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ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 
 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, 
από της τέσσερις εναλλακτικές που σας δίνονται, 

 για τις 80 ερωτήσεις που ακολουθούν. 
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1. Σε  ένα χάρτη κλίµακας 1: 1000000 : 
 
α.   2 εκατοστά στο χάρτη  είναι  200 χιλιόµετρα στην πραγµατικότητα 
β.   4 χιλιοστά στο χάρτη    είναι  4 χιλιόµετρα στην πραγµατικότητα 
γ.   13 εκατοστά στο χάρτη  είναι 13 χιλιόµετρα στην πραγµατικότητα 
δ.   80 χιλιοστά στο χάρτη   είναι  800 χιλιόµετρα στην πραγµατικότητα 

 
2. Η τρύπα του όζοντος είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο επειδή : 

 
α.   αφήνει να περάσει η υπεριώδης ακτινοβολία   
β.   αφήνει να περάσει η υπέρυθρη ακτινοβολία 
γ.   το όζον προκαλεί µελανώµατα 
δ.   το όζον δηµιουργεί όξινη βροχή 

 
3. Ποιες από τις παρακάτω πηγές ενέργειας δεν είναι ανανεώσιµες : 

 
α.   η γεωθερµία 
β.   οι υδατοπτώσεις 
γ.   το φυσικό αέριο 
δ.   ο άνεµος 

 
4. Ένα στρέµµα είναι ίσο µε : 

 
α.   100 τετραγωνικά µέτρα 
β.   500 τετραγωνικά µέτρα 
γ.   1.000 τετραγωνικά µέτρα 
δ.   2.000 τετραγωνικά µέτρα 
 

5. Οι θαλάσσιες παλίρροιες οφείλονται : 
 

α.   στην έλξη της σελήνης 
β.   στην έλξη του ήλιου 
γ.   στην έλξη του ήλιου και της σελήνης 
δ.   στην ηµερήσια µεταβολή της θερµοκρασίας της θάλασσας 
 

6. Η επικρατούσα θρησκεία στην Ινδονησία είναι : 
 

α.   Βουδισµός 
β.   Ινδουϊσµός 
γ.   Μουσουλµανισµός 
δ.   Πολυθεϊσµός 

 
7. Η µεγάλη έκθεση βιβλίου που οργανώθηκε αυτό το µήνα έλαβε χώρα στην : 

 
α.   Βαρκελώνη 
β.   Βερολίνο 
γ.   Φλωρεντία 
δ.   Φρανκφούρτη 
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8. Η επίθεση της Ιαπωνίας στο Περλ Χάρµπορ έγινε προς το τέλος του:  

 
α.   1940 
β.   1941 
γ.   1942 
δ.   1943 

 
9. Το πραγµατικό επίθετο της Μαρίας Κάλλας ήταν  : 

 
α.   Καλαµίτση 
β.   Καλλιπίδου 
γ.   Καλογεροπούλου 
δ.   Καµπάνη 

 
10. Ποια από τις επόµενες χώρες συνορεύει µε το Αφγανιστάν : 

 
α.   Αζερµπαϊτζάν  
β.   Ινδία 
γ.   Ιράκ 
δ.   Κίνα 

 
11. Η νοµοθετική εξουσία ασκείται από : 

 
α.   τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Βουλής 
β.   τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
γ.   τη Βουλή και την Κυβέρνηση 
δ.   τη Βουλή και τον Πρωθυπουργό 

 
12. Συγγραφέας του βιβλίου «Το εκκρεµές του Φουκώ» ήταν ο : 

 
α.   Ουµπέρτο Έκο 
β.   Φερνάντ Μπροντέλ 
γ.   Χόρχε Σέµπρουν 
δ.   Φράνσις Φουκουγιάµα 

 
 
13. Το Θέατρο Τέχνης ιδρύθηκε από τον : 

