις απόψεις του Ι. Κωλέττη και ποια η σηµασία των απόψεων 
αυτών για τη διαµόρφωση της εθνικής ιδεολογίας;   
δ) Υπάρχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες εµφανίζονται ανάλογες ιστορικές 
αντιλήψεις; Αναφερθείτε σε δύο τουλάχιστον  παραδείγµατα. 
 
 
 
 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Α) Να αναλύσετε τους βασικούς στόχους του βιοκλιµατικού σχεδιασµού κτιρίων και οικισµών. 
Πως επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτοί; 
  Β) Να αναφέρετε τις τεχνικές που οδηγούν σε εξοικονόµηση ενέργειας από επεµβάσεις: 
α. Στο κέλυφος και στο εσωτερικό του κτιρίου. 
β. Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. 
γ. Στα συστήµατα φωτισµού. 
δ. Στα συστήµατα θέρµανσης – αερισµού - κλιµατισµού. 
 
 
 
 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
1)α. Να µετατραπούν οι ακόλουθοι αριθµοί του δεκαδικού συστήµατος στο δυαδικό σύστηµα 
µε  χρήση 8 bits: 
 236  163    89  192  
β. Στο σκληρό δίσκο ενός προσωπικού υπολογιστή είναι αποθηκευµένα τέσσερα (4) αρχεία 
µε µέγεθος: 
 Αρχείο 1: 751120   bits 
 Αρχείο 2: 104240   bits  
 Αρχείο 3: 3276096 bits 
 Αρχείο 4:  60264     bits 
Ποιο είναι το αντίστοιχο µέγεθος των αρχείων σε kilobytes µε ακρίβεια ενός δεκαδικού 
ψηφίου; 
 
γ. Αν το σύνολο των αρχείων στην  ερώτηση 1β πρέπει να µεταφερθεί σε 10 sec από 
επικοινωνιακό δίαυλο, ποια πρέπει να είναι η ταχύτητα µετάδοσης ψηφίων ανά sec; 
2) Να εξηγηθούν οι αρχές λειτουργίας του κυψελωτού ( cellular ) συστήµατος κινητής 
τηλεφωνίας και ειδικότερα να εξηγηθεί ο µηχανισµός διαποµπής (handover ).  
3) Η Αττική οδός σήµερα λειτουργεί µε ενιαίο κόστος C0=1.8 €  για τα εισερχόµενα οχήµατα, 
τούτο δε εκτιµάται ότι αδικεί αυτούς που δεν χρησιµοποιούν όλη τη διαδροµή. Αν δεχθούµε 
την αρχή ότι το κόστος χρήσης θα πρέπει να είναι ανάλογο µε την διανυόµενη απόσταση, ότι 
οι πιθανές αποστάσεις είναι 3,  5,   15 και 20 χλµ. και οι αντίστοιχες πιθανότητες χρήσης από 
ένα όχηµα είναι 20%, 20%, 10%, 50%, να προτείνετε αλγόριθµο που θα υπολογίσει τα 
αντίστοιχα κόστη C3, C5, C15 και C20,  ώστε και η Αττική οδός να µην έχει απώλειες εσόδων  
και να ισχύει η αναλογία κόστους και απόστασης. Τα κόστη C3, C5, C15 και C20 θα πρέπει 
να έχουν τιµές µε ένα δεκαδικό ψηφίο του Ευρώ. ( ∆ιευκρινίζεται ότι δεν ζητείται η αριθµητική 
λύση, αλλά η διατύπωση του αλγορίθµου). 
 
