ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2019 ( Κλάδος ΔΕ Λογιστικού, ταμιακού )
Εξέταση στο μάθημα: «Λεκτικές Δεξιότητες-Κατανόηση κειμένου/ων »
Κυριακή 26-01-2020
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αφορά το μάθημα «Λεκτικές Δεξιότητες-Κατανόηση
κειμένου/ων» και αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Το μάθημα βαθμολογείται
με άριστα το εκατό (100), ενώ ως βαθμολογία βάσης του ορίζονται οι εξήντα (60) μονάδες. Οι
ερωτήσεις είναι μεταξύ τους βαθμολογικά ισοδύναμες.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε ερώτηση, από τις τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις (α, β, γ, δ), μία και
μόνο μία είναι η ορθή. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΟ, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν διανεμηθεί.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Σε καθεμιά από τις επόμενες 7 ερωτήσεις, αριθμημένες από α) έως δ), δίνεται μία
πρόταση στην οποία λείπει μία λέξη ή μία φράση. Να επιλεγεί η απάντηση που
συμπληρώνει ορθά το κενό.
1.

Η αγορανομία _________ αυστηρούς ελέγχους στα καταστήματα κατά την περίοδο
των εκπτώσεων.
α) διατελεί
β) διεξάγει
γ) διαβλέπει
δ) διεξέρχεται

2.

Του __________ ευθύνες για τη χρεοκοπία της επιχείρησης.
α) επέρριψαν
β) επέβαλαν
γ) επέστησαν
δ) επέφεραν

3.

Της εξήγησε ότι η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι προϋπόθεση __________ για να
γίνεις ξεναγός.
α) εξ απορρήτων
β) εκ των ων ουκ άνευ
γ) εκ των προτέρων
δ) εκ των ενόντων

4.

Δε θέλω να σας _____________, αλλά η γνώμη μου για την παράσταση είναι
αρνητική.
α) προκαταβάλω
β) προκαταλάβω
γ) προκαταβάλλω
δ) προκαταληφθώ
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5.

Ανακοίνωση _____________ τα δρομολόγια εξέδωσε ο ΟΑΣΑ.
α) ως αφορά
β) αναφορικά
γ) ως αναφορά
δ) όσον αφορά

6.

_______________ την εμπιστοσύνη που του δείξαμε.
α) Καταχράστηκε
β) Ιδιοποιήθηκε
γ) Διαχειρίστηκε
δ) Υπεξαίρεσε

7.

Αποφάσισε να ___________ κάθε μέσο για να πετύχει τον σκοπό της.
α) παρέλθει
β) αντιπαρέλθει
γ) μετέλθει
δ) διέλθει

8.

Ακολουθούν 2 προτάσεις (A, B):
Α. Αποβιβάστηκαν οι μετανάστες από τα δύο πλοιάρια που τους είχαν
περισυνελέξει στη Μεσόγειο.
Β. Αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.
Ποια/ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικά σφάλματα;
α) Καμία.
β) Και οι δύο.
γ) Μόνο η Α.
δ) Μόνο η Β.

9.

Ακολουθούν 2 προτάσεις (A, B):
Α. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας στους τέσσερις εισακτέους αποφοιτά από το
λύκειο με βαθμολογία κάτω από το 10.
Β. Η νέα πλατφόρμα θα διατίθεται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτου
δικτύου.
Ποια/ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικά σφάλματα;
α) Καμία.
β) Και οι δύο.
γ) Μόνο η Α.
δ) Μόνο η Β.

