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( ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΑΔΕΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΑΤΗΡΙΟ – 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ) 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Ο Δήμος της πόλης αναζητά μια λύση για τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. Εσείς ως 

εκπρόσωποι διαφορετικών παρατάξεων προετοιμάστε τα επιχειρήματα και τις ιδέες 

σας, έτσι ώστε να μπορείτε να υποστηρίξετε τις ίδιες ή διαφορετικές απόψεις στην 

επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά σκεφθείτε τα 

παρακάτω ζητήματα: χαρακτηρισμός αυτοκινήτων, συλλογή αυτοκινήτων, χώρος 

συγκέντρωσης, ανακύκλωση και πιθανός εξοπλισμός, αξιοποίηση υλικών, κλπ.    

(Προσομοίωση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου: το ακροατήριο του ΠΛ-2) 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Ο Δήμος της πόλης αναζητά μια λύση εξοικονόμησης ενέργειας για τη λειτουργία 

του ανοικτού Κολυμβητηρίου της πόλης, το οποίο χρησιμοποιεί πετρέλαιο για τη 

θέρμανση του νερού των δεξαμενών. Εσείς ως εκπρόσωποι διαφορετικών 

παρατάξεων προετοιμάστε τα επιχειρήματα και τις ιδέες σας, έτσι ώστε να μπορείτε 

να υποστηρίξετε τις ίδιες ή διαφορετικές απόψεις στην επόμενη συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Η μέση κατανάλωση πετρελαίου ανά ημέρα ανέρχεται στα 

300-400 lt. Για οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση στο καύσιμο, σκεφθείτε ότι θα 

χρειασθούν έργα υποδομής που δεν υπάρχουν σήμερα.  

(Προσομοίωση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου: το ακροατήριο του ΠΛ-2) 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Η Περιφέρεια Κρήτης αναζητεί λύση στέγασης των απόρων κατοίκων του Νομού, 

φοιτητών με οικονομικά προβλήματα και μεταναστών. Εσείς ως Σύμβουλοι 

διαφορετικών παρατάξεων προετοιμάστε τα επιχειρήματα και τις ιδέες σας, έτσι 



ώστε να μπορείτε να υποστηρίξετε τις ίδιες ή διαφορετικές απόψεις στην επόμενη 

συνεδρίαση του Οργάνου. 

(Προσομοίωση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου: το ακροατήριο του ΠΛ-2) 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της πόλης αναζητεί προτάσεις για την προώθηση του 

ελαιολάδου σε νέες αγορές.  Εσείς ως μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού 

προετοιμάστε τα επιχειρήματα και τις ιδέες σας, έτσι ώστε να υποστηρίξετε τις ίδιες 

ή διαφορετικές απόψεις για την προώθηση του ελαιολάδου σε νέες αγορές εκτός 

Κρήτης στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Ενδεικτικά, η πρότασή 

(-εις) σας μπορεί να λάβει υπόψη τα παρακάτω ζητήματα: ετικέτα προϊόντος,  

συσκευασία (-ες), πλήθος προωθούμενων προϊόντων, τρόπος προώθησης και  

προωθητικές ενέργειες, τιμή προϊόντων και εκπτώσεις, ομάδα-στόχος πιθανών 

καταναλωτών,  δημιουργία γραφείου μάρκετινγκ, κλπ.  

(Προσομοίωση Γενικής Συνέλευσης Αγροτικού Συνεταιρισμού: το ακροατήριο του 

ΠΛ-2) 

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Μια μελέτη Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος έχει καταλήξει 

στην πεζοδρόμηση των κύριων αρτηριών της πόλης με κέντρο τη Δημοτική Αγορά, 

την αλλαγή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε παράπλευρες αρτηρίες και τη 

δημιουργία χώρων μαζικής στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων σε απόσταση μεγαλύτερη 

των 500μ. από την Αγορά. Εσείς ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προετοιμάστε 

τα επιχειρήματα και τις ιδέες σας, έτσι ώστε να υποστηρίξετε τις δικές σας απόψεις, 

επιφυλάξεις, προτάσεις και εναλλακτικές στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

(Προσομοίωση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου: το ακροατήριο του ΠΛ-2) 

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει προβλήματα στη στήριξη των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων των παιδιών. Αρκετοί γονείς δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να 

πληρώνουν τα φροντιστήρια, τις αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες των 

παιδιών τους, τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, την ψυχαγωγία σε internet cafe, 

κλπ. Πολλές φορές οι γονείς αδυνατούν να δώσουν στα παιδιά τους χαρτζιλίκι για 



τη βόλτα του Σαββατόβραδου. Μήπως εσείς ως μέλη του Συλλόγου Φοιτητών 

μπορείτε να βοηθήσετε; Ως εκπρόσωποι δύο φοιτητικών παρατάξεων, 

προετοιμάστε τις ιδέες και τα επιχειρήματά σας για να τα εισηγηθείτε σε επόμενη 

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σας. Η απόφαση της ΓΣ μπορεί να αποτελέσει 

εισήγηση στη Σύγκλητο.    