 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 
 
α) Από τον πίνακα των υποψηφίων  για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  
έχουµε ότι το  70% είναι γυναίκες και το 30% άνδρες. Από τις προηγούµενες εξετάσεις έχει 
παρατηρηθεί, ότι οι γυναίκες έχουν πιθανότητα επιτυχίας 0,6 και οι άνδρες 0,5. Μετά τα 
αποτελέσµατα των εξετάσεων εκλέγεται τυχαία από τον κατάλογο των υποψηφίων ένας 
αριθµός. Ποια είναι η πιθανότητα να ανήκει σε υποψήφιο που έχει πετύχει; Αν ο υποψήφιος 
που εκλέξαµε δεν έχει πετύχει,  ποια είναι η πιθανότητα να είναι γυναίκα; 



β) Τα παρακάτω δεδοµένα  αφορούν την οξύτητα που µετρήθηκε σε 40 συνεχείς 
βροχοπτώσεις σε συγκεκριµένη περιοχή: 
3,7    4,2    4,2    3,0   3,2    4,7    4,0    5,0   4,5    3,2    2,8   3,4   3,3   2,7   2,9   4,7   5,1   3,8  
3,1   2,4   4,6   3,9   3,0   3,7   2,5    2,7    4,1   4,8   3,5   3,9   2,5    3,3   3,8   2,3    3,1   4,4   
5,1   3,4    2,7    3,1 
Σηµειώνουµε ότι η οξύτητα µετρείται σε κλίµακα pH και µεταβάλλεται από 1 (πολύ όξινο) έως 
7 (ουδέτερο). 
Να υπολογισθούν: 1) Η µέση τιµή. 2) Η τυπική απόκλιση. 3) Το εύρος. 4) Το 
ενδοτεταρτηµοριακό εύρος. 5) Το θηκόγραµµα  (box plot) των δεδοµένων. 
γ) Ο χρόνος ζωής µιας µπαταρίας ορισµένου τύπου είναι τυχαία µεταβλητή που ακολουθεί 
την Κανονική κατανοµή µε τυπική απόκλιση σ=3 ώρες. Ένα τυχαίο δείγµα 9 µπαταριών 
εκλέγεται  και µας δίνει µέσο χρόνο ζωής 20 ώρες. Να ελεγχθεί η ρεςµ ώH 22:0 =  έναντι 

της ρεςµ ώH 22:1 ≠  σε επίπεδο σηµαντικότητας 05,0=α . ∆ίνεται από τον σχετικό 
πίνακα ο αριθµός 1,96 που είναι αναγκαίος για τη λύση του προβλήµατος. Τι σηµαίνει ο 
αριθµός που  δίνεται;  
Έστω ότι δεν γνωρίζουµε την τυπική απόκλιση του χρόνου ζωής, που είναι το πιο ρεαλιστικό. 
Τι θα αποφασίσετε για τον παραπάνω έλεγχο, αν  το τυχαίο δείγµα µας δίνει τυπική απόκλιση 
3 ώρες; ∆ίνεται από το σχετικό πίνακα ο αριθµός 2,306 που είναι αναγκαίος για τη λύση του 
προβλήµατος. Τι σηµαίνει ο αριθµός που δίνεται;  
 
 
 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 
«∆ιοίκηση µέσω στόχων» θεωρείται η διαδικασία προσδιορισµού σαφών επιδιώξεων και 
αναµενόµενων επιδόσεων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και η παρακολούθηση της εφαρµογής 
τους. 
α) Πώς συνδέεται η «διοίκηση µέσω στόχων» µε τη διαδικασία του προγραµµατισµού; Τί 
µορφή πρέπει να έχει  η διαδικασία αυτή ώστε να ενεργοποιούνται και να υποκινούνται 
καλύτερα όλα τα στελέχη της ιεραρχίας; 
β) Πώς συνδέεται η «διοίκηση µέσω στόχων» µε τη διαδικασία του ελέγχου και τι είδους 
έλεγχοι µπορεί να εφαρµόζονται µέσω αυτής της διαδικασίας; 
γ) Υπό ποιες οργανωτικές και λειτουργικές προϋποθέσεις µπορεί η «διοίκηση µέσω στόχων» 
να εφαρµοστεί στους δηµόσιους οργανισµούς, υπηρεσίες και επιχειρήσεις και τι είδους 
αναπροσαρµογές απαιτεί; 
 
 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΑ 
 
1. ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
 
Ποιες είναι οι τάσεις  «διοικητικής σύγκλισης» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
Αναφέρατε και αξιολογήστε παραδείγµατα διοικητικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα που 
σχετίζονται µε τις τάσεις αυτές. 
 
