
 

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

ΘΕΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 25ου ΕΙΑΓΩΓΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΔΔΑ 

 

ΠΡΩΣΟ ΣΑΔΙΟ: 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1η: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ (26/11/2016) 

ΘΕΜΑ 1Ο  

 

Αναλφςτε τθ ςχζςθ του νεωτερικοφ κράτουσ και του κεςμοφ τθσ δθμοςιοχπαλλθλίασ. Ρεριγράψτε τθν 

εξζλιξθ τθσ ςυνταγματικισ κατοχφρωςθσ τθσ μονιμότθτασ των δθμοςίων υπαλλιλων ςτθν Ελλάδα και 

ςχολιάςτε τθ κζςπιςθ εναλλακτικϊν μορφϊν απαςχόλθςθσ ςτο δθμόςιο ςιμερα. 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2η: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

(27/11/2016) 

Θζμα 1ο   

Ανεργία και Απαςχόλθςθ και οι ςυνζπειζσ τουσ για τθν οικονομία 

Α) Αίτια και πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ανεργίασ 

Β) Η επίδραςθ τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ τθσ απαςχόλθςθσ – ανεργίασ ςτθ βιωςιμότθτα του ςυςτιματοσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθν Ελλάδα. 

Γ) Η επίδραςθ τθσ διοικθτικισ επιβολισ κατϊτατου μιςκοφ ςτθν απαςχόλθςθ – ανεργία.   



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3η: ΓΝΩΕΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ (26/11/2016) 

1. Το Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ είναι: 

A. το ελάχιςτο ειςόδθμα που φορολογείται από το Υπουργείο Οικονομικϊν. 

B. το νζο επίδομα ανεργίασ του ΟΑΕΔ. 

Γ. το επίδομα που παρζχεται ςε χαμθλοςυνταξιοφχουσ από το Υπουργείο Εργαςίασ. 

Δ. κανζνα από τα παραπάνω. 

 

2. Η Εκνικι Σφνταξθ κα χρθματοδοτείται από: 

Α. το κράτοσ. 

Β. το κράτοσ και τουσ εργαηόμενουσ. 

Γ. το κράτοσ και τουσ εργοδότεσ. 

Δ. και τουσ τρεισ μαηί. 

 

3. Ο Εκνικόσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) ςτον οποίο υπάγονται το ΙΚΑ και όλα τα άλλα 

αςφαλιςτικά ταμεία επαγγελματιϊν για τθν κφρια αςφάλιςθ, κα χρθματοδοτείται από:  

Α. το κράτοσ. 

Β. το κράτοσ και τουσ εργαηόμενουσ. 

Γ.  το κράτοσ και τουσ εργοδότεσ. 

Δ. και τουσ τρεισ μαηί. 

 

4. Η Εκνικι Λυρικι Σκθνι από 1/1/2017 μεταφζρεται: 

Α. ςτο Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν. 

Β. ςτθ Κεντρικι Σκθνι τθσ Στζγθσ Γραμμάτων και Τεχνϊν του Ιδρφματοσ Ωνάςθ. 

Γ. ςτθ Μουςικι Σκθνι του Εκνικοφ Μουςείου Σφγχρονθσ Τζχνθσ ςτο κτίριο Φιξ.  

Δ. κανζνα από τα παραπάνω. 

 

6. Η ανακάλυψθ τθσ …..……. αποτελεί το όριο διάκριςθσ μεταξφ ιςτορίασ και προϊςτορίασ. Αυτό 

ςυνάμα ………….. ζνα κοινό χρονολογικό όριο για όλο τον κόςμο. 



 

Α. φωτιάσ – δεν είναι   

Β. γραφισ – είναι  

Γ. φωτιάσ – είναι  

Δ. γραφισ – δεν είναι  

 

7. Η ίδρυςθ δθμοτικϊν ι ιδιωτικϊν, δθλαδι μθ κρατικϊν ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν ςτθν Ελλάδα 

επιτράπθκε το ……. 

