
ΙΖ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία σήµερα 
 
Α) Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, οι θεµελιώδεις αρχές και οι θεσµοί της αντιπροσωπευτικής  
δηµοκρατίας; 
B) Πως διαµορφώνεται η σχέση των κύριων θεσµών της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας; 
Γ) Επισηµάνετε τυχόν προβλήµατα στη λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήµατος στη Γ΄ 
Ελληνική ∆ηµοκρατία. 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Τον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα το θέµα των πληθωριστικών πιέσεων στις Ευρωπαϊκές 
οικονοµίες. 
 
Α) Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η στρατηγική της 
νοµισµατικής πολιτικής  της για την αντιµετώπιση του πληθωρισµού; 
Πιστεύετε ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να είναι ενιαία για όλες τις χώρες που συµµετέχουν στη ΟΝΕ 
ή όχι; 
Β) Με ποιόν τρόπο κατά τη γνώµη σας πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος να χειριστεί τους µηχανισµούς 
νοµισµατικού ελέγχου που έχει στη διάθεσή της, ώστε να εξαλείψει  πληθωριστικά  φαινόµενα στην 
οικονοµία της χώρας µας; 
 
 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
Μηχανισµοί εναρµόνισης των πολιτικών εξωτερικών και άµυνας των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ορίζονται η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (Κ.Ε..Π.Π.Α) και η 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας (Ε.Π.Α.Α.). 
 
Α) Πώς οργανώνεται ο µηχανισµός της Κ.Ε.Π.Π.Α. και πώς αξιολογείτε την αποτελεσµατικότητά του;  
Τεκµηριώστε την απάντησή σας µε αναφορά σε συγκεκριµένα παραδείγµατα. 
 
Β) Αναφερθείτε αναλυτικά και αξιολογείστε τον µηχανισµό της Ε.Π.Α.Α. Τεκµηριώστε την απάντησή 
σας  µε αναφορά σε συγκεκριµένα παραδείγµατα. 
 
Γ) Τι γνωρίζετε σχετικά µε τις ρυθµίσεις,  συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων της Συνταγµατικής 
Συνθήκης,  για την εξέλιξη της Ε.Π.Α.Α. και πώς τις αξιολογείτε; 
 
 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ . ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Κόµµατα και Κοµµατικά Συστήµατα. 
 
Α) Αναφερθείτε στην τυπολογία των κοµµάτων µε ιδιαίτερη αναφορά στο θεωρητικό επιχείρηµα των  
Duverger (Ντυβερζέ) και Kirchheimer (Κιρχάιµερ). 
Β) Ποιος ο ρόλος   των κοµµάτων στη διαµόρφωση της σχέσης κοινωνίας και πολιτικής; 
Γ) Ποια κριτήρια χρησιµοποιούνται για τη διάκριση των «κοµµατικών συστηµάτων»; 
 
Αναφερθείτε στους κυριότερους τύπους κοµµατικών συστηµάτων, αιτιολογώντας την απάντησή σας. 
 
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Η Ευρωπαϊκή  οικονοµία υπέστη εξαιρετικές  καταστροφές στη διάρκεια του 2ου Παγκοσµίου 
Πολέµου. 
 
Α) Μέσω ποιων διαδικασιών πετυχαίνουν οι χώρες της ∆υτικής Ευρώπης την ανοικοδόµησή τους  και 
ποιο ρόλο αναλαµβάνει το κράτος στις  διαδικασίες αυτές; 
 
Β) Ποια ήταν η πολιτική των Η.Π.Α. στην ανοικοδόµηση της Ευρώπης; 
Συγκρίνετε την πολιτική αυτή µε τη στάση τους κατά την ανασυγκρότηση της Ευρώπης  µετά τον  Α΄ 
Παγκόσµιο  Πόλεµο. 
 
Γ) Τι γνωρίζετε για την οικονοµική ανασυγκρότηση  της Ελλάδος µετά  τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ  – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
Α)  Στη δηµόσια διοίκηση υπάρχουν επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας µε προϊστάµενο και υφισταµένους 
σε κάθε επίπεδο. Πόσο πρέπει να είναι το «εύρος ελέγχου» (ή µε άλλη ορολογία «εύρος εποπτείας») 
και από ποιους παράγοντες καθορίζεται το εύρος αυτό; 
 
B) Στη δηµόσια διοίκηση εφαρµόζονται διάφορα µηχανογραφικά συστήµατα µέσω των οποίων γίνεται 
καταχώριση και επεξεργασία   συναλλαγών   και πράξεων, που αφορούν   πληρωµές, προµήθειες, 
µισθοδοσία κ.α. 
Κατά το σχεδιασµό των συστηµάτων αυτών  πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των 
«χρηστών». Ποιες  µέθοδοι µπορεί να εφαρµοσθούν για την ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών; 
 
Γ) Ένας δηµόσιος οργανισµός έχει προκηρύξει διαγωνισµό για την προµήθεια και εγκατάσταση 
συγκεκριµένου τύπου εργαστηριακού εξοπλισµού, συµβατού µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό. Έχουν 
υποβληθεί προσφορές  από τους υποψήφιους προµηθευτές  Α, Β, και Γ. Όλες οι προσφορές 
ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές και αποµένει η εξέταση των οικονοµικών προσφορών, οι 
οποίες προβλέπουν τις εξής πληρωµές αντίστοιχα ( σε εκατοµµύρια ευρώ): 
 
 
Πληρωµές Α 

 
Β Γ 

Προκαταβολή 
(µε την υπογραφή της 
σύµβασης 

25 35 0 

Πληρωµή 1 έτος µετά 50 15 25 
Πληρωµή 2 έτη µετά 5 30 60 
ΣΥΝΟΛΟ 80 80 85 
 Με κριτήριο τη συµφερότερη για τον οργανισµό προσφορά ποια  θα είναι η σειρά κατάταξης των 
προσφορών και γιατί; 
Σηµείωση:  Το κόστος κεφαλαίου για τον εν λόγω οργανισµό είναι 10% και αναµένεται να διατηρηθεί 
σταθερό για τα επόµενα χρόνια.   
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Α) Περιγράψτε τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα και αναλύσατε τους παράγοντες που καθορίζουν την 
απόδοση των συστηµάτων αυτών. 
 
Β) Αναλύσατε τις θεµατικές ενότητες που περιλαµβάνονται στις Μελέτες  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) και εντοπίσατε τις διαφορές µε τις Προµελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Π.Π.Ε.). 
 
Γ) Αναφέρατε και αναλύσατε τους τύπους ( κατηγορίες) και τις πηγές  των στερεών αποβλήτων. 
 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Α)Να δοθούν οι ορισµοί των πράξεων AND, OR και NOT επί δύο δυαδικών αριθµών a και b µε χρήση 
των πινάκων αληθείας. Ποια η χρησιµότητα των πράξεων αυτών σε Η/Υ;  
 
Το κόστος κατανάλωσης νερού ανά κυβικό µέτρο (m³) καθορίζεται   σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε 
τη µηνιαία κατανάλωση. Στον παρακάτω πίνακα  δίνονται οι κατηγορίες αυτές και τα προτεινόµενα 
πιθανά κόστη ανά µονάδα κατανάλωσης. 
 
Κατηγορία Μηνιαία κατανάλωση Προτεινόµενα πιθανά κόστη 

m³ σε € 
Α 0-10 m³ 0.3,  0.4, 0.5 
Β 10-30 m³ 0.20,  0.30 
Γ Μεγαλύτερη από 30 m³ 0.15, 0.20,  0.25 
 
 
Η κατανοµή των καταναλωτών κατηγορίας Α, Β, και Γ αντιστοιχεί σε 75%, 15%, και 10%. Να 
αναπτυχθεί προγραµµατιστικός αλγόριθµος ο οποίος να υπολογίζει τα αντίστοιχα κόστη, ώστε να 
ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση της κατηγορίας Α και να µεγιστοποιούνται τα έσοδα της επιχείρησης 
ύδρευσης. 
(Προσοχή: ∆εν ζητείται υπολογισµός της απάντησης αλλά ο αλγόριθµος )  
 
Γ) Να αναλυθεί η λειτουργία του συστήµατος GSM Κινητής Τηλεφωνίας µε έµφαση στα παρακάτω 
σηµεία: 

 Γεωγραφική κάλυψη περιοχής. 
 Επικοινωνία κινητών τηλεφώνων µε Σταθµούς Βάσης. 
 ∆ιαδικασία αναποµπής (Handover) µεταξύ Σταθµών Βάσεων. 



 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 

 
ΓΝΩΣΤΙΚA  ΠΕ∆ΙA 

 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
Α) Ποια είναι η σηµασία των Ανεξαρτήτων Αρχών στο πλαίσιο του ισχύοντος κοινοβουλευτικού 
πολιτεύµατος στην Ελλάδα; 
 
Β) Ποιες από αυτές είναι συνταγµατικά  κατοχυρωµένες και ποια η διαφορά στο νοµικό καθεστώς, 
στην οργάνωση και λειτουργία τους από τις υπόλοιπες; 
 
Γ) Πως δικαιολογείται η ύπαρξη των Ανεξαρτήτων Αρχών στο πλαίσιο της εύρυθµης λειτουργίας 
της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, όσο και της ποιότητας της δηµοκρατίας; 
 
∆) Αξιολογείστε τον τρόπο που ελέγχονται οι Αρχές αυτές  και µε ποια αποτελέσµατα; 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
Η αδυναµία των κατωτάτων ορίων συντάξεων να διασφαλίσουν ελάχιστα όρια συντήρησης για 
τους ηλικιωµένους οδήγησε στη θεσµοθέτηση του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) ως σύνθετης παροχής κοινωνικής ασφάλειας. 
 Α. Τι γνωρίζετε για τις σύνθετες παροχές κοινωνικής ασφάλειας; 
 B. Τι γνωρίζετε για τα κατώτατα όρια συντάξεων και για το Ε.Κ.Α.Σ.; 

Γ. Θα ήταν θεσµικά και οργανωτικά εφικτή και σκόπιµη, κατά τη γνώµη σας  η µετατροπή 
των κατωτάτων  ορίων συντάξεων και του Ε.Κ.Α.Σ. σε ένα πρόγραµµα εθνικής σύνταξης ή / και 
σε ένα πρόγραµµα ελάχιστου  εγγυηµένου εισοδήµατος και γιατί: 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
Η οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρώπη ακολουθεί την κατανοµή  της συγκεντρώσεως του 
πληθυσµού  δια των αστικών κέντρων. Τα επίπεδα  οικονοµικής  αναπτύξεως  συνδυάζονται  µε 
διαφορετική οικονοµική διάρθρωση, οικονοµική ευηµερία, ανεργία, απόσταση από τον άξονα 
αναπτύξεως και προβλήµατα αστικής συµφορήσεως. 

 
Με βάση ποιες θεωρίες ερµηνεύονται  τα παραπάνω αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και πως 
συνδέονται µε τους Στόχους  των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της περιόδου 2000-2006.  

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. 
Α. Προσδιορίστε και αξιολογείστε τις µεταβολές που καταγράφηκαν στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο 
στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαπενταετία. 

 
Β. Αναφερθείτε στους θετικούς και ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη νέων µέσων 
επικοινωνίας στην Ελλάδα. 

 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Ο όρος  «ανταγωνιστικότητα»  είναι ευρύτατα διαδεδοµένος τα τελευταία χρόνια και 
χρησιµοποιείται τόσο σε µικροοικονοµικό όσο και σε µακροοικονοµικό επίπεδο. 

 
Α. Αναλύστε το µηχανισµό µε βάση τον οποίο η ανταγωνιστικότητα µπορεί  στο πλαίσιο του 
διεθνούς εµπορίου να βοηθήσει στην επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας. 

 
Β. Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι δείκτες που αντανακλούν το βαθµό ανταγωνιστικότητας  µιας 
χώρας; 

 
Γ. Με ποιους τρόπους η GATT /Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου έχει συµβάλει στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας  στο πεδίο των διεθνών εµπορικών σχέσεων; 

 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

1. Προαγωγές ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
2. Αποκέντρωση – Μητροπολιτική ∆ιοίκηση 
3. Σχέση ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα υγείας 
4. Επικοινωνία και προπαγάνδα 
5. ∆ιεθνές Εµπόριο και ανταγωνιστικότητα 
6. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρώπη 

 
 



ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 