10. Ακολουθούν 2 προτάσεις (A, B):
Α. Εξηγείστε μου γιατί έχω λάθος.
Β. Τελευταία όλο και περισσότεροι άνθρωποι σπουδάζουν εξ αποστάσεως.
Ποια/ποιες από αυτές περιέχουν ορθογραφικά σφάλματα;
α) Καμία.
β) Και οι δύο.
γ) Μόνο η Α.
δ) Μόνο η Β.
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11. Ακολουθούν 4 λέξεις (1-4):
(1) προσοντούχος
(2) ελπιδοφόρος
(3) επικερδής
(4) επιρρεπής
Ποια είναι συνώνυμη της λέξης «προσοδοφόρος»:
α) Η (1).
β) Η (3).
γ) Η (4).
δ) Η (2).
12. Ακολουθούν 2 προτάσεις (A, B):
Α. Με επιβλέπων εντολοδόχο θα προχωρήσει η συνένωση των εταιρειών.
Β. Τα στέγαστρα βαρέου τύπου βρίσκουν εφαρμογή σε εμπορικές εκθέσεις.
Ποια/ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικό σφάλμα;
α) Καμία.
β) Μόνο η Α.
γ) Μόνο η Β.
δ) Και οι δύο.
13. Ακολουθούν 2 προτάσεις (1-2):
(1) Η εταιρεία διάκειται θετικά προς τη συμμετοχή νέων επενδυτών.
(2) Ο δήμαρχος πρόσκειται εχθρικά στην κυβέρνηση.
Σε ποια/ποιες από αυτές γίνεται ορθή χρήση της υπογραμμισμένης λέξης με βάση
τα συμφραζόμενα;
α) Σε καμία.
β) Στη (2).
γ) Στην (1).
δ) Και στις δύο.
14. Ακολουθούν 2 φράσεις (1-2):
(1) υπηρεσία παράδοσης μη ευπαθή προϊόντων
(2) άμβλυνση του οξύ προβλήματος της ανεργίας
Σε ποια/ποιες από αυτές γίνεται ορθή χρήση της υπογραμμισμένης λέξης με βάση
τα συμφραζόμενα;
α) Σε καμία.
β) Στη (2).
γ) Στην (1).
δ) Και στις δύο.
15. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4):
(1) παραμονή – επιμονή
(2) παρακίνηση – παρότρυνση
(3) γένεση – γέννηση
(4) επίκληση – ανάκληση
Ποιο/ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη συνωνύμων;
α) Κανένα.
β) Και τα τέσσερα.
γ) Μόνο το (2).
δ) Τα (2) και (3).
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16. Ακολουθούν 4 φράσεις (1-4):
(1) ελλειματικός προϋπολογισμός
(2) αμοιβόμενη εργασία
(3) εκτιμώμενο κόστος
(4) ορκωμοσία φοιτητών
Ποιες από αυτές περιέχουν ορθογραφικά λάθη;
α) Καμία.
β) Και οι τέσσερις.
γ) Η (1) και η (2).
δ) Η (2) και η (3).
17. Ακολουθούν 4 φράσεις (1-4):
(1) εκλογικός συνδυασμός
(2) φύλλο και φτερό
(3) με πολύ εκτίμηση
(4) εξώφθαλμο λάθος
Ποιες από αυτές περιέχουν ορθογραφικά λάθη;
α) Καμία.
β) Και οι τέσσερις.
γ) Η (1) και η (2).
δ) Η (3) και η (4).
18. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4):
(1) απόρριψη – αποδοχή
(2) επιρροή – επήρεια
(3) απροσδόκητος – αδόκητος
(4) άβολος – αναπαυτικός
Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη αντιθέτων;
α) Κανένα.
β) Και τα τέσσερα.
γ) Το (1) και το (4).
δ) Το (3) και το (4).
19. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4):
(1) εκπίπτει – περιπίπτει
(2) παριστάνει – παρίσταται
(3) αποποιούμαι – περιποιούμαι
(4) διαφεύγει – υπεκφεύγει
Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη αντιθέτων;
α) Κανένα.
β) Και τα τέσσερα.
γ) Το (2) και το (3).
δ) Το (1) και το (4).
20. Ακολουθούν 4 λέξεις (1-4):
(1) επιδοκιμάζω
(2) απορρίπτω
(3) διαφωνώ
(4) αποβάλλω
Ποια/ποιες είναι αντίθετη/ες της λέξης «αποδοκιμάζω»;
α) Καμία.
β) Η (2).
γ) Η (1).
δ) Η (3) και η (4).
Σελίδα 4 από 13

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν 7 κενά διαστήματα, αριθμημένα από 21 έως 27, στα
οποία λείπει μία λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών
απαντήσεων την ορθή λέξη.
Ψηφιακό ωράριο εργασίας και ηλεκτρονική κάρτα εργασίας έρχονται για να ________ (21)
ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Σύντομα, υπογράμμισε ο υπουργός, _________ (22) σε
ισχύ το ψηφιακό ωράριο, το οποίο θα είναι ένα μέτρο οριζόντιο για όλες τις επιχειρήσεις,
μέσω του οποίου θα αποτυπώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και οι _________ (23)
τους για το σύνολο των εργαζομένων που _________ (24) σε μια επιχείρηση. Ειδικότερα,
θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο 2020 το ψηφιακό ωράριο, ενώ από την 1η Μαρτίου η
ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται αυτοματοποιημένα πλέον και ο
έλεγχος από τους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι πριν
μπουν σε μια επιχείρηση θα έχουν την πλήρη ηλεκτρονική _________ (25) όλων των
ωρών απασχόλησης και των μεταβολών τους για το σύνολο των εργαζομένων που
απασχολούνται. Επίσης θα υπάρχει καλύτερη διασταύρωση των στοιχείων για _____ (26)
της εργατικής νομοθεσίας και την επιβολή προστίμων σε διαφορετική περίπτωση. Η
χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας θα ξεκινήσει από τις αρχές του νέου έτους μόνο
σε μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή με περισσότερους από 50 εργαζόμενους, και θα
ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020 για όλες τις επιχειρήσεις. Με την κάρτα θα _______ (27)
η απασχόληση και οι υπερωρίες κάθε εργαζόμενου.

