
 

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

29ος Διαγωνισμός 

Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση & Λειτουργία Κράτους 

 

 

Θέμα 1ο (ακλήρωτο) 

Εθνική, Ενωσιακή και Διεθνής προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων: 

Ανταγωνισμός ή Σύγκλιση; 

Παρουσιάστε τις βασικές απόψεις που συζητούνται στο δημόσιο διάλογο ως 

προς το παραπάνω ερώτημα και διατυπώστε τη δική σας γνώμη. 

 

Θέμα 2ο (ακλήρωτο) 

1. Ποια είναι η έννοια της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας κατά 

το Σύνταγμα του 1975; 

2. Ποιες επιμέρους θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές περιέχονται σε αυτή την 

έννοια και ποιο το νόημά τους; 

 

Θέμα 3ο (κληρωθέν) 

Η μετανάστευση αποτελεί ένα φαινόμενο κοινό σε κάθε περίοδο της ιστορίας. Τα 

σημερινά ποσοστά μεταναστών σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι υψηλότερα σε 

σχέση με τον πληθυσμό παγκοσμίως απ' ό,τι ήταν σε άλλες περιόδους της 

ιστορίας. Ωστόσο, η μετανάστευση έχει καταστεί σοβαρότερο ζήτημα για την 

Ευρώπη. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, η Ευρώπη (Ε.Ε. και ειδικά η Ελλάδα) έχει 

εξελιχθεί από περιοχή εκκίνησης μεταναστευτικών κυμάτων σε περιοχή εισδοχής 

μεταναστών με σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τις 

Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Να εξετάσετε την εξέλιξη του Χώρου Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ε.Ε. με έμφαση στις πολιτικές αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων της νόμιμης και παράτυπης μετανάστευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

29ος Διαγωνισμός 

Εξεταζόμενο μάθημα: 

Μικροοικονομική-Μακροοικονομική-Δημόσια Οικονομική 

 

 

Θέμα 1ο (ακλήρωτο) 

Πληθωρισμός και οικονομική ανάπτυξη  

Α) Εξηγήστε το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού. 

Β) Ποιες είναι οι μακροοικονομικές και αναπτυξιακές συνέπειες του 

πληθωρισμού; 

Γ) Που οφείλεται ο σημερινός πληθωρισμός στην Ευρώπη και παγκοσμίως; 

 

Θέμα 2ο (ακλήρωτο) 

Δημόσιο χρέος και οικονομική πολιτική  

Α) Εξηγήστε τις έννοιες του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου 

χρέους. 

Β) Που οφείλονται τα δημοσιονομικά ελλείμματα και η αύξηση του δημοσίου 

χρέους; 

Γ) Με ποια μέσα οικονομικής πολιτικής μπορεί να αντιμετωπιστεί το υψηλό 

δημόσιο χρέος στην Ελλάδα; 

 

Θέμα 3ο (κληρωθέν) 

Σχολές οικονομικής σκέψης 

 

Δώστε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα ανάλογα με τη σχολή οικονομικής 

σκέψης: 

Α) Μπορεί να συμβάλλει η επεκτατική νομισματική πολιτική στην αντιμετώπιση 

των υφέσεων; 

Β) Είναι η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική αποτελεσματική στην αντιμετώπιση 

των υφέσεων; 

Γ) Μπορούν η νομισματική και/ή η δημοσιονομική πολιτική να μειώσουν την 

ανεργία; 

 