2. Κοινωνική ∆ιοίκηση 
 
Παρουσιάστε και αξιολογείστε τις εξελίξεις και τάσεις κατά τη διαµόρφωση των συστηµάτων 
κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. 
 
3. Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 
Α. Ποια είναι η  έννοια της Οικονοµικής Περιφέρειας; 
Β. Παρουσιάστε  συνοπτικά  τη διάκριση των Περιφερειών κατά Boudeville και τη διάκριση  µε 
βάση το αναπτυξιακό κριτήριο. 



Γ. Αναλύστε τις έννοιες της Οµοιογενούς και της  Πολικής Περιφέρειας καθώς και της 
Περιφέρειας Προγραµµατισµού.  
 
4 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.  
 
Εξηγήστε την εξέλιξη της σχέσης εθνικών και περιφερειακών/τοπικών Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα 
κατά την τελευταία δεκαετία. 
Αναφερθείτε σε συγκεκριµένους παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση της σχέσης 
αυτής. 
Συνδυάστε την ελληνική περίπτωση µε τις εµπειρίες άλλων χωρών. 
 
5. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 
 
Με αφετηρία τη διάκριση µεταξύ «εσωτερικής» και «εξωτερικής» ισορροπίας της οικονοµίας 
εξετάστε την αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής, καθώς και την 
αποτελεσµατικότητα της δηµοσιονοµικής πολιτικής 
α. υπό καθεστώς σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών και 
β. υπό καθεστώς κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 
 
 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 
 
Το ζήτηµα της ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 
∆ιακυβέρνηση. 
Το φαινόµενο της βίας στην τηλεόραση. 
∆ηµοσιογραφία και διαδίκτυο. 
Οι πολυµερείς εµπορικές διαπραγµατεύσεις. Αποτελέσµατα και Προοπτικές. 
Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική και ∆ιερεύνηση. 
Η µεταρρύθµιση του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. 
 
 
 
 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 

ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

The sentiment is echoing throughout  Europe: the holiday is over. During the 
past quarter- century , workers have grown used to ever- rising wages and 
ever-shorter working lives. They enjoy long vacations and reduced 
workweeks, and retire well before 65; the French strikers last month were 
marching to protect full-paid retirement in some positions at the age of 52. 
European countries were proud to provide free education and health care and 
generous pensions. Those benefits were affordable as long as a booming 
economy made up for the costs. 
Women in the E.U. are having on average 1.5 babies, well below the 2.1 
required to keep the population stable. At the same time, the proportion of 
people over 65 is rising sharply. If these trends continue and policy is left 
unchanged, the E.U.’s working –age population will drop by about 40 million 
by 2050. 
Now the economic decline is forcing governments in France, Germany, Italy 
and elsewhere to become more American in their approach to labor policy. 
Reluctantly, they are embracing unpopular measures they avoided for 
decades and that ‘s enraging labor union members, who turned out in the 
hundreds of thousands in Paris last month.    