Α. 1987 

Β. 1971 

Γ. 1964 

Δ. 1992 

 

8. Τον Οκτϊβριο του 2016, 150 χϊρεσ κατζλθξαν ςε ιςτορικι ςυμφωνία για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

Κλιματικισ Αλλαγισ, κατά τθ ςυνάντθςθ ςτθ ………….. ςυμφωνικθκε ο περιοριςμόσ τθσ χριςθσ των 

…………………., που χρθςιμοποιοφνται ςτα ψυγεία και ςτα κλιματιςτικά, αλλά ζχει αποδειχτεί ότι αυξάνουν 

τθ κερμοκραςία τθσ Γθσ. 

Α. Μαδαγαςκάρθ – βενηολίων (C6H6) 

Β. Βαρςοβία – αλκανίων (CνΗ2ν+2) 

Γ. ουάντα – υδροφκορανκράκων  (HFC)  

Δ. Νζα Υόρκθ – μεκανίων (CH4) 

 

9. Ο Μάνοσ Ελευκερίου (1938- ) είναι γνωςτόσ:  

Α. θκοποιόσ / ςκθνοκζτθσ. 

Β. ακτιβιςτισ τθσ Greenpeace και τθσ WWF. 

Γ. γλφπτθσ / εικαςτικόσ. 

Δ. ποιθτισ / ςτιχουργόσ. 

 

10. Η ςυςςϊρευςθ ανόμοιων πραγμάτων χωρίσ οργανικι ςφνδεςθ μεταξφ τουσ ονομάηεται: 

Α. ςυνοκφλευμα 



 

Β. ςυνοκιλευμα 

Γ. ςυνονκφλευμα 

Δ. ςινονκιλευμα 

 

11. Το παρακάτω απόςπαςμα «… Στθ μεγάλθ, τθ δυνατι Ακθναϊκι Δθμοκρατία, τότε τον χρυςό καιρό τθσ, 

οι ‘ελεφκεροι πολίτεσ’ περνάγανε κοτςάνι με φακι, κραςάκι και κρικαρζνιο ψωμί. Αραιι και γιορταςτικι 

ιτανε θ καλοφαγία. Το μόνο που δοφλευε άφκονα και πλθκωρικά ιτανε ‘ο νουσ’, θ ςκζψθ, το πνεφμα. Και 

το αντριλίκι, που αντιμετϊπιηε νικθφόρα ορδζσ από Αςιάτεσ επιδρομείσ, ςε δυςανάλογουσ αλλά 

νικθφόρουσ αγϊνεσ…» προζρχεται από το βιβλίο:  

Α. «Ο Ηγεμόνασ» (1532) του Νικολό Μακιαβζλι. 

Β. «Ελλθνικι Μυκολογία»(1964) του Νίκου Τςιφόρου.  

Γ. «Αςκθτικι» (1927) του Νίκου Καηαντηάκθ.  

Δ. «Ραραδόςεισ» (1904) του Νικολάου Ρολίτθ. 

 

12. Ο Ιάννθσ Ξενάκθσ (1922-2001) υπιρξε: 

Α. φωτογράφοσ και ρεπόρτερ τθσ «Λε Φιγκαρό». 

Β. ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ και αρχιτζκτονεσ του 20οφ αιϊνα. 

Γ. κρθτικόσ λυράρθσ που θχογράφθςε με ζκνικ καλλιτζχνεσ ςε ςτοφντιο ςτθ Γαλλία. 

Δ. γλφπτθσ ςτο Μανχάταν, ςυνεργάτθσ του ΜοΜΑ. 

 

13. «Ο Κφκλοσ με τθν Κιμωλία» είναι ζργο του: 

Α. Βιτςζντηου Κορνάρου (1553-1613). 

Β. Μολιζρου (1622-1673). 

Γ. Μπζρτολντ Μπρεχτ (1898-1956). 