 
α.   Αιµίλιο Βεάκη 
β.   Σπύρο Ευαγγελάτο 
γ.   Αλέξανδρο Μινωτή 
δ.   Κάρολο Κουν 

 
14. Ως σηµαντικότερος ιστορικός της αρχαιότητας θεωρείται ο : 

 
α.   Εµπεδοκλής 
β.   Ερατοσθένης 
γ.   Ηρόδοτος  
δ.   Παυσανίας 
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15. Με την ύπαρξη Εθνικού Κτηµατολογίου : 
 

α.   καταργούνται τα συµβόλαια για τις µεταβιβάσεις ακινήτων 
β.   εξασφαλίζεται η νοµική προστασία της ακίνητης ιδιοκτησίας 
γ.   εξασφαλίζεται µια ελάχιστη τιµή σε περίπτωση απαλλοτρίωσης της ακίνητης   

 περιουσίας 
δ.   Μπαίνουν στο σχέδιο πόλεως όλες οι ιδιοκτησίες 

 
 

16. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της µνήµης RAM και της µνήµης ROM σε έναν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή: 

 
α.   Στη ROM αποθηκεύονται πληροφορίες σε προσωρινή βάση, ενώ στη RAM  

αποθηκεύονται σε µόνιµη βάση 
β.     Στη ROM µπορούµε µόνο να διαβάσουµε τις πληροφορίες που περιέχει, ενώ 

στη RAM να διαβάσουµε αλλά και να εγγράψουµε νέες. 
γ. Η ROM έχει πληροφορίες που χάνονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία  µε ρεύµα, 

ενώ η RAM  δεν επηρεάζεται από µια διακοπή 
  δ. Η ROM  είναι µνήµη τυχαίας προσπέλασης, ενώ η RAM είναι µνήµη 

προκαθορισµένης προσπέλασης 
 
17. Ποια από τις παρακάτω Ευρωπαϊκές χώρες έχει την µεγαλύτερη πυκνότητα 

πληθυσµού : 
 

α.   Βέλγιο 
β.   ∆ανία 
γ.   Ελλάς 
δ.   Πορτογαλία  

 
18. Για να έχουµε ολική έκλειψη σελήνης, η σελήνη πρέπει να βρίσκεται σε: 

 
α.   πρώτο τέταρτο 
β.   πανσέληνο 
γ.   τελευταίο τέταρτο 
δ.   νέα σελήνη 

 
19. Ποιος από τους παρακάτω µουσικούς υπήρξε υπουργός Ελληνικής 

Κυβερνήσεως: 
 

α.   Θεοδωράκης Μίκης 
β.   Λοϊζος Μάνος 
γ.   Ξαρχάκος Σταύρος 
δ.   Χατζηδάκης Μάνος 
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20. Η ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου (οδικό δίκτυο, σιδηρόδροµοι) στο 

τέλος του 19ου αιώνα οφείλεται στον : 
 
α.   Επαµεινώνδα ∆εληγιώργη  
β.   Θεόδωρο ∆ηλιγιάννη 
γ.   Κυριακούλη Μαυροµιχάλη 
δ.   Χαρίλαο Τρικούπη 
 

21. Το ποσοστό επιχορήγησης επί της ενισχυόµενης  δαπάνης µιας νέας 
βιοµηχανικής επιχείρησης που εγκαθίσταται στο νοµό Ξάνθης είναι:   
 

 α.     0% 
 β.   15% 
 γ.   40% 
 δ.   30% 

 
22. Το ποσοστό επιχορήγησης επί της ενισχυόµενης δαπάνης για  συνεδριακά 

κέντρα είναι 35% για: 
 

α.  όλη τη χώρα   
β.  ορισµένους νοµούς  
γ.  παραθαλάσσιες περιοχές  
δ.  ορεινές περιοχές  
 

23. Ποια κατηγορία δαπανών επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν υπάγεται 
στο καθεστώς ενισχύσεων του Ν.2601/98 (Επενδυτικά Κίνητρα): 