(Προσομοίωση Γενικής Συνέλευσης Φοιτητών: το ακροατήριο του ΠΛ-2) 

 

ΘΕΜΑ 7ο 

Συχνά ακούμε ότι η ανάπτυξη της χώρας σχετίζεται με βασικά έργα υποδομής, όπως 

κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, κτηρίων του δημοσίου, κλπ. Λέγεται 

ότι τα έργα αυτά συνδέονται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εσείς 

συμμερίζεστε αυτή την άποψη; Δηλαδή, εάν είχατε τη δυνατότητα να σχεδιάσετε 

την αναπτυξιακή στρατηγική του Νομού Χανίων, ως μηχανικοί τι δημόσια έργα θα 

προτείνατε που να συμβάλουν στην ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη μόνιμη 

δημιουργία θέσεων εργασίας; Προετοιμάστε τις ιδέες και τα επιχειρήματά σας 

προκειμένου να δώσετε μια ομιλία σε Ημερίδα που διοργανώνει το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης. 

(Προσομοίωση ακροατηρίου Ημερίδας Τεχνικού Επιμελητηρίου: το ακροατήριο του 

ΠΛ-2) 

  

ΘΕΜΑ 8ο 

Το τελευταίο διάστημα η απασχόληση των νέων επιστημόνων και μηχανικών είναι 

προβληματική. Η ανεργία φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ. Πολλοί νέοι επιλέγουν να 

βρουν εργασία στο εξωτερικό. Ωστόσο, πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας 

μεταξύ αυτών και το Πολυτεχνείο Κρήτης, διαθέτουν αρκετό και ακριβό εξοπλισμό, 

τεχνογνωσία και ειδικευμένο προσωπικό. Μήπως αν επέλεγαν να παράσχουν 

υπηρεσίες προς τρίτους (ιδιώτες, επιχειρήσεις) έναντι αμοιβής θα μπορούσαν 

αφενός να αξιοποιήσουν τον ακριβό εξοπλισμό και τεχνογνωσία που διαθέτουν 

επιδιώκοντας παράλληλα και κάποια έσοδα και αφετέρου να δημιουργήσουν νέες 

θέσεις απασχόλησης για τους αποφοίτους τους; Προετοιμάστε τις ιδέες, 

επιχειρήματα, επιφυλάξεις σας κλπ προκειμένου να δώσετε μια ομιλία σε συνέδριο 

που συνδιοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

(Προσομοίωση ακροατηρίου Συνεδρίου Τεχνικού Επιμελητηρίου – Πολυτεχνείου 

Κρήτης: το ακροατήριο του ΠΛ-2) 

 



ΘΕΜΑ 9ο 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης ζητά ένα άτομο που να 

διαθέτει γνώσεις πληροφορικής. Έστω ότι δεν διαθέτετε δίπλωμα από το Τμήμα 

ΗΜΜΥ αλλά σκέφτεστε να καταθέσετε βιογραφικό. Τι εργασίες έχετε αναπτύξει 

κατά τη διάρκεια των σπουδών σας που τεκμηριώνουν τις γνώσεις σας; Σε ποια 

μαθήματα εκπονήσατε έργα ή εργασίες που τεκμηριώνουν τη συναφή εμπειρία σας 

με τη θέση; Μπορείτε κάποιες από αυτές τις εργασίες να τις δείξετε κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης; Μήπως διαθέτετε γνώσεις και εμπειρία που αποκτήσατε 

μόνος σας και αν ναι πώς; Συζητήστε και προβληματιστείτε μαζί με το φίλο/η σας 

και παρουσιάστε τις σκέψεις σας στο ακροατήριο. 

(Προσομοίωση συνέντευξης στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: το 

ακροατήριο του ΠΛ-2) 

 

ΘΕΜΑ 10ο 

Η Περιφέρεια Κρήτης αναζητεί προτάσεις για την ανάπτυξη και στήριξη του 

τουρισμού. Σήμερα την Κρήτη την επιλέγουν τουρίστες μέσου εισοδήματος κυρίως 

από Ευρωπαϊκές χώρες. Εσείς ως μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου τι προτάσεις 

θα κάνατε για μια νέα προοπτική στον τουρισμό στην Κρήτη; Σκεφθείτε ιδέες που 

σχετίζονται με έργα υποδομής, εκπαίδευση υψηλής εξειδίκευσης προσωπικού και 

βοηθητικού προσωπικού, ολοκληρωμένες πολιτικές ανάπτυξης, εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών, δράσεις επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, άνοιγμα σε νέες 

αγορές, κλπ. Προετοιμάστε τις ιδέες και προτάσεις σας έτσι ώστε να μπορέσετε να 

τις παρουσιάσετε στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου.     

(Προσομοίωση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου: το ακροατήριο του ΠΛ-2) 

  