Δ. Δάντθ Αλιγκιζρι (1265-1321). 

 

14. Ρϊσ ολοκλθρϊνεται θ φράςθ τθσ παροιμίασ  «Ο λφκοσ κι αν εγζραςε κι άςπριςε το μαλλί του…» 

Α. περνά με χάρθ από κει και βρίςκει τθν καλι του. 

Β. οφτε τθ γνϊμθ άλλαξε οφτε τθν κεφαλι του. 



 

Γ. οφτε το χρϊμα άλλαξε οφτε και το κλουβί του. 

Δ. ςτον χρόνο κοντοςτάκθκε να ψάξει το παιδί του. 

 

15. Ο αρχθγόσ τθσ Αργοναυτικισ εκςτρατείασ ιταν ο: 

Α. Θθςζασ. 

Β. Οδυςςζασ. 

Γ. Ιάςονασ.  

Δ. Ηρακλισ. 

 

16. Ρόςεσ διαγϊνιουσ ζχει ζνα εξάγωνο: 

Α. 6  

Β. 9  

Γ. 12 

Δ. 18 

 

17. Ο επόμενοσ αρικμόσ τθσ παρακάτω αρικμθτικισ ακολουκίασ Φιμπονάτςι: 

      0 1 1 2 3 5 8 …… είναι το: 

Α. 10 

Β. 12 

Γ. 13 

Δ. 15 

 

18. Ρόςουσ επιτυχόντεσ πρζπει να ζχει ο διαγωνιςμόσ τθσ ΕΣΔΔΑ, ϊςτε να μποροφν να ςυςτακοφν μόνο 

τριμελείσ ι μόνο εφταμελείσ ομάδεσ εργαςίασ, χωρίσ να περιςςεφει κανζνασ ςπουδαςτισ; 

Α. 36 

Β. 42  

Γ. 56 

Δ. 72 



 

 

19. Από τουσ 1.000 υποψθφίουσ μιασ εξζταςθσ, 800 γνωρίηουν αγγλικά, 600 γαλλικά και 500 και τισ δφο 

γλϊςςεσ. Ρόςοι από τουσ παραπάνω υποψθφίουσ δεν γνωρίηουν καμία από τισ δφο γλϊςςεσ;  

Α. 0 

Β.100 

Γ. 200 

Δ. 300 

 

20. Τθ δεκαετία του 1940, και ςυγκεκριμζνα κατά τθ διάρκεια τθσ Κατοχισ, εκδθλϊκθκε ςτθν Ελλάδα το 

φαινόμενο του υπερπλθκωριςμοφ, με αποτζλεςμα ζνα καρβζλι ψωμί να καταλιξει να κοςτίηει μερικά 

διςεκατομμφρια δραχμζσ. Αιτία του φαινομζνου αυτοφ ιταν: 

Α. Οι ςοβαρζσ ελλείψεισ τροφίμων λόγω του πολζμου. 

Β. Η υπερβολικι ζκδοςθ χριματοσ από το ελλθνικό δθμόςιο που αναγκαηόταν να καλφψει τισ υπζρογκεσ 

δαπάνεσ κατοχισ. 

Γ. Η υποτίμθςθ τθσ δραχμισ ζναντι των ξζνων νομιςμάτων.  

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

21. Η ίδρυςθ του Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΙΚΑ) τοποκετείται: 

Α. ςτθν περίοδο τθσ Αντιβαςιλείασ του Πκωνα. 

Β. ςτθν περίοδο του Μεςοπολζμου.  

Γ. ςτα πρϊτα χρόνια μετά τον Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο.   

Δ. ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ Ελλάδοσ μετά τθν ζνταξθ ςτθν ΕΟΚ. 

 

22. Η λζξθ «αμφικτιονία» προζρχεται από τθ λζξθ «αμφικτφων» που ςθμαίνει:  

Α. αυτόσ που εποπτεφει κάτι. 

Β. αυτόσ που κατοικεί γφρω από. 