 
α.   δαπάνες µικρών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας  
β.   δαπάνες επενδύσεων παραγωγής καινοτοµικών προϊόντων  
γ.   δαπάνες ίδρυσης σταθµών αυτοκινήτων  
δ.   δαπάνες ίδρυσης κέντρων θαλασσοθεραπείας  

 
24. Η ίδρυση µεταποιητικής επιχείρησης στο εξωτερικό από Ελληνική 

επιχείρηση : 
 

α.   δεν ενισχύεται µε επιχορήγηση 
β.   ενισχύεται µε επιχορήγηση 30% 
γ.   ενισχύεται µε επιχορήγηση 5% 
δ.   ενισχύεται µε επιχορήγηση 13% 

 
25. Το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.) δραστηριοποιείται στην: 

 
α.   αξιολόγηση επενδύσεων για να υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων από το  

  κράτος  
β.   χρηµατοδότηση επενδύσεων  
γ.   χορήγηση άδειας εγκαταστάσεως των βιοµηχανικών επιχειρήσεων 
δ.   εκπόνηση προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης 
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26. Οι Βιοµηχανικές Περιοχές δεν συµβάλλουν: 

 
α.   στην τουριστική ανάπτυξη  
β.   στην ενίσχυση της βιοµηχανικής υποδοµής  
γ.   στην προστασία του περιβάλλοντος  
δ.   στη βιοµηχανική αποκέντρωση 

 
27. Στα µεγάλα έργα υποδοµής δεν εντάσσεται: 

 
α.   η Εγνατία οδός 
β.   το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
γ.   το νέο γήπεδο του Ολυµπιακού 
δ.   η γέφυρα του Ρίου – Αντιρρίου 

 
28. Ο Γενικός Γραµµατέας της  Περιφέρειας: 

 
α.   εκλέγεται από τους ψηφοφόρους της περιφέρειας  
β.   διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο 
γ.   εκλέγεται από εκλεκτορικό σώµα που αποτελείται από τους Νοµάρχες και τους  

 ∆ηµάρχους της περιφέρειας  
δ.   διορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 

 
29. Μεγαλύτερη τυπική ισχύ έχει:  

 
α.   το Προεδρικό ∆ιάταγµα 
β.   η Υπουργική Απόφαση 
γ.   ο νόµος που ψηφίζεται από τη Βουλή 
δ.   η εγκύκλιος 

 
30.  Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι: 
   

α.   ο ∆ήµαρχος 
      β.  ένας Σύµβουλος που εκλέγεται από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
      γ.   ένας Σύµβουλος που διορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών,   ∆ηµόσιας   

    ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
     δ.   ένας Σύµβουλος που διορίζεται από τον ∆ήµαρχο 
 
31. Η ∆ηµοτική Αστυνοµία υπάγεται:  
 

α.   στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας 
β.   στο ∆ήµο 
γ.   στην Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων 
δ.   στη Νοµαρχία 
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32. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο είναι: 
 

α.   Ένωση των ∆ιευθυντών των Μουσείων 
β.   Γνωµοδοτικό Όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού 
γ.   Σωµατείο για την προστασία των αρχαιοτήτων 
δ.   Σωµατείο που έχει µέλη µόνο αρχαιολόγους 

 
33. Το Συµβούλιο της Επικρατείας είναι: 
 

α.   Υπηρεσία που βοηθά τον Πρωθυπουργό στο έργο του 
β.   Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο 
γ.   ∆ηµόσια Υπηρεσία που έχει παραρτήµατα σε όλη την επικράτεια 
δ.   Συµβούλιο στο οποίο µετέχουν όλοι οι ∆ήµαρχοι της επικράτειας 

 
34.  Στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπάγονται οι τοµείς: 

