ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
21ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔ ΚΑΙ
4 ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ (2009)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΘΕΜΑ 3ο
Α) Γιατί πρέπει να ασκείται έλεγχος πάνω στη δημόσια διοίκηση στα σύγχρονα
φιλελεύθερα-δημοκρατικά συστήματα και ποιες είναι οι μορφές ελέγχου της δημόσιας
διοίκησης σε εθνικό επίπεδο;
Β) Ποιες είναι οι μορφές ελέγχου της δημόσιας διοίκησης των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα όργανα της Ε.Ε.;
Γ) Να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα του ελέγχου της δημόσιας διοίκησης όπως
αυτός ασκείται στην Ελλάδα σήμερα.

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΘΕΜΑ 3ο
Α. Ποια θεωρείτε ως βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής διεθνούς οικονομικής
κρίσης;
Β. Να αξιολογήσετε την επίδραση της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην ελληνική
οικονομία.
Γ. Ποιες κατευθύνσεις πολιτικής προτείνετε για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης
της ελληνικής οικονομίας;

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Σ.Δ.Δ.
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΑ 1ο
Συστήματα στελέχωσης της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Διαδικασίες και όργανα
ελέγχου των συστημάτων αυτών. Επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου

στα εν λόγω

συστήματα και σε ποιο βαθμό αυτά συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της
Δημόσιας Διοίκησης.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ε.Σ.Τ.Α.
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΘΕΜΑ 2ο
Περιγράψτε με σαφήνεια τι σημαίνουν οι παρακάτω όροι δίνοντας παράλληλα και
σύντομα σχετικά παραδείγματα:
1. Βιοκλιματικό κτίριο
2. Διαχείριση φυσικών και βιολογικών πόρων
3. Εκοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια
4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
5. Περιβαλλοντικοί όροι
ΦΑΚΕΛΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να συζητήσετε τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στη σύγκλιση των ευρωπαϊκών
περιφερειών τα τελευταία χρόνια (2000-2005).
2. Γιατί είναι σημαντική η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ειδικότερα της
καινοτομίας και της δημιουργικότητας στην οικονομική ανάπτυξη και σύγκλιση των
περιφερειών;

3. Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι προοπτικές για τις ελληνικές περιφέρειες την
επόμενη δεκαετία;
Βασικές συντομογραφίες
ΑΞΕ: Άμεσες ξένες επενδύσεις
ΑΠΑ: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
Ε&Α: Έρευνα και Ανάπτυξη
ΕΤΑΑ: Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης στον επιχειρηματικό τομέα
ΜΑΔ: Μονάδες αγοραστικής δύναμης
ΚΜ: Κράτη μέλη
ΚΑ ΚΜ: Κεντρικά και ανατολικά κράτη μέλη
ΠΑΑ: Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση
ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
ΦΑΚΕΛΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Συζητήστε τη σχέση δαπανών, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των
Υπηρεσιών Υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
2. Συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στις Υπηρεσίες Υγείας: πλεονεκτήματα –
μειονεκτήματα.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο του όρου «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο».
2. α. Να αναδείξετε τη σημασία της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονιοσμού» για το
σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής ένταξης και άρσης του κοινωνικού
αποκλεισμού.
β. Με ποιους τρόπους η «Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού» μπορεί να συμβάλλει
στο σχεδιασμό πολιτικών για την ένταξη των μεταναστών στη χώρα μας;

ΦΑΚΕΛΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά των σκανδάλων που δημοσιοποιούνται από τα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.
2. Αναλύστε τους λόγους για τους οποίους τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
συμβάλλουν στην ανάδειξη και δημοσιοποίηση των πολιτικών σκανδάλων.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Δεδομένου ότι στην εποχή μας δεν έχουμε πρόβλημα πληροφόρησης, αλλά
πρόβλημα προσανατολισμού του κοινού, πώς οργανώνεται σήμερα η διαχείριση
της προσοχής και στη βάση ποιας αντίληψης;
2. Αναφερθείτε στις μορφές της διαδικτυακής δημοσιογραφίας, στη σχέση τους με
την κλασική δημοσιογραφία και στον τρόπο λειτουργίας της κλασικής
δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή.
3. Να αναλύσετε τις αλλαγές που σημειώνονται σήμερα στη σχέση μεταξύ του
πολιτικού συστήματος, των μέσων επικοινωνίας και της κοινής γνώμης στο
πλαίσιο της κοινωνίας των μέσων.

ΦΑΚΕΛΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ B.D.A. International

Η B.D.A. International αντιμετωπίζει το ακόλουθο πρόβλημα λήψης αποφάσεων.
Πρόσφατα η B.D.A. ανέπτυξε ένα καινούργιο μηχάνημα, το ΧΤ4, που αυξάνει την
παραγωγή ενός κλάδου προϊόντων υψηλών προδιαγραφών κατά 20%. Επιπλέον, το
ΧΤ4 μειώνει το ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων από 5% σε 2%.
Εκτός από το ΧΤ4, η B.D.A. παράγει σε μαζική παραγωγή συνολικά 14 προϊόντα και
χρησιμοποιεί ενιαίες εγκαταστάσεις για όλα αυτά τα προϊόντα, όπως επίσης και τους
ίδιους εργατοτεχνίτες. Για το λόγο αυτό, το οργανόγραμμά της έχει αναπτυχθεί βάσει
λειτουργιών.
Οι ανταγωνιστές της B.D.A. δεν μπορούν να διαθέσουν ένα προϊόν ανταγωνιστικό του
ΧΤ4 και αυτό προβλέπεται να συμβεί μετά από τρία χρόνια, εφόσον φυσικά η B.D.A.
αποφύγει τις διαρροές της τεχνογνωσίας του ΧΤ4 προς τους ανταγωνιστές της. Στην
αντίθετη περίπτωση, οι ανταγωνιστές της θα είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν
ανταγωνιστικό προϊόν του ΧΤ4 σε λιγότερο από ένα χρόνο.
Για το λόγο αυτό, η B.D.A. στηρίζει στο ΧΤ4 πολλές ελπίδες για τη βελτίωση των
οικονομικών αποτελεσμάτων της, τα οποία, κατά τα τελευταία δύο χρόνια είχαν πτωτική
πορεία.
Ένα από τα προβλήματα για την επίτευξη των στόχων της B.D.A. είναι ότι η αγορά για
το ΧΤ4

είναι σχετικά περιορισμένη. Οι μεγάλοι πελάτες που θα μπορούσαν να

ενδιαφερθούν για το ΧΤ4 ανέρχονται σε 10 και θα μπορούσαν να αγοράσουν περίπου
20 τεμάχια ο κάθε ένας ετησίως.

Ο αριθμός των πελατών μικρότερου μεγέθους έχει υπολογιστεί σε 400 περίπου και ο
κάθε ένας από αυτούς δε θα μπορούσε να απορροφήσει, στην καλύτερη περίπτωση,
περισσότερα από ένα τεμάχιο στα δύο χρόνια.
Ορισμένοι από τους μικρότερους πελάτες θα μπορούσαν να ζητήσουν από την B.D.A.
και ειδικότερες μορφές του ΧΤ4, προκειμένου αυτό να μπορεί να προσαρμοσθεί
καλύτερα στις παραγωγικές τους διαδικασίες, κάτι όμως που θα ανέβαζε το κόστος
παραγωγής του.
Οι τεχνολογικές προδιαγραφές του ΧΤ4 εξασφάλιζαν στους αγοραστές τους την
αξιόπιστη χρησιμοποίησή του για τρία περίπου χρόνια. Παρ’ όλα αυτά η B.D.A.
θεωρούσε επαρκή χρόνο εγγύησης τα δύο μόνο χρόνια, βάσει των πολιτικών που
ίσχυαν στον κλάδο από τους προμηθευτές εξοπλισμού.
Την ερχόμενη εβδομάδα έχει σχεδιαστεί η πρώτη συνάντηση με έναν από τους
μεγαλύτερους δυνητικούς πελάτες της B.D.A., προκειμένου να τους παρουσιασθεί το
ΧΤ4 και να επιτευχθεί η συμφωνία για την παραγγελία του.
Παρ’ όλα αυτά, τα στελέχη της B.D.A. βρίσκονται μπροστά σε ένα κρίσιμο ερώτημα,
σχετικά με:
την τιμή που θα πρέπει να πουλήσουν το ΧΤ4.
Από την απάντηση του ερωτήματος αυτού θα εξαρτηθούν οι σημαντικότερες επιδιώξεις
της B.D.A., αφού η τιμή αυτή δύσκολα θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά στα επόμενα
δύο χρόνια και αφού η οικονομική πορεία της B.D.A., στα επόμενα τρία τουλάχιστον
χρόνια, θα εξαρτηθεί από τα συνολικά της έσοδα από το ΧΤ4.

Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, τα στελέχη της B.D.A. ακολούθησαν τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, επικεντρώθηκαν κατ’ αρχάς στην
απάντηση των ακόλουθων ερωτημάτων:
1. Ποια διαδικασία λήψεως αποφάσεων πρέπει να ακολουθήσουν για τη λύση του
προβλήματος αυτού;
2. Ποιες είναι οι αναγκαίες πληροφορίες για την υποστήριξη των αποφάσεών τους
για την τιμή που θα έπρεπε να πουλήσουν το ΧΤ4;
3. Ποια κριτήρια λήψης αποφάσεων πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τελική
επιλογή της τιμής του ΧΤ4;
Μετά τη λήψη της πιο πάνω απόφασης, τα στελέχη της B.D.A. ασχολήθηκαν με το
ερώτημα:
Ποια είναι τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της
μεγαλύτερης κατά το δυνατόν παραγωγικότητας κατά την παραγωγή του ΧΤ4
και την αποφυγή των διαρροών της τεχνογνωσίας του προς τους
ανταγωνιστές της;
Για την υποβοήθηση του έργου των στελεχών της B.D.A. καλείστε και εσείς να
εκφράσετε την άποψή σας για τα πιο πάνω ερωτήματα.
ΦΑΚΕΛΟΣ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να σχολιάσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή
οικονομία στη σημερινή οικονομική κρίση.

2. Να αναλύσετε τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας μέσα στο
διεθνές οικονομικό σύστημα.
ΦΑΚΕΛΟΣ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να σχολιάσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή
οικονομία στη σημερινή οικονομική κρίση.
2. Να αναλύσετε τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας μέσα στο
διεθνές οικονομικό σύστημα.
ΦΑΚΕΛΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
3. Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά των σκανδάλων που δημοσιοποιούνται από τα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.
4. Αναλύστε τους λόγους για τους οποίους τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
συμβάλλουν στην ανάδειξη και δημοσιοποίηση των πολιτικών σκανδάλων.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
4. Δεδομένου ότι στην εποχή μας δεν έχουμε πρόβλημα πληροφόρησης, αλλά
πρόβλημα προσανατολισμού του κοινού, πώς οργανώνεται σήμερα η διαχείριση
της προσοχής και στη βάση ποιας αντίληψης;
5. Αναφερθείτε στις μορφές της διαδικτυακής δημοσιογραφίας, στη σχέση τους με
την κλασική δημοσιογραφία και στον τρόπο λειτουργίας της κλασικής
δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή.
6. Να αναλύσετε τις αλλαγές που σημειώνονται σήμερα στη σχέση μεταξύ του
πολιτικού συστήματος, των μέσων επικοινωνίας και της κοινής γνώμης στο
πλαίσιο της κοινωνίας των μέσων.
ΦΑΚΕΛΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
5. Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά των σκανδάλων που δημοσιοποιούνται από τα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.
6. Αναλύστε τους λόγους για τους οποίους τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
συμβάλλουν στην ανάδειξη και δημοσιοποίηση των πολιτικών σκανδάλων.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
7. Δεδομένου ότι στην εποχή μας δεν έχουμε πρόβλημα πληροφόρησης, αλλά
πρόβλημα προσανατολισμού του κοινού, πώς οργανώνεται σήμερα η διαχείριση
της προσοχής και στη βάση ποιας αντίληψης;
8. Αναφερθείτε στις μορφές της διαδικτυακής δημοσιογραφίας, στη σχέση τους με
την κλασική δημοσιογραφία και στον τρόπο λειτουργίας της κλασικής
δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή.
9. Να αναλύσετε τις αλλαγές που σημειώνονται σήμερα στη σχέση μεταξύ του
πολιτικού συστήματος, των μέσων επικοινωνίας και της κοινής γνώμης στο
πλαίσιο της κοινωνίας των μέσων.
ΦΑΚΕΛΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ:
Θέμα 1ο: Κατανομές Συχνοτήτων
Η βασική παράμετρος που καθορίζει την κοινωνική πολιτική στήριξης των χαμηλών
εισοδημάτων, είναι το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών. Με τον όρο «βιοτικό επίπεδο»
αναφερόμαστε στο βιοτικό επίπεδο καθενός από τα μέλη της οικογένειας. Επομένως, όλα τα
μέλη του νοικοκυριού έχουν το ίδιο βιοτικό επίπεδο.
Το βιοτικό επίπεδο (των μελών του νοικοκυριού) προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού
συνολικού μηνιαίου εισοδήματος της οικογενείας με το σταθμικό άθροισμα των μελών της.
Οι συντελεστές στάθμισης ορίζονται ως εξής:
Μέλος οικογένειας
1ος ενήλικας
υπόλοιποι ενήλικες
κάθε παιδί > 14 ετών
κάθε παιδί < 14 ετών