Γ. αυτόσ που αμφιβάλλει.  

Δ. αυτόσ που χτίηει. 

 



 

23. Η απόςταςθ του μαρακωνίου δρόμου είναι:  

Α. περίπου 10 χλμ.  

Β. περίπου 25 χλμ. 

Γ. περίπου 30 χλμ. 

Δ. περίπου 42 χλμ. 

 

24. Η γνωςτι φράςθ «Ζλλθνασ είναι ο μετζχων τθσ ελλθνικισ παιδείασ» ανικει ςτον: 

Α. Αριςτοτζλθ. 

Β. Μζγα Αλζξανδρο. 

Γ. Ιςοκράτθ. 

Δ. Ρερικλι. 

 

25. Ο Γρθγόρθσ Λαμπράκθσ υπιρξε:  

Α. μουςικόσ που μεγαλοφργθςε ςτο εξωτερικό. 

Β. φιλόςοφοσ που ζγραψε περί αυτονομίασ του πνεφματοσ. 

Γ. βουλευτισ γνωςτόσ για τθ ςτράτευςι του ςτο κίνθμα ειρινθσ. 

Δ. πρωτακλθτισ του μαρακωνίου δρόμου. 

 

26. Η νιςοσ Μαδζρα ανικει: 

Α. ςτθν Ιςπανία. 

Β. ςτθ Γαλλία. 

Γ. ςτθν Ιταλία. 

Δ. ςτθν Ρορτογαλία. 

 

27. Ο Τηζςε Πουενσ ιταν:  

Α. Αμερικανόσ ακλθτισ του μπάςκετ που άφθςε εποχι για τα καρφϊματά του. 

Β. Αμερικανόσ ακλθτισ ςτίβου που διζπρεψε ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του Βερολίνου.  

Γ. Βραηιλιάνοσ ποδοςφαιριςτισ που πρωταγωνίςτθςε μαηί με τον Ρελζ ςε Μουντιάλ. 



 

Δ. Βρετανόσ πρωτακλθτισ του χόκεϊ.  

 

28. Σασ δίνεται το επόμενο γράφθμα, ςτο οποίο απεικονίηονται οι υποβλθκείςεσ αιτιςεισ εξυπθρζτθςθσ 

ςε τζςςερα διαφορετικά περιφερειακά τμιματα (Α, Β, Γ και Δ) τθσ Υπθρεςίασ ςασ.   

  

Η μεγαλφτερθ μεταβολι ςτισ αιτιςεισ που υποβλικθκαν εντοπίηεται:  

Α. ςτο τμιμα Α μεταξφ των ετϊν 2014 και 2015. 

Β. ςτο τμιμα Β μεταξφ των ετϊν 2014 και 2015. 

Γ. ςτο τμιμα Δ μεταξφ των ετϊν 2013 και 2014. 

Δ. ςτο τμιμα Δ μεταξφ των ετϊν 2012 και 2013. 

 

29. Ωσ προϊςτάμενοσ μιασ Υπθρεςίασ που εξυπθρετεί άμεςα τον πολίτθ κα πρζπει να ςασ ενδιαφζρει: 

Α. θ γριγορθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 

Β. θ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ χωρίσ λάκθ. 

Γ. θ ενθμζρωςθ του πολίτθ για τα δικαιϊματα του αναφορικά με τθν εξυπθρζτθςθ του από τθν Υπθρεςία.   

Δ. όλα τα παραπάνω. 

 

30. Για να ζχει βζλτιςτα αποτελζςματα μια Δθμόςια Υπθρεςία: 

Α. απαιτείται να ζχει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ.  

Β. αρκεί να ζχει μια γενικι αποςτολι. 

Γ. δεν απαιτείται να ζχει οφτε ςτόχουσ οφτε αποςτολι.     

Δ. αρκεί να ζχει άφκονουσ διακζςιμουσ ανκρϊπινουσ και υλικοφσ πόρουσ. 