 
α.  Βιοµηχανίας, Εµπορίου, Τουρισµού, Ενέργειας, Έρευνας  
     και Τεχνολογίας 
β.  ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Ανάπτυξης, ∆ηµόσιου Λογιστικού,  
     Βιοµηχανίας, Εµπορίου 
γ.  Τουρισµού, Ενέργειας, Μεταφορών, Ναυτιλίας, Μεταλλείων 
δ.  Βιοµηχανίας, Εµπορίου, Τουρισµού, Ενέργειας, Περιφερειακής 
     Ανάπτυξης 

 
35.  Ποιο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει slogan: « ... φέρνει τις ∆ηµόσιες  

Υπηρεσίες στο σπίτι σας»: 
 
α.   Αριστοτέλης 
β.   Κλεισθένης 
γ.   Παρµενίων 
δ.   Σωκράτης 

 
36.  Η τελευταία αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγµατος έγινε το : 

 
α.   1993 
β.   1996 
γ.   1997 
δ.   2001 

 
37.   Ποιο από τα παρακάτω κράτη είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 

α.   ∆ανία 
β.   Ελβετία 
γ.   Νορβηγία 
δ.   Πολωνία 
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38. Ποιο από τα παρακάτω κράτη είναι υποψήφιο µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 
 

α.   Ισραήλ 
β.   Κύπρος 
γ.   Λίβανος 
δ.   Ρωσία 

 
39.  Πόσα είναι τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα: 

 
α.   6 
β.   9 
γ.   12 
δ.   15 

 
40. Ποιο κράτος δεν έχει χερσαία σύνορα µε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης: 
 
α.   Βέλγιο 
β.   ∆ανία 
γ.   Ελλάδα 
δ.   Σουηδία 

 
41. Σύµφωνα µε την «Ονοµατολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων» (NUTS) 

οι 13 περιφέρειες της χώρας µας εντάσσονται στο επίπεδο: 
 

α.   NUTS 1 
β.   NUTS 2 
γ.   NUTS 3 
δ.   NUTS 4 

 
42. Πόσα  ΕΥΡΩ αντιστοιχούν σε χίλιες δραχµές : 

 
α.   2,00 
β.   2,93 
γ.   3,40 
δ.   4,80 

 
43. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ υπογράφτηκε το έτος: 

 
α.   1995 
β.   1996 
γ.   1997 
δ.   1998 
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44. Οι εκλογές για τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνονται κάθε: 

 
α.   ∆ύο χρόνια 
β.   Τρία χρόνια 
γ.   Τέσσερα χρόνια 
δ.   Πέντε χρόνια 

 
45. Το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης καλύπτει την περίοδο: 

 
α.   1999-2005 
β.   2000-2006 
γ.   2001-2007 
δ.   2002-2008 

 
46. Τα κράτη-µέλη εναλλάσσονται στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κάθε: 
 
α.   3 µήνες 
β.   6 µήνες 
γ.   12 µήνες 
δ.   18 µήνες 

 
47. Η λήξη της περιόδου διπλής κυκλοφορίας εθνικών τραπεζογραµµατίων και 

κερµάτων καθώς και ΕΥΡΩ θα γίνει στις: 
 

α.   31 Ιανουαρίου 2002 
β.   28 Φεβρουαρίου 2002 
γ.   31 Μαρτίου 2002 
δ.   30 Ιουνίου 2002 

 
48. Ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήµερα είναι: 

 
α.   η Άννα ∆ιαµαντοπούλου 
β.   ο Γεώργιος Κοντογιώργης 
γ.   η Βάσω Παπανδρέου 
δ.   ο Χρήστος Παπουτσής 

 
49. Η Ελλάδα εντάσσεται στον εδαφικό στόχο 1 της περιφερειακής πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί το κατά κεφαλή ΑΕΠ δεν υπερβαίνει: 
 

α.   το 70% του κοινοτικού µέσου όρου 
β.   το 75% του κοινοτικού µέσου όρου 
γ.   το 85% του κοινοτικού µέσου όρου 
δ.   το 80% του κοινοτικού µέσου όρου 
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50. Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL: 

 
α.   επιδιώκει την κατάργηση των παραγόντων, που προξενούν   
      ανισότητες και διακριτική µεταχείριση στην αγορά εργασίας. 
β.   αποσκοπεί στην καθιέρωση νέων στρατηγικών αειφόρου      
      ανάπτυξης. 
γ.   στηρίζει την αναβάθµιση των υποδοµών των πόλεων. 
δ.   προωθεί τις διασυνοριακές συνεργασίες. 

