1η μέρα εξέτασης (24/10/2018)
ΘΕΜΑ 1
Δημόσια Πολιτική-Υγεία-Νομοθετική πρωτοβουλία-Δημόσια Διαβούλευση
1. Η απόφαση υπέρ της τεχνικής μοριακού ελέγχου του αίματος (ΙΝΑΤ) έναντι της μέχρι τότε
διαθέσιμης τεχνικής (ELISA) προβλήθηκε από τον αρμόδιο υπουργό ως το «μεγαλύτερο έργο
στην ιστορία του Υπουργείου Υγείας» Ποια τα κοινωνικά υποκείμενα που συνέβαλαν στην
διαμόρφωση της απόφασης αυτής;
2.
Σε ποιο βαθμό προσδιορίζεται από την τεχνολογία το αντικείμενο που έρχεται να
αντιμετωπίσει μια δημόσια πολιτική.
3. Πώς επηρεάζει η δημόσια διαβούλευση την διαδικασία για την παραγωγή ενός κανόνα
δικαίου;

2η μέρα εξέτασης (25/10/2018)
ΘΕΜΑ 3
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Κρατική Κυριαρχία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε στις 23 Οκτωβρίου 2018 το προσχέδιο του ιταλικού
προϋπολογισμού ως μη συμβατό με τους κανόνες δημοσιονομικής λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την ιταλική κυβέρνηση, η εν λόγω απόφαση αποτελεί βασική
αμφισβήτηση της κρατικής της κυριαρχίας σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής.
1.
Με αναφορά στην περίπτωση της Ιταλίας, τι περιθώρια άσκησης ανεξάρτητης μακροοικονομικής πολιτικής έχει ένα κράτος-μέλος της ΕΕ;
2. Η έννοια της «μοιρασμένης κυριαρχίας» αποδίδει ικανοποιητικά τις σχέσεις εξουσίας μεταξύ
ΕΕ και κρατών-μελών;
3. Με βάση την υπάρχουσα εμπειρία από άλλα ομοσπονδιακά συστήματα, ποια μπορεί να είναι
τα όρια αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνών-κρατών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στα πλαίσια
μιας ομοσπονδιοποιημένης ΕΕ;
3η μέρα εξέτασης (28/10/2018)
ΘΕΜΑ 2
Κρατική Διαφθορά: Ιστορικές και Σύγχρονες Διαστάσεις
Πώς ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΕΔ) μπορεί να συμβάλλει στην
καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς; Απαιτείται αναβάθμιση της νομικής
του κατάστασης και προς ποια κατεύθυνση;
2. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη υποδοχή των προσφύγων αφήνει περιθώρια
για φαινόμενα διαφθοράς;
3. Η συμβολή του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης στην αναπαραγωγή της διαφθοράς στη
δεκαετία του 1950.
1.

4η μέρα εξέτασης (29/10/2018)
ΘΕΜΑ 2
Δημοψήφισμα: θεσμικά και τεχνικά ζητήματα
Περιγράψτε τα κυριότερα στοιχεία του πολιτειακού δημοψηφίσματος του 1974.
Το δημοψήφισμα και η προστασία της μειοψηφίας: προϋποθέσεις έγκυρου δημοψηφίσματος
σύμφωνα με την «Επιτροπή της Βενετίας».
3. Πώς συνδέονται οι νομικές προϋποθέσεις με τις τεχνικές απαιτήσεις στην περίπτωση των
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών;

1.
2.

5η μέρα εξέτασης (30/10/2018)
ΘΕΜΑ 3
Απασχόληση και καθεστώς εργασίας στο Δημόσιο Τομέα
1. Η εξέλιξη της απασχόλησης και του εργασιακού καθεστώτος στο Δημόσιο κατά την περίοδο
2010-2017.
2. Εξαιρέσεις από την αρχή νομοθετημένης οργανικής θέσης στο Δημόσιο.
3. Η διασφάλιση της αξιοκρατίας κατά την πρόσβαση στο δημοσιοϋπαλληλικό σώμα.
6η μέρα εξέτασης (31/10/2018)
ΘΕΜΑ 2
Απασχόληση και Ανεργία: Οικονομικές – Νομικές και Κοινωνικές διαστάσεις
1.
Ποιες πηγές χρησιμοποιούμε για τα φυσικά μεγέθη της αγοράς εργασίας. Ποια τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε πηγής.
2. Διατομεακές συγκρίσεις στην απασχόληση στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα
την τελευταία δεκαετία.
3. Μορφές νομικο-πολιτικής αντιμετώπισης της ανεργίας.
7η μέρα εξέτασης (1/11/2018)
ΘΕΜΑ 1
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση
1. Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά και ποιες οι διαφοροποιήσεις των «καλών πρακτικών»
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με αυτές στην Ελλάδα;
2. Προβλήματα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως αυτή έχει υλοποιηθεί ως σήμερα στην
Ελλάδα.
3. Ποια η διαφορά μεταξύ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης;