Στάθμιση
1,0
0,5 έκαστος
0,5 έκαστο
0,3 έκαστο

Παράδειγμα: Μία οικογένεια έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα € 2.800 και αποτελείται από τον
πατέρα, τη μητέρα, τη γιαγιά, ένα παιδί 8 ετών και ένα παιδί 16 ετών. Το βιοτικό επίπεδο κάθε
μέλους της οικογένειας ισούται με €2.800 / (1 + 0,5 + 0,5 + 0,3 + 0,5) = €2.800 / 2,8 = € 1.000.
Επομένως, το βιοτικό επίπεδο της οικογένειας ισούται με € 1.000 (δηλαδή, ότι κάθε μέλος της
οικογένειας έχει βιοτικό επίπεδο ίσο με € 1.000).
Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την κατανομή του (μηνιαίου) βιοτικού επιπέδου των
μελών ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 2.051 οικογενειών του Νομού Αττικής.
(α) Κατανομή συχνοτήτων

n = 2.051, Mean = €923,12, Std. Deviation = €538,01

(β) Ποσοστιαία Αθροιστική Πολυγωνική Γραμμή (Ogive)

(γ) Διάγραμμα Πλαισίου και Απολήξεων (Box and Whisker Plot)

Σημείωση: Με κύκλο σημειώνονται οι ακραίες τιμές, και με αστεράκι οι πολύ ακραίες τιμές.

Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα:
1.1 Ποιο είναι κατά προσέγγιση το Διάμεσο βιοτικό επίπεδο και ποια η ερμηνεία του;
1.2 Ποιο είναι κατά προσέγγιση το 1ο Τεταρτημόριο του βιοτικού επιπέδου και ποια η ερμηνεία
του;
1.3 Ποιο είναι κατά προσέγγιση το 3ο Τεταρτημόριο του βιοτικού επιπέδου και ποια η ερμηνεία
του;
1.4 Τι ποσοστό περίπου των νοικοκυριών έχει βιοτικό επίπεδο άνω των €2.000;
1.5 Σε μία συνάντηση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον Επιστημονικό
Σύμβουλο της ΓΣΕΕ, ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα, ο πρώτος ζήτησε μια αναφορά από τον
δεύτερο για το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της Αττικής. Εάν ήσασταν ο Σύμβουλος της
ΓΣΕΕ, τι θα αναφέρατε σαν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της κατανομής του βιοτικού
επιπέδου των νοικοκυριών της Αττικής;
1.6 Το όριο της φτώχιας ορίζεται ως το 60% του Διάμεσου Βιοτικού Επιπέδου. Με βάση τα
παραπάνω διαγράμματα, τι ποσοστό περίπου των οικογενειών του δείγματος είναι κάτω από
το όριο της φτώχιας;
1.7 Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων προγραμματίζει την παροχή
οικογενειακού επιδόματος που θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων του Νομού
Αττικής, που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας, τουλάχιστον κατά 10%. Πόσο πρέπει να
είναι το μηνιαίο επίδομα σε € για μια 4μελή οικογένεια με 2 παιδιά (< 14 ετών), έτσι ώστε το
βιοτικό τους επίπεδο να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 10%;
1.8 Πόσο περίπου θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων εάν το οικογενειακό επίδομα δοθεί σε 200 χιλιάδες οικογένειες του Νομού
Αττικής;

Θέμα 2ο: Αριθμοδείκτες
Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων κατά το έτος 2006
(τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).

ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΥΛΟ (2006, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, σε €)

Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Ορυχεία & Λατομεία

19.535

20.227

15.117

Μεταποιητικές Βιομηχανίες

21.995

24.559

16.821

ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό αέριο

40.157

41.826

30.535

Κατασκευές

18.075

18.085

18.032

Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο

19.496

21.410

17.015

Ξενοδοχεία & Εστιατόρια

30.752

51.512

12.884

Μεταφορές & Επικοινωνίες

28.424

29.687

25.685

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

30.637

34.457

26.989

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

21.966

22.369

21.519

Εκπαίδευση

26.947

33.295

18.430

Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα

24.206

27.373

22.442

Άλλες Δραστηριότητες

22.831

23.589

21.984

Σύνολο

24.274

27.698

19.404

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.
2.1 Κατασκευάστε ένα δείκτη των Συνολικών μέσων ετησίων αμοιβών των εργαζομένων σε κάθε
κλάδο με βάση 100 τις (συνολικές) μέσες ετήσιες αμοιβές του συνόλου της οικονομίας.
2.2 Κατασκευάστε ένα δείκτη των μέσων ετησίων αμοιβών των εργαζομένων Ανδρών σε κάθε
κλάδο με βάση 100 τις μέσες ετήσιες αμοιβές των Ανδρών στο σύνολο της οικονομίας.
2.3 Κατασκευάστε ένα δείκτη των μέσων ετησίων αμοιβών των εργαζομένων Γυναικών σε κάθε
κλάδο με βάση 100 τις μέσες ετήσιες αμοιβές των Γυναικών στο σύνολο της οικονομίας.
2.4 Όσον αφορά στις Συνολικές μέσες αποδοχές ανά κλάδο: ποια είναι η ποσοστιαία απόκλιση
από το μέσο όρο του συνόλου της οικονομίας, του κλάδου με τις μικρότερες αποδοχές και
ποια είναι η ποσοστιαία απόκλιση του κλάδου με τις υψηλότερες αποδοχές;
2.5 Όσον αφορά στις συνολικές μέσες αποδοχές των Ανδρών ανά κλάδο: ποια είναι η
ποσοστιαία απόκλιση, από τον μέσο όρο του συνόλου της οικονομίας, του κλάδου με τις

μικρότερες αποδοχές, και ποια είναι η ποσοστιαία απόκλιση του κλάδου με τις υψηλότερες
αποδοχές;
2.6 Όσον αφορά στις συνολικές μέσες αποδοχές των Γυναικών ανά κλάδο: ποια είναι η
ποσοστιαία απόκλιση, από τον μέσο όρο του συνόλου της οικονομίας, του κλάδου με τις
μικρότερες αποδοχές και ποια είναι η ποσοστιαία απόκλιση του κλάδου με τις υψηλότερες
αποδοχές;
2.7 Όσον αφορά στην ανισότητα μεταξύ των φύλων: σε ποιο κλάδο παρατηρείται η μεγαλύτερη
ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των αμοιβών ανδρών και γυναικών και σε ποιο κλάδο
παρατηρείται η μικρότερη ποσοστιαία διαφορά;
2.8 Πόσο πρέπει να αυξηθούν οι αποδοχές των εργαζόμενων στις μεταποιητικές επιχειρήσεις,
προκειμένου οι αμοιβές τους να φθάσουν το μέσο επίπεδο των αμοιβών του συνόλου των
εργαζομένων;

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

The worst U.S. recession since the 1930s appears to be over. The best sign: real
gross domestic product, the most comprehensive gauge of the economy's ups and
downs, almost certainly hit bottom. Monthly data so far suggest a surprisingly
strong advance with enough momentum to keep the upturn going. Still, many
investors are skeptical. The improving outlook has succeeded only in setting off a
hot debate: is the recovery sustainable or just a temporary bounce fueled by a few
one-shot government programs?
The debate will not be settled anytime soon, but several underlying forces make a
strong case that the upturn is durable. Already, spending by consumers and business,
homebuilding, and manufacturing activity have begun with much more relief than
expected.
Of course, consumers will be essential to a lasting recovery, and their help will
require stronger labor markets. The plus here is that business have been extremely
conservative in their spending and hiring, which puts them in a good position to
gear up quickly as a recovery takes hold. Many are doing so, as the recent easing in
job losses suggests. In fact, income growth, the key to any sustained increase in
consumer spending, is already getting support from wages and salaries, which rose
slightly in July for the first month in almost a year.