If European economies are to fight off long-term stagnation and 
unemployment, then Europeans will have to work longer or harder-or for less 
pay. No wonder so many people have been marching; who would want this 
sort of holiday to end? 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Η εποχή που ξεκινά µετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου  είναι εποχή 
ταχείας οικονοµικής ανάπτυξης σε παγκόσµια κλίµακα. Η Ελλάδα, 
ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, πέρασε από µια µεταβατική περίοδο 
κατά την οποία η δοµή και ο χαρακτήρας της κοινωνίας µεταβλήθηκαν 
σηµαντικά. Από κατ' εξοχήν αγροτική κοινωνία που ήταν στην προπολεµική 
περίοδο προσπάθησε να µετατραπεί σε βιοµηχανική κοινωνία  στη 
µεταπολεµική εποχή. Η βιοµηχανική ανάπτυξη ωστόσο δεν ήταν τόσο µεγάλη 
ώστε να διαµορφώσει κοινωνικο-οικονοµικές δοµές αντίστοιχες µε εκείνες 
που έχουν οι βιοµηχανικές κοινωνίες. Έτσι, η Ελλάδα από τις αρχές της 
δεκαετίας του '80 και µετά απέκτησε τα χαρακτηριστικά µιας καταναλωτικής 
κοινωνίας, παρόµοιας µε τις καταναλωτικές κοινωνίες του ανεπτυγµένου 
Βορρά, χωρίς όµως να διαθέτει τα γνωρίσµατα που είχαν οι προηγµένες 
βιοµηχανικές κοινωνίες. 
Η µεγάλη αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων επήλθε µε τη 
µαζική εσωτερική µετανάστευση των κατοίκων της υπαίθρου προς τα µεγάλα 
αστικά κέντρα και ιδιαίτερα προς την Αθήνα. Η αλλαγή αυτή ήταν 
φυσιολογική, διότι οι καταναλωτικές συνήθειες ενός αγροτικού νοικοκυριού 
διαφέρουν σηµαντικά από τις καταναλωτικές συνήθειες ενός νοικοκυριού της 
πόλης.  



 



 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
Η έννοια της παραδοσιακής κοινωνίας δεν αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο και 
ενιαίο κοινωνικό σύστηµα που εµφανίστηκε ιστορικά στην πριν από τη βιοµηχανική 
επανάσταση εποχή και χαρακτηρίζεται από κάποια κοινά γνωρίσµατα οργάνωσης και 
λειτουργίας, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Στην πραγµατικότητα συνέβη ακριβώς 
το αντίθετο: ανάλογα µε τις εκάστοτε ιδιαίτερες γεωγραφικές, εδαφικές, κλιµατικές 
και πολιτικές συνθήκες, για τις οποίες σήµερα διαθέτουµε αρκετές πληροφορίες από 
την ιστορία, την κοινωνική ανθρωπολογία και άλλες επιστήµες, η επιστηµονική 
έρευνα έχει καταγράψει µια πολύ µεγάλη ποικιλία µοντέλων κοινωνικής  οργάνωσης 
σε όλα τα µήκη και πλάτη του πλανήτη, τα οποία παρουσιάζουν µεταξύ τους 
σηµαντικές οµοιότητες, αλλά και µεγάλες διαφορές. Ο όρος λοιπόν «παραδοσιακή 
κοινωνία» δεν αφορά σ’ έναν απόλυτο τύπο κοινωνίας, έχει χρησιµοποιηθεί όµως από 
την κοινωνιολογία για να προσδιορίσει έναν τύπο κοινωνίας που προηγήθηκε της 
βιοµηχανικής κοινωνίας και διακρίνεται από ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά 
οργάνωσης και λειτουργίας. 
Η βάση της οικονοµίας στην παραδοσιακή κοινωνία είναι κατά κανόνα η αγροτική 
παραγωγή. Οικονοµίες που βασίζονται στην αγροτική παραγωγή εµφανίζονται και 
στη σύγχρονη εποχή, ωστόσο δεν αποτελούν µορφές παραδοσιακής κοινωνίας, καθώς 
το κύριο στοιχείο που διαφοροποιεί την παραδοσιακή από τη σύγχρονη κοινωνική 



οργάνωση είναι ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται και προσπαθούν να 
καλύψουν οι κοινωνίες αυτές τις ανθρώπινες ανάγκες. Οι ανάγκες των µελών µιας 
παραδοσιακής κοινωνίας διαφέρουν κατά πολύ από τις ανάγκες των σύγχρονων 
κοινωνιών, όπως τις γνωρίζουµε σήµερα. 
 