 

31. Το ςθμαντικότερο για μια Δθμόςια Υπθρεςία είναι: 

Α. να ζχει ευχαριςτθμζνουσ εργαηομζνουσ.  

Β. να εξυπθρετεί γριγορα τον πολίτθ. 

Γ. να χρθςιμοποιεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τουσ πόρουσ που τθσ διατίκενται.     

Δ. όλα τα παραπάνω. 



 

 

32. Η Υπθρεςία ςασ είναι υπεφκυνθ για τθν ζκδοςθ ενόσ πιςτοποιθτικοφ, για το οποίο ο νόμοσ προβλζπει 

τθν ζκδοςθ του εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ. Ωσ προϊςτάμενοσ τθσ Υπθρεςίασ και ςτο πλαίςιο τθσ 

χρθςτισ διοίκθςθσ και τθσ αρχισ τθσ αποτελεςματικισ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ κα πρζπει να επιδιϊκετε: 

Α. τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ ςτο όριο τθσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ ακόμα και αν μπορείτε να το 

εκδϊςετε πιο νωρίσ.  

Β. τθν όςο το δυνατόν ςυντομότερθ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ και ςίγουρα πριν από τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ ζκδοςθσ. 

Γ. τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ χωρίσ λάκθ. 

Δ. τα β και γ. 

 

33. Το ζτοσ φωτόσ είναι μονάδα μζτρθςθσ: 

Α. φωτεινότθτασ. 

Β. χρόνου.  

Γ. απόςταςθσ. 

Δ. ταχφτθτασ.  

 

34. Ο Ντόναλντ Τουςκ είναι: 

Α. πρόεδροσ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου. 

Β. πρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

Γ. πρόεδροσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ.  

Δ. πρόεδροσ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ. 

 

35. Συμπλθρϊςτε τθν ακόλουκθ φράςθ με τθ ςωςτι ςυνζχειά τθσ: Δεν μπορεί να καταςκευαςτεί ζνα 

τρίγωνο που να είναι…  

Α. ιςόπλευρο και ορκογϊνιο. 

Β. ιςοςκελζσ και ορκογϊνιο. 

Γ. ςκαλθνό και ορκογϊνιο. 

Δ. ιςοςκελζσ και αμβλυγϊνιο. 

 



 

37. Τρία άτομα (Α, Β, Γ)  κάκονται τυχαία ςε τρείσ καρζκλεσ που είναι τοποκετθμζνεσ ςε ευκεία γραμμι. Η 

πικανότθτα ο Α να κάκεται ακριβϊσ ςτθ διπλανι καρζκλα από τον Β είναι:  

Α.    1/6 

Β.    2/6 

Γ.    3/6 

Δ.    4/6 

 

38. Για να εξελιχκεί ζνασ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ςε γενικό διευκυντι κα πρζπει να πλθροί το κριτιριο: «Τα 

ζτθ προχπθρεςίασ του ςτο δθμόςιο πρζπει να είναι ίςα με το μιςό τθσ θλικίασ του αυξθμζνο κατά επτά 

ζτθ». Η ςθμερινι (ζτοσ 2016) θλικία ενόσ δθμοςίου υπαλλιλου είναι 36 ζτθ και θ ςθμερινι του 

προχπθρεςία είναι 14 ζτθ. Το ζτοσ ςτο οποίο ο υπάλλθλοσ κα μπορεί να εξελιχκεί ςε Γενικό Διευκυντι 

είναι: 

Α.   2030  

Β.   2034 

Γ.   2038  

Δ.   2042  

 

39. Αν ο «ν» είναι άρτιοσ (ηυγόσ) αρικμόσ, ποιο από τα παρακάτω δεν μπορεί να δϊςει περιττό (μονό) 

αποτζλεςμα;  

Α. ν+3 

Β. 6(ν+3) 

Γ. v²-1 

Δ. Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

40. Η ςυνολικι περιουςία ενόσ φυςικοφ προςϊπου περιλαμβάνει: 

Α. τθν ακίνθτθ περιουςία.  