21.
α)
β)
γ)
δ)

αντιστρέψουν
μετατρέψουν
ανατρέψουν
επιτρέψουν

α)
β)
γ)
δ)

τίθεται
παρατίθεται
κατατίθεται
συντίθεται

α)
β)
γ)
δ)

καταβολές
μεταβολές
υποβολές
αναβολές

α)
β)
γ)
δ)

ασχολούνται
εξασκούνται
απασχολούνται
ασκούνται

α)
β)
γ)
δ)

απογραφή
διαγραφή
περιγραφή
καταγραφή

22.

23.

24.

25.
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26.
α)
β)
γ)
δ)

τη διατήρηση
την τήρηση
την επιτήρηση
την παρατήρηση

α)
β)
γ)
δ)

απογράφονται
διαγράφονται
περιγράφονται
καταγράφονται

27.

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν 7 κενά διαστήματα, αριθμημένα από 28 έως 34, στα
οποία λείπει μία λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών
απαντήσεων την ορθή λέξη.
Το φαινόμενο του brain drain, δηλαδή της μαζικής _________ (28) στο εξωτερικό ενός
σημαντικού τμήματος του ανθρώπινου δυναμικού με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης,
_________ (29) και επαγγελματικά προσόντα, επηρέασε σημαντικά το μέγεθος και την
ποιότητα του εργατικού δυναμικού, επιδείνωσε τους δημογραφικούς δείκτες της χώρας και
_________ (30) το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων. Συνεπώς, η
χάραξη και η αξιόπιστη _________ (31) μιας ολιστικής εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής
που θα βασίζεται στην ενδελεχή ανάλυση των κλάδων παραγωγής με σκοπό τον
_________ (32) των απαιτούμενων δεξιοτήτων υψηλής εξειδίκευσης είναι προτεραιότητα
για την _________ (33) του φαινομένου (brain regain). Στο πλαίσιο αυτό, θετική
_________ (34) αναμένεται να έχει το πρόγραμμα «Rebrain Greece» που πρόσφατα
ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ θα πρέπει να
εξεταστεί και το ενδεχόμενο στοχευμένων φορολογικών κινήτρων για το εξειδικευμένο
προσωπικό που θα επιλέξει τον επαναπατρισμό.
28.
α)
β)
γ)
δ)

αποφυγής
φυγής
διαφυγής
προσφυγής

α)
β)
γ)
δ)

ανάγκες
απαιτήσεις
δεξιότητες
επιτηδεύσεις

α)
β)
γ)
δ)

διεύρυνε
εξάπλωσε
επικάλυψε
γεφύρωσε

29.

30.
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31.
α)
β)
γ)
δ)

προσαρμογή
συναρμογή
αναπροσαρμογή
εφαρμογή

α)
β)
γ)
δ)

περιορισμό
διορισμό
καθορισμό
αφορισμό

α)
β)
γ)
δ)

διαστροφή
αναστροφή
περιστροφή
επιστροφή

α)
β)
γ)
δ)

αντίδραση
επίδραση
αλληλεπίδραση
ανάδραση

32.

33.

34.