 
51. Ο χρηµατοδοτικός µηχανισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

υποστήριξη των ενεργειών των κρατών-µελών όσον αφορά τη βελτίωση 
των προοπτικών απασχόλησης των πολιτών και την ανάπτυξη των 
προσόντων τους είναι: 
 

α.   Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
β.   Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
γ.   Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων 
δ.   Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

 
52. Τα θεσµικά Ευρωπαϊκά όργανα είναι πέντε: 

 
α.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η Επιτροπή, το ∆ικαστήριο και το   

  Κοινωνικό Ταµείο   
β.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

  Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Επιτροπή Περιφερειών. 
γ.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η Επιτροπή, το ∆ικαστήριο και το  

  Ελεγκτικό Συνέδριο 
δ.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η Επιτροπή, το ∆ικαστήριο και η  

  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  
 

53. Ποιο εκφράζει καλλίτερα το σκοπό της διοίκησης ενός έργου; 
 

α.  Να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο 
β.  Να διασφαλίσει ότι το έργο θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε το αρχικό σχέδιο του   
  έργου 
γ.  Να διασφαλίσει ότι το έργο θα γίνει µε το ελάχιστο κόστος 
δ.   Να διασφαλίσει την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων που είναι διαθέσιµοι. 

 
54. Tι επιδιώκεται µε την ανάλυση της κρισίµου αλληλουχίας των 

δραστηριοτήτων του έργου (critical path); 
 

α.  Να εντοπισθεί η πιο σύντοµη διαδροµή στο διάγραµµα δραστηριοτήτων 
β.  Να καθορισθούν οι δραστηριότητες που µπορούν να γίνουν µε άνεση χρόνου 
γ.   Να εντοπισθεί η πιο µακρά διαδροµή στο διάγραµµα δραστηριοτήτων 
δ.   Να εκτιµηθούν οι πόροι που απαιτούνται για κάθε δραστηριότητα  
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55.   Τι δείχνει το διάγραµµα Gantt: 
 

α.  Τα παραδοτέα του έργου 
β.  Τις ανάγκες σε πόρους (ανθρωποµήνες) που θα απαιτηθούν 
γ.   Το κόστος και τους πόρους 
δ.  Το χρονικό διάστηµα για κάθε δραστηριότητα του έργου 

 
56.   Τι είναι τα ορόσηµα (milestones); 
 

α. Τα παραδοτέα του έργου 
β. Η χρονική διαδοχή µεταξύ φάσεων του έργου 
γ. Οι καταληκτικές προθεσµίες δραστηριοτήτων 
δ.  Οι δείκτες απόδοσης του έργου 

 
57.   Η ανάλυση των εργασιών ενός έργου γίνεται µέσω: 
 

α. Του οργανογράµµατος 
β.  Της χρονικής αλληλουχίας δραστηριοτήτων 
γ. ∆εικτών απόδοσης 
δ. ∆ιάσπασης σε δραστηριότητες και ενέργειες 

 
58.    Ο Υπεύθυνος ενός έργου (project manager) πρέπει να έχει αρµοδιότητες     

σχετικές µε: 
 

α.   Την διάσπαση του έργου σε υποέργα και την ανάθεσή τους σε κατασκευαστές 
β.   Το σχεδιασµό του έργου και την προετοιµασία διαγωνισµών 
γ.   Το σχεδιασµό, την οργάνωση και τον έλεγχο του έργου 
δ.   Τον χρονικό προγραµµατισµό, και τον καθορισµό χρόνου και  απαιτούµενων  

  πόρων 
 
59.   Ποιο ταιριάζει στη «µητρική οργάνωση» (matrix organization); 
 

α.  Ο Υπεύθυνος Έργου έχει πλήρη ευθύνη για το προσωπικό του έργου 
β.   Ο Υπεύθυνος Έργου µοιράζεται την ευθύνη για το προσωπικό του έργου µε τους  

επιµέρους ∆ιευθυντές του Οργανισµού στον οποίο ανήκει το έργο 
γ.   Η διοίκηση του προσωπικού γίνεται από την ιεραρχία του Οργανισµού στον  

 οποίο  ανήκει το έργο 
δ.  Ο Υπεύθυνος Έργου έχει την ευθύνη για τα τεχνικά µόνο θέµατα 

 
60.   Η διοίκηση προγράµµατος σε τι διαφέρει από την διοίκηση έργου: 
 

α.  Είναι ίδιες 
β.  Αναφέρεται σε προγραµµατισµό και όχι εκτέλεση 
γ.   Είναι πιο ποιοτική 
δ.  ∆εν έχει παραδοτέα και χρονοδιάγραµµα 
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61.   Ποιο ταιριάζει καλλίτερα σε µία «σύµβαση παραχώρησης»; 
 

α.  Το δηµόσιο παραχωρεί περιουσιακά του στοιχεία σε ιδιώτες έναντι τιµήµατος 
β.  Ο ιδιώτης κατασκευάζει µε δικά του κεφάλαια το έργο και το εκµεταλλεύεται για    

 µία περίοδο 
γ.  Ο ιδιώτης κατασκευάζει µε δικά του κεφάλαια το έργο και το παραδίδει στο   

 δηµόσιο µετά την κατασκευή έναντι τιµήµατος 
δ.   Το δηµόσιο αναθέτει την κατασκευή του έργου µε διαγωνισµό αλλά διατηρεί την  

 εκµετάλλευσή του. 
 
 
62.   Ένα έργο αποτελείται από 6 δραστηριότητες (εργασίες) µε τις εξής χρονικές    

διάρκειες και προϋποθέσεις έναρξης εκτέλεσής τους¨ 
 

∆ραστηριότητα ∆ιάρκεια (µήνες) Προϋποθέτει ότι έχουν 
περατωθεί οι εξής 

Α 1 - 
Β 3 Α 
Γ 6 Β 
∆ 5 Α 
Ε 2 ∆ 
Ζ 4 Ε και Γ 

 
Ποια είναι η απαιτούµενη χρονική διάρκεια για την περάτωση του έργου; 

 
α.  12 µήνες 
β.  14 µήνες 
γ.  15 µήνες  
δ.  21 µήνες 

 
63.   Ποια είναι η κρίσιµη διαδροµή στο παραπάνω έργο; (Ερώτηση 62) 
 

α.  ΑΒΓ∆ 
β.  Α∆ΕΖ 
γ.  ΒΓΕΖ 
δ.  ΑΒΓΖ 

 
64. Πόσο µπορεί να καθυστερήσει η δραστηριότητα Ε στο παραπάνω έργο  
           (Ερώτηση 62) χωρίς να επηρεάσει τη διάρκεια εκτέλεσης του όλου έργου;  

 
α. καθόλου 
β. 4 µήνες 
γ. 1 µήνες 
δ. 2 µήνες 
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65.    Ποια αποτελεί µέθοδο οικονοµικής αξιολόγησης έργων; 
 

α. Autocad 
β. PERT 
γ. Αναγωγή σε παρούσα αξία (ΝPV)  
δ. Μέθοδος  κρισίµου διαδροµής (CPM) 

 
66.   Ποια από τα παρακάτω πακέτα λογισµικού χρησιµοποιούνται στη διοίκηση       

έργου; 
 