Β. τουσ χρθματοοικονομικοφσ τίτλουσ. 

Γ. άλλα διαρκι καταναλωτικά αγακά. 

Δ. όλα τα παραπάνω. 

42. Ο Άςτορ Ριατςόλα υπιρξε ……………. μουςικόσ και ςυνκζτθσ ………….: 



 

Α. Χιλιανόσ – τθσ ςάλςα. 

Β. Βραηιλιάνοσ – τθσ ςάμπα. 

Γ. Αργεντινόσ – του τάνγκο. 

Δ. Κουβανόσ – τθσ ροφμπα. 

 

43.Ο Κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ είναι όπερα: 

Α του Ρουτςίνι. 

Β. του Βιβάλντι. 

Γ. του Ραγκανίνι. 

Δ. κανενόσ από τουσ παραπάνω. 

 

44. Ροιο/α από τα παρακάτω δφο ηεφγθ λζξεων αποτελεί/οφν ηεφγοσ ςυνωνφμων: 

 α. παρακζτω – παραβάλλω 

 β. πυροβολιςμόσ – ςμπάροσ  

 γ. παράταξθ – παράςταςθ  

Α. τα α και γ  

Β. το β 

Γ. το α 

Δ. το γ 

 

45. Ο εκνικιςμόσ είναι …………... που προζρχεται από τον ευρωπαϊκό Διαφωτιςμό και διαδόκθκε ωσ 

επαναςτατικι πρακτικι με τθ Γαλλικι Επανάςταςθ. 

Α. φυλετικι διάκριςθ 

Β. θκικι ςτάςθ 

Γ. πολιτικι ιδεολογία 

Δ. οικονομικόσ επεκτατιςμόσ  

 

 



 

46. Ο Νίκοσ Εγγονόπουλοσ (1907-1985), ηωγράφοσ και ποιθτισ, κεωρείται ζνασ από τουσ μείηονεσ 

εκπροςϊπουσ τθσ γενιάσ του ’30 και ζνασ από τουσ κφριουσ εκφραςτζσ του …………………….. ςτθν Ελλάδα. 

Α. εξπρεςιονιςμοφ  

Β. ρομαντικοφ ρεφματοσ  

Γ. υπερρεαλιςτικοφ κινιματοσ 

Δ. φιλοςοφικοφ ςτοχαςμοφ  

 

47. Το μυκιςτόρθμα «Ο Συνταγματάρχθσ Λιάπκιν» ζγραψε: 

Α.  ο Λ. Τολςτόι. 

Β.  ο Α. Τςζχωφ. 

Γ.  ο Σ. Τςίρκασ. 

Δ.  ο Μ. Καραγάτςθσ. 

 

48. Ο Λζων Τρότςκι (1879-1940) υπιρξε ……… κεωρθτικόσ  ……….. 

Α. μπολςεβίκοσ επαναςτάτθσ – του μαρξιςμοφ. 

Β. χορογράφοσ των Μπαλςόι – του ρομαντιςμοφ.   

Γ. πιανίςτασ ςτθν Νζα Ορλεάνθ – τθσ αντίςτιξθσ ςτθ μουςικι.   

Δ. ιδρυτισ τθσ Ορυκτολογίασ – τθσ επιςτθμολογίασ ςτθν Ουκρανία. 

 

49. Ροιασ χϊρασ ο Υπουργόσ Οικονομικϊν ςυμμετζχει ςτθν Ευρω-ομάδα (Eurogroup); 

Α. τθσ Βουλγαρίασ. 

Β. τθσ Ουγγαρίασ. 

Γ. τθσ Λετονίασ.  

Δ. τθσ Δανίασ. 

 

50. Το 1919 με πρόταςθ του Αμερικανοφ Ρροζδρου Γοφντροου Γουίλςον ιδρφκθκε θ Κοινωνία των Εκνϊν. 

Ροια από τισ παρακάτω χϊρεσ δε ςυμμετείχε ποτζ ςε αυτιν;  

Α. θ Ελλάδα. 

Β. θ Γαλλία. 



 

Γ. οι Η.Ρ.Α. 

Δ. θ Γερμανία. 

 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΑΔΙΟ: ΦΑΚΕΛΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤ ΘΕΜΑΣΟ 

 

13/02/2017 

Θζμα 2ο  

1. Ροιο είναι το περιεχόμενο του δικαιϊματοσ χρθςτισ διοίκθςθσ, όπωσ κατοχυρϊνεται ςτον 

Χάρτθ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ; 

2. Ρωσ μπορεί να ςυμβάλλει θ Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ςτθν πραγμάτωςθ του 

δικαιϊματοσ χρθςτισ διοίκθςθσ; Αναφζρατε τρεισ ςχετικζσ δράςεισ ι υποδομζσ ςε 

λειτουργία ι ςε ςχεδιαςμό ςτθν Ελλάδα και τεκμθριϊςατε τθ ςυνειςφορά τουσ. 

3. Με ποιο τρόπο οι δραςτθριοποιοφμενοι ςτο χϊρο του εξωτερικοφ εμπορίου μποροφν να 

επικαλεςτοφν το δικαίωμα χρθςτισ διοίκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 2006/123/ΕΚ 

ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ ςτθν εςωτερικι αγορά;  

 

14/02/2017 

Θζμα 3ο 

1. Συνιςτά θ υπερβολικι φορολόγθςθ τθσ περιουςίασ των Ελλινων πολιτϊν αναγκαςτικι 

απαλλοτρίωςθ τθσ ιδιοκτθςίασ και, αν ναι, κατά πόςο ςυμβιβάηεται με το Σφνταγμα και 

τθν ΕΣΔΑ; 

2. Ρϊσ αςκείται ο ζλεγχοσ των δθμοςίων δαπανϊν από το Ελεγκτικό Συνζδριο;  

3. Ροφ οφείλεται θ υψθλι φοροδιαφυγι ςτθν Ελλάδα;  

 

15/02/2017 

Θζμα 2ο 

1. Ροιοι είναι οι κεςμικοί μθχανιςμοί τθσ πολιτικισ για τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν Ελλάδα; 



 

2. Ροιοι παράγοντεσ επθρεάηουν τθν ανιςότθτα των αμοιβϊν και τθν ανεργία των δφο φφλων ςτον 

ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα; 

3. Ρωσ διαμορφϊνεται θ αντιπροςϊπευςθ των γυναικϊν ςτο πολιτικό ςφςτθμα λιψθσ αποφάςεων 

ςε υπερεκνικό, εκνικό και περιφερειακό / τοπικό επίπεδο; 

 

16/02/2017 

Θζμα 2ο  

1. Οι οικοκεντρικζσ προςεγγίςεισ ςτθν ανάπτυξθ.  

2. Ροιεσ είναι οι ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ανάπτυξθ και 

το περιβάλλον; 

3. Ρροτάςεισ για τθν καλφτερθ ζνταξθ τθσ διάςταςθσ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 

ςτθν αναπτυξιακι πολιτικι τθσ Ελλάδασ.  

 

17/02/2017 

Θζμα 3ο   

1. Σχολιάςατε τθν εξζλιξθ τθσ ανεργίασ ωσ προσ τισ επιμζρουσ θλικιακζσ κατθγορίεσ κατά τθν 

περίοδο τθσ κρίςθσ (2009-2016). 

2. Ροιεσ είναι οι αλλαγζσ που ςυντελοφνται ςτθν Ελλάδα ςχετικά με τθν καταγγελία των 

ςυμβάςεων εργαςίασ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ (2009-2016); 

3. Τι είναι επιςφαλισ εργαςία και ποια είναι τα μζτρα ενίςχυςισ τθσ κατά τθν τελευταία 

περίοδο, τθσ κρίςθσ (2009-2016); 

 

18/2/2017 

Θζμα 1ο  

1. Η επιρροι τθσ πρόςφατθσ διακυβζρνθςθσ Ερντογάν ςτισ ςχζςεισ Ελλάδασ-Τουρκίασ. 

2. Αξιολογείςτε τθν ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι ωσ προσ το όνομα τθσ ΡΓΔΜ (FYROM). 

3. Σχολιάςτε τθν ενεργειακι πολιτικι τθσ Ελλάδασ απζναντι ςτθ ωςία και το Αηερμπαϊτηάν. 

 



 

20/02/2017 

Θζμα 1ο  

1. Οι δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν υγεία ςυνιςτοφν επζνδυςθ για τθν αναπαραγωγι τθσ 

κοινωνίασ:  Με βάςθ αυτι τθν υπόκεςθ, ςε ποιο βακμό θ επίδραςθ τθσ κρίςθσ ςτο χϊρο 

τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, όςον αφορά τθν υγεία, απειλεί τθν υγεία του πλθκυςμοφ και 

τθν κοινωνικι ςυνοχι, αλλά και επιτείνει τθν κρίςθ του ελλθνικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ 

που κα κλθκεί να τθν αντιμετωπίςει; 

2. Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι θ SWOT ανάλυςθ τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ Υγείασ (ΕΣΡΑ 2014-

2020) καλφπτει όλεσ τισ διαςτάςεισ οργάνωςθσ, διοίκθςθσ και λειτουργίασ του τομζα 

υγείασ;   

3. Σε τι αποςκοποφν οι μεταρρυκμίςεισ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ ςτισ χϊρεσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθν τελευταία εικοςαετία; Ρϊσ διαμορφϊνεται ο ρόλοσ του κράτουσ 

και τθσ αγοράσ ςτα ςφγχρονα ςυςτιματα υγείασ; 

 

21/02/2017 

Θζμα 2ο  

1. Σε ποιο βακμό ευκυγραμμίηεται θ ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ (SWOT 

ανάλυςθ) με τουσ πυλϊνεσ του Σχεδίου Δράςθσ 2014-2016;  

2. Ροια είναι θ ςθμαςία τθσ ενοποιθμζνθσ διακυβζρνθςθσ ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ;  

3. Ροιοσ είναι ο ρόλοσ των ενεργϊν πολιτϊν ςτθν εδραίωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ 

αμερολθψίασ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ;  

 

22/02/2017 

Θζμα 1ο  

1. Ενωςιακι νθςιωτικι πολιτικι: Αναφζρατε ςτόχουσ και μζςα επίτευξθσ. 

2. Θεωρείτε ςκόπιμθ τθ δθμοςιονομικι διαφοροποίθςθ: α) μεταξφ τθσ θπειρωτικισ χϊρασ 

και των νθςιϊν και β) των νθςιϊν μεταξφ τουσ;  Ροια κριτιρια διαφοροποίθςθσ κα 

προτείνατε όςον αφορά τον ςυντελεςτι ΦΡΑ; 



 

3. Ρϊσ οι Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) μποροφν να ενιςχφςουν τα 

πλεονεκτιματα των ελλθνικϊν νθςιϊν και να ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

μειονεκτθμάτων τουσ; 

 

23/2/2017 

Θζμα 3ο  

1. Ροια είναι τα ςυςτιματα κοινωνικισ προςταςίασ ςτθν Ευρϊπθ και ποια τα βαςικά τουσ 

χαρακτθριςτικά; 

2. Τι είναι το ελάχιςτο εγγυθμζνο ειςόδθμα και πϊσ το κρίνετε ωσ μζτρο καταπολζμθςθσ τθσ 

φτϊχειασ;  

3. Αναπτφξτε τον ςυςχετιςμό μεταξφ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και εκπαίδευςθσ.  

 

 