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν 11 κενά διαστήματα, αριθμημένα από 35 έως 45,
στα οποία λείπει μία λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών
απαντήσεων την ορθή λέξη.
Στα 6,75 δισ. ευρώ _________ (35) βάσει του προϋπολογισμού το ύψος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2020. Το ποσό είναι στα ίδια επίπεδα, σε
επίπεδο στόχων, με το ύψος του ΠΔΕ το 2019, το οποίο όμως _________ (36) κατά 600
εκατ. με αποτέλεσμα οι συνολικές δαπάνες για την υλοποίηση έργων και δράσεων να
περιοριστούν σε 6.150 εκατ. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το ΠΔΕ κατευθύνεται
_________ (37) μεγάλου εύρους δράσεων που αναβαθμίζουν τις δημόσιες _______ (38),
την υγεία και την εκπαίδευση, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, την ενέργεια και το
περιβάλλον, _________ (39) τις δημόσιες υπηρεσίες, θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, στηρίζοντας παράλληλα αναγκαίες
δομές κοινωνικής _________ (40) και αλληλεγγύης. Το συγχρηματοδοτούμενο τμήμα
διακρίνεται περαιτέρω σε 4.221 εκατομμύρια για έργα ΕΣΠΑ, περιόδου 2014-2020 και
1.779 εκατομμύρια για λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σταθερή ______ (41)
για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και για το 2020
παραμένει η απορρόφηση των πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η _________ (42) της
αναλογούσας συνδρομής από την Ε.Ε. Ο στόχος αυτός θα _________ (43) στην
προώθηση της αναπτυξιακής πολιτικής και θα απαιτήσει την επίσπευση της υλοποίησης
των προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα οι
τομείς των μεγάλων έργων υποδομών, η προώθηση του επιχειρείν, η _________ (44) της
απασχόλησης, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος, τα
έργα υποδομών των ΟΤΑ και οι δράσεις για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Για το τμήμα του
ΠΔΕ έτους 2020 που θα _________ (45) αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, βασικό
κριτήριο θα είναι η κάλυψη των επιτακτικότερων αναπτυξιακών αναγκών.
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35.
α)
β)
γ)
δ)

προορίζεται
καθορίζεται
διορίζεται
αυτοπεριορίζεται

α)
β)
γ)
δ)

ανακόπηκε
διακόπηκε
περικόπηκε
αποκόπηκε

α)
β)
γ)
δ)

στην υλοποίηση
στην τυποποίηση
στην αποποίηση
στη μεταποίηση

α)
β)
γ)
δ)

υπερδομές
δομές
υποδομές
δομήσεις

α)
β)
γ)
δ)

συγχρονίζουν
ετεροχρονίζουν
αναχρονίζουν
εκσυγχρονίζουν

α)
β)
γ)
δ)

συνοχής
συνεννόησης
συμμαχίας
σύνδεσης

α)
β)
γ)
δ)

επιδίωξη
καταδίωξη
απώλεια
αξιοποίηση

α)
β)
γ)
δ)

εκροή
διαρροή
επιρροή
εισροή

α)
β)
γ)
δ)

συνδράμει
υποστηρίξει
επικρατήσει
περιοριστεί

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
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44.
α)
β)
γ)
δ)

κατάργηση
ενίσχυση
αποτροπή
προτροπή

α)
β)
γ)
δ)

αδειοδοτηθεί
εξουσιοδοτηθεί
μισθοδοτηθεί
χρηματοδοτηθεί

45.

46. Τοποθετήστε τις προτάσεις που ακολουθούν στη σωστή σειρά ώστε να
σχηματίσουν μία παράγραφο με ολοκληρωμένο νόημα:
(1)
Παρά τις συνεχιζόμενες μειώσεις στις εκτιμήσεις των κερδών τους για την περίοδο 20202021, οι ευρωπαϊκές τράπεζες -σε πείσμα των κακών αποδόσεών τους την τελευταία
διετία, όταν οι άλλες κατηγορίες μετοχών προσέφεραν σημαντικές θετικές αποδόσεις- από
τα χαμηλά του Αυγούστου έχουν ξεκινήσει πορεία σημαντικής υπεραπόδοσης.
(2)
Το τελευταίο διάστημα οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βρίσκονται μπροστά
σε ένα παράδοξο: παρ’ ότι ο τραπεζικός κλάδος δέχεται πιέσεις στη δραστηριότητά του
για μια σειρά από σοβαρούς λόγους, οι μετοχές του ακολουθούν ανοδική πορεία.
(3)
Αν και δεν έχει μπορέσει να ξεπεράσει ακόμα σε αποδόσεις τον δείκτη Stoxx 600 φέτος,
αφού υπολείπεται κατά 6% από τον βασικό δείκτη των ευρωπαϊκών μετοχών, σημαντικές
τραπεζικές μετοχές κινούνται με κέρδη άνω του 15% τον τελευταίο μήνα – και αυτό αρχίζει
και συζητιέται πολύ ανάμεσα στους επενδυτές.
(4)
Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Banks, στον οποίο συμμετέχουν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές
τραπεζικές μετοχές, υπεραποδίδει αισθητά σε σχέση με την ευρύτερη αγορά μετοχών το
τελευταίο διάστημα.
α)
β)
γ)
δ)