Finally, the upturn is global, with Asia, the Americas, and Europe all set to grow
simultaneously. A synchronized recovery will boost the volume of world trade. In
the past, steep recessions have been followed by robust recoveries. The current
upturn seems to be starting out that way as businesses restock their exceptionally
low inventories. But even if it doesn't maintain its initial burst, the strengthening
supports under demand in all major sectors suggest this recovery has legs.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Ένα νέο ηλεκτρονικό εργαλείο για τη διευκόλυνση του πολίτη στην αλληλεπίδρασή
του με τον κρατικό μηχανισμό, η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης "Ermis",
παρουσιάστηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε. φιλοδοξώντας να εισαγάγει την Ελλάδα στην εποχή της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας
διοίκησης.
Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης φιλοδοξεί, ουσιαστικά, να αποτελέσει ένα
"ηλεκτρονικό πολυκατάστημα" όπου ο πολίτης θα μπορεί εύκολα και χωρίς
γραφειοκρατική ταλαιπωρία να διεκπεραιώνει το σύνολο των συναλλαγών του με
τον κρατικό μηχανισμό, από τη χορήγηση μιας απλής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού
μέχρι εγγραφή σε μητρώα ασφαλισμένων ή έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης.
Τρεις είναι οι άξονες στους οποίους κινείται το έργο. Η Παροχή πληροφοριών, η
Διαλειτουργικότητα και η Ασφάλεια των συναλλαγών. Η παροχή πληροφοριών
αφορά την ολοκληρωμένη συλλογή και οργάνωση της απαιτούμενης πληροφορίας
από το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και τη διάθεσή της στο Διαδίκτυο για την
αξιόπιστη ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων. Η διαλειτουργικότητα αφορά
στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών που θα επιτρέπουν την πλήρη
επικοινωνία μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης και
την ανάπτυξη εφαρμογών για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
ηλεκτρονικών συναλλαγών από ένα σημείο. Τέλος, η απόλυτη ασφάλεια στις
υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα εξασφαλιστεί με τη χρήση
κλιμακούμενων μεθόδων ψηφιακής αυθεντικοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων.
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Gestion de l’eau : entre conflits et coopération
Avec la nourriture, le travail et l’énergie, l’eau est devenu de nouveau la grande question sociale
de la première moitié du XXle siècle. La vie de toute espèce vivante dépend directement du soleil,
de l’air et de l’eau : on peut se passer de la viande, de bœuf et des pommes de terre ; on peut se
passer du pétrole ou de l’or, comme on peut vivre sans un travail rémunère, sans euros en banque,
ni auto. Mais jamais, au passé comme au future, on ne pourra se passer du soleil, de l’air et de

l’eau. Ils sont non seulement à la base de la vie, ils sont la vie. C’est pour cela qu’Ovide, un poète
latin, a pu écrire que Dieu n’a fait ni le soleil, ni l’air, ni l’eau propriété privée…
Il est plus facile et plus équitable de se repartir les bénéfices de l’exploitation de l’eau que l’eau
elle-même. C’est par cette équation que l’on exprime le mieux le problème : pourquoi se faire la
guerre pour s’approprier une ressource, si une question partagée en permet non seulement l’accès,
mais aussi une exploitation économique? Les exemples de coopération sont plus nombreux que les
conflits lorsqu’il s’agit de partager l’eau. Bien que les divergences et les tensions entre Etats
concurrents persistent, on est encore bien loin des « guerres de l’eau» dont on nous annonce
l’imminence depuis quelques années.
Si les données du problème restent simples, les pratiques politiques et les enjeux stratégiques
compliquent souvent la lecture des situations régionales. En Asie centrale ex-soviétique, par
exemple, les Etats ne se perçoivent pas en conflit les uns avec les autres. Ils multiplient les traites
de coopération, les réunions internationales au cours desquelles ils n’oublient jamais de réaffirmer
l’amitