
Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης 

28ος Διαγωνισμός 
Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση & Λειτουργία Κράτους

Σάββατο 23/10/2021

Θέμα 2 (κληρωθέν)
1. Ποια η σχέση ατομικών δικαιωμάτων και δημοσίου συμφέροντος; Να αναφέρετε ένα 
παράδειγμα.
2. Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του κράτους δικαίου.
 
Θέμα 1
Η αρχή της ισότητας και οι ειδικότερες εκφάνσεις της. Εξηγείστε επίσης τη σχέση:
α. Ισότητας και δημοσίων βαρών
β. Ισότητας και θετικών διακρίσεων υπέρ κοινωνικών ομάδων που υφίστανται διακρίσεις ή 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση
γ. Ισότητας και κοινωνικού κράτους δικαίου ως προς την άνιση πρόσβαση σε κοινωνικές 
υπηρεσίες (λ.χ. θέσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς).
 
Θέμα 3
Με την συνθήκη του Άμστερνταμ, διαμορφώθηκε το πλαίσιο και η θεσμική δυνατότητα 
«ενισχυμένων συνεργασιών», ενώ οι μεταγενέστερες Ευρωπαϊκές Συνθήκες ρυθμίζουν 
ειδικότερα τη διαδικασία συγκρότησής τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη διμερής συμφωνία ανάμεσα στην Γαλλία και την Ελλάδα 
περί αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής παρουσιάστηκε, ανάμεσα σε άλλα, ως μία πρώτη 
εκδήλωση του υπό διαμόρφωση (;) αμυντικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.Εξηγείστε την έννοια της «ενισχυμένης συνεργασίας» καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις 
των συνθηκών. Να αναφέρετε τυχόν παραδείγματα από ήδη υπάρχουσες ενισχυμένες 
συνεργασίες.
2.Τι γνωρίζετε για την «Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία» (PESCO) και τις άλλες διατάξεις 
της Συνθήκης της Λισσαβόνας για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας;
3.Ποιές θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις στην συνολική φυσιογνωμία της Ε.Ε. από μία 
ενδεχόμενη γενίκευση των ενισχυμένων συνεργασιών;



Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης 

28ος Διαγωνισμός 
Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική-
Μακροοικονομική-Δημόσια Οικονομική

Κυριακή 24/10/2021

Θέμα 1ο
Πληθωρισμός και Οικονομική Ανάπτυξη
1. Εξηγείστε τα βασικότερα αίτια του πληθωρισμού.
2. Αναπτύξτε τις βασικότερες συνέπειες του πληθωρισμού.
3. Εξηγείστε τα αίτια της πρόσφατης ανόδου των τιμών στην Ευρωζώνη.

Θέμα 2ο (κληρωθέν) 
Οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ
1. Εξηγείστε τους κύριους μηχανισμούς της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ.
2. Εξηγείστε τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των παραπάνω μηχανισμών στην 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που εκδηλώθηκε την περίοδο 2007-2009.
3. Πιστεύετε ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να αναθεωρηθεί; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Θέμα 3ο Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και αναπτυξιακή πολιτική
1. Αναπτύξτε τα σημαντικότερα οφέλη των εισροών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε μια 
χώρα.
2. Εξηγείστε τους προσδιοριστικούς παράγοντες προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 
σε μια χώρα.
3. Ποια μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής θα προτείνατε στην ελληνική πολιτεία για την αύξηση 
των εισροών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων;