(1) – (3) – (4) – (2)
(2) – (1) – (4) – (3)
(3) – (4) – (2) – (1)
(3) – (1) – (2) – (4)
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Ακολουθεί το κείμενο:
Τη δέσμευση του δημοσίου ότι στο χρονοδιάγραμμα της αποπληρωμής των εγγυήσεων
που έχει παράσχει για στεγαστικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια προς ευπαθείς
οικονομικά ομάδες –σεισμόπληκτους, πυρόπληκτους, κατοίκους ακριτικών περιοχών– θα
συμπεριληφθούν πλην όσων έχουν καταπέσει και τα υπόλοιπα, που ανέρχονται σε 1,5
δισ. ευρώ, ζητούν οι τράπεζες.
Στις συζητήσεις μεταξύ του δημοσίου και των τραπεζών αναφέρεται ότι το πρώτο πρότεινε
η αποπληρωμή των εγγυήσεων επί των 2 δισ. ευρώ δανείων που έχουν ήδη καταπέσει να
γίνει σε 5 έως 7 έτη.
Για το θέμα υπάρχουν πιέσεις και από την πλευρά των θεσμών (Κομισιόν και SSM). Δεν
είναι τυχαίο ότι και στην έκθεση για την 4η μεταμνημονιακή αξιολόγηση γίνεται ιδιαίτερη
μνεία στο θέμα, με την Κομισιόν να ζητά από την κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει άμεσα.
Η πρόταση του δημοσίου φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτή από τις τράπεζες, υπό τον όρο
όμως να δεσμευτεί το δημόσιο για το σύνολο των εγγυήσεων που έχει δώσει σε δάνεια
ύψους 3,5 δισ. ευρώ.
Η ικανοποίηση του όρου που θέτουν οι τράπεζες είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς τα
συγκεκριμένα δάνεια σε ποσοστό 80% βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο, οι τράπεζες δεν
έχουν σχηματίσει προβλέψεις, εξαιτίας των εγγυήσεων του δημοσίου, και αποκλείονται
τόσο από τη μεταφορά για διαχείριση σε ειδικευμένες εταιρείες, όσο και από την πώλησή
τους σε τρίτους. Επίσης, δεν μπορούν να ενταχθούν στο προστατευτικό πλαίσιο της
πρώτης κατοικίας.
Για καθεμία από τις παρακάτω τρεις (3) ομάδες προτάσεων (47) – (49) να επιλεγεί η
πρόταση που ισχύει με βάση το παραπάνω κείμενο.
47.
α) Το δημόσιο είναι υπέρ της διεύρυνσης της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής των
εγγυήσεων επί δανείων που έχουν ήδη καταπέσει.
β) Οι τράπεζες είναι κατά της διεύρυνσης της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής των
εγγυήσεων επί δανείων που έχουν ήδη καταπέσει.
γ) Οι τράπεζες συμφωνούν άνευ όρων με το δημόσιο για τη διεύρυνση της χρονικής
διάρκειας αποπληρωμής των εγγυήσεων επί δανείων που έχουν ήδη καταπέσει.
δ) Οι θεσμοί θεωρούν ότι δεν είναι επείγον το θέμα της διεύρυνσης της χρονικής
διάρκειας αποπληρωμής των εγγυήσεων επί δανείων που έχουν ήδη καταπέσει.
48.
α) Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου δεν περιλαμβάνονται
δάνεια σε επιχειρήσεις.
β) Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου περιλαμβάνονται
αποκλειστικά στεγαστικά δάνεια ευπαθών ομάδων.
γ) Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου περιλαμβάνονται και
στεγαστικά δάνεια ευπαθών ομάδων.
δ) Η Κομισιόν θεωρεί ήσσονος σημασίας το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων
με εγγύηση του δημοσίου.
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49.
α) Εφόσον δεν εξυπηρετούνται, τα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου προβλέπεται να
μπορούν να πωλούνται σε τρίτους.
β) Εφόσον δεν εξυπηρετούνται, τα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου μεταφέρονται σε
εταιρείες διαχείρισης.
γ) Στην περίπτωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με εγγύηση του δημοσίου
καλούνται οι τράπεζες να αποπληρώσουν την εγγύηση.
δ) Στην περίπτωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με εγγύηση του δημοσίου
καλείται το δημόσιο να αποπληρώσει την εγγύηση.

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν 11 κενά διαστήματα, αριθμημένα από 50 έως 60,
στα οποία λείπει μία λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών
απαντήσεων την ορθή λέξη.
Το ευρώ είναι ένα επιτυχημένο και σταθερό νόμισμα. Αποτελεί το νόμισμα 19 κρατών
μελών της ΕΕ και περισσότερων από 330 εκατομμύρια πολιτών. Έχει εξασφαλίσει στα
μέλη της _________ (50) των τιμών και τα έχει θωρακίσει έναντι της εξωτερικής
αστάθειας. Παρά την πρόσφατη κρίση, αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα στον
κόσμο, δεδομένου ότι το ένα τέταρτο περίπου των παγκόσμιων συναλλαγματικών
αποθεμάτων είναι σε ευρώ, ενώ σχεδόν εξήντα χώρες ανά τον κόσμο έχουν ______ (51),
άμεσα ή έμμεσα, το νόμισμά τους με αυτό. Η Ευρώπη _________ (52) από τη χειρότερη
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση των τελευταίων επτά δεκαετιών. Οι ________ (53)
των τελευταίων ετών ανάγκασαν τις εθνικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να
λάβουν γρήγορα και έκτακτα μέτρα. Χρειάστηκε να _________ (54) τις οικονομίες τους και
να προστατεύσουν όλα όσα έχουν επιτευχθεί μέσω της σταδιακής και ενίοτε επίπονης
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ως εκ τούτου, διατηρήθηκε η ακεραιότητα της
ζώνης του ευρώ ως συνόλου και η εσωτερική αγορά _________ (55) ισχυρή. Ωστόσο,
δεδομένου ότι η οικονομική ανάπτυξη και η εμπιστοσύνη επιστρέφουν σε μεγάλο μέρος
της Ευρώπης, είναι σαφές ότι οι πρόχειρες λύσεις των τελευταίων ετών πρέπει να
_________ (56) σε μια μόνιμη, δίκαιη και δημοκρατικά νομιμοποιημένη βάση για το
μέλλον. Είναι επίσης σαφές ότι, με 18 εκατομμύρια ανέργους στη ζώνη του ευρώ, πρέπει
να γίνουν ακόμη πολλά για _________ (57) των οικονομικών πολιτικών. Η ευρωπαϊκή
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) είναι σήμερα σαν ένα σπίτι που χτίζεται επί
δεκαετίες αλλά παραμένει _________ (58). Όταν ξέσπασε η καταιγίδα, τα τοιχώματα και η
οροφή χρειάστηκε να σταθεροποιηθούν εσπευσμένα. Είναι πλέον καιρός να ενισχυθούν
τα θεμέλια της ΟΝΕ και να τη μετατρέψουμε στην ΟΝΕ που είχαμε αρχικά κατά νου: ένα
χώρο ευημερίας που _________ (59) σε ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και
σταθερότητα τιμών, μια ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την
πλήρη απασχόληση και την κοινωνική _________ (60). Για να επιτευχθεί αυτό, θα
χρειαστεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ.
50.
α)
β)
γ)
δ)

ποικιλία
ευελιξία
σταθερότητα
ολισθηρότητα
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51.
α)
β)
γ)
δ)

συνδέσει
αποσυνδέσει
επανασυνδέσει
προσδέσει

α)
β)
γ)
δ)

προσέρχεται
εξέρχεται
εισέρχεται
προέρχεται

α)
β)
γ)
δ)

ανακλήσεις
επικλήσεις
προσκλήσεις
προκλήσεις

α)
β)
γ)
δ)

εκποιήσουν
σταθεροποιήσουν
τυποποιήσουν
μονιμοποιήσουν

α)
β)
γ)
δ)

διαμένει
αναμένει
υπομένει
παραμένει

α)
β)
γ)
δ)

αποτραπούν
μετατραπούν
εκτραπούν
ανατραπούν

α)
β)
γ)
δ)

την προσήλωση
την επιδείνωση
τη βελτίωση
τη δραστηριοποίηση

α)
β)
γ)
δ)

ημιτελές
ιδιοτελές
αυτοτελές
ευτελές

α)
β)
γ)
δ)

επιβάλλεται
προάγεται
εκτείνεται
βασίζεται

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.
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60.
α)
β)
γ)
δ)

έφοδο
πρόσοδο
πρόοδο
κάθοδο
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