α.   Ms-Project και Excell 
β.  Autocad, CAP  και PERT 
γ.  Ms-Project και PRIMAVERA 
δ.  Autocad, CPM  και SAP 
 

67. Τι είναι το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) ; 
 
α.  Το θεσµικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τη σχετική    
  χρηµατοδότηση προς όλα τα Υπουργεία   
β.  Σύνολο Προγραµµάτων  για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων 
γ.  Η στρατηγική Εθνικής Ανάπτυξης, οι προτεραιότητες των ∆ιαρθρωτικών              
 Ταµείων και του Κράτους, οι ειδικοί στόχοι  και οι πηγές χρηµατοδότησης 
δ.  Επενδυτικά Προγράµµατα για υψηλή τεχνολογία και καινοτοµία 

 
68.  Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ;  

α.   Σύνολο αξόνων προτεραιότητας για την εφαρµογή του ΚΠΣ της χώρας ή                     
 κοινοτικής πρωτοβουλίας 

β.  Σύνολο δράσεων που πρέπει να έχουν απαραιτήτως εφαρµοσµένο χαρακτήρα και      
 να οδηγούν στην πραγµατοποίηση επιχειρηµατικού κέρδους 

γ.   Επενδυτική πρόταση που υποβάλλεται από επιχειρήσεις και αποβλέπει στην  
 αναδιοργάνωσή τους 

δ.   Τίποτε από τα παραπάνω 

 

69.    Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας λειτουργεί  το Ολοκληρωµένο  
     Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ). Τι νοµίζετε ότι είναι το ΟΠΣ ; 
 
α.   Υπηρεσία ελεγκτών που θα συλλέγει πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης  

  των έργων του Γ’ ΚΠΣ 
β.   Πληροφοριακό σύστηµα για την  τακτοποίηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων σε  

  ολόκληρη την Επικράτεια 
γ.    Βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την  

  εξέλιξη έργων σε Κοινοτικό επίπεδο 
δ.   Πληροφοριακό σύστηµα καταχώρησης δεδοµένων του ΚΠΣ, των κοινοτικών  

 πρωτοβουλιών, του Ταµείου Συνοχής, των ιδιωτικών επενδύσεων και του Π.∆.Ε. 
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70.   Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, η αποστολή της ∆ιαχειριστικής Αρχής του  

ΚΠΣ; 
 

α.   Η εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και νοµιµότητας στη διαχείριση και  
 εφαρµογή του Γ’ ΚΠΣ 

β.   Η βέλτιστη επένδυση των κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ σε αναπτυξιακές κατευθύνσεις  
γ.   Ο συντονισµός του προγραµµατισµού και της εφαρµογής επιχειρησιακών  

 προγραµµάτων και των διαχειριστικών τους αρχών τους 
δ.  Το (α) και (γ) µαζί. 
 

71.   Ποια νοµίζετε πως είναι η αποστολή και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής  
      Παρακολούθησης ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος ; 

 
α.   Να καταγράφει όλα τα οικονοµικά δεδοµένα των εκτελούµενων έργων 
β.   Να παρακολουθεί την ορθή εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
γ.   Να κρατά στοιχεία για την πορεία των οικονοµικών δεικτών του Επιχειρησιακού 
  Προγράµµατος 
δ.   Να παρακολουθεί τις νέες προκηρύξεις και να παροτρύνει τους φορείς να λάβουν 
  µέρος σε αυτές 

 
72.   Η  Αρχή Πληρωµής  έχει ως αποστολή την εξασφάλιση χρηµατικών ροών. Τι  

     αφορά συγκεκριµένα η αποστολή αυτή; 
 

α.  Την καταβολή των  αµοιβών του προσωπικού το οποίο εµπλέκεται στα 
  Επιχειρησιακά Προγράµµατα  του  Γ΄ ΚΠΣ 
β.  Τη διανοµή της αρχικής  χρηµατοδότησης των έργων προκειµένου να ξεκινήσει η 
  υλοποίησή τους 
γ.   Τα (α) και (β) µαζί 
δ.   Τις  χρηµατοδοτικές ροές από τα διαρθρωτικά Ταµεία για τα Επιχειρησιακά  
  Προγράµµατα του Γ΄ ΚΠΣ 

 
73. Ποιες δράσεις συγχρηµατοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ);  

 
α.  ∆ράσεις απασχόλησης, κατάρτισης και επανεκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού 
β.  Κατ’ αποκλειστικότητα δράσεις για την κατασκευή κτηρίων 
γ.  ∆ράσεις που έχουν σχέση µε την ανταγωνιστικότητα των δηµοσίων και ιδιωτικών 
 επιχειρήσεων  
δ.  ∆ράσεις υποστήριξης µειονεκτικών και κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων 

 

74. Ποιες  δράσεις  συγχρηµατοδοτεί  το Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Περιφερειακής  
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ;  
 

α.  ∆ράσεις σχετικές µε την  προώθηση της καινοτοµίας και των ευρεσιτεχνιών 
β.  ∆ράσεις που αποσκοπούν στη σύνδεση  ορεινών και ακριτικών περιοχών µε το 
     Κέντρο 
γ.  Αναπτυξιακές δράσεις 
δ.  ∆ιαδικασίες συνεχιζόµενης εκπαίδευσης για ανέργους 
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75.   Κατά τη διαχείριση   Προγραµµάτων χρησιµοποιούµε συχνά τον όρο   
«∆ηµόσια ∆απάνη». Τι εννοούµε µε τον όρο αυτό ; 

 
α.  Την Εθνική συµµετοχή 
β.  Την Κοινοτική συµµετοχή 
γ.  Τα (α) και (β) µαζί 
δ.  Τις αποσβέσεις των παγίων που περιλαµβάνονται σε ένα έργο 

 
76. Τι εννοούµε µε τον όρο επιλέξιµες δαπάνες  ενός έργου;  
 

α. Τις δαπάνες που γίνονται κατά προτεραιότητα σε ένα Πρόγραµµα 
β. Τις δαπάνες που αφορούν τα γενικά έξοδα ενός Προγράµµατος 
γ. Τις δαπάνες των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταµεία 
δ. Τα (α) και (β) µαζί 

 
77.   Κατά την παραλαβή διαφόρων έργων ελέγχεται η πορεία υλοποίησής τους,   
 ως προς τα εξής: 

 
α.  Το φυσικό αντικείµενο και τον οικονοµικό απολογισµό τους 
β.  Την καινοτοµία και τις ευρεσιτεχνίες 
γ.  Την απόδοση του Φ.Π.Α. 
δ.  Τα (β) και (γ) µαζί 

 
78.       Κατά την υλοποίηση ενός  Προγράµµατος είναι απαραίτητο να τηρείται η   

 αρχική σύµβαση που υπογράφεται από τον ανάδοχο και τη    
χρηµατοδοτούσα αρχή. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται όταν: 

 
α.  Η παρέκκλιση βελτιώνει την ποιότητα των παραδοτέων 
β.  Έχει γίνει και έχει εγκριθεί αίτηση για τροποποίηση της σύµβασης  
γ.  Σε καµιά περίπτωση 
δ.  ∆εν υπάρχει περιορισµός 

 
79.   Τι σηµαίνουν τα αρχικά ΕΠΑΝ; 
 

α.  Εθνική Περιφερειακή Ανάπτυξη Νήσων 
β.  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» 
γ.  Επιτροπή Παρακολούθησης  Ανεκτέλεστων Νοµοθετηµάτων  
δ.  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αθλητισµού & Νεότητας 

 
 
80.   Πόσες χώρες µετέχουν στην Ευρωζώνη; 
 

α. 6 
β. 9 
γ. 12 
δ. 4 
 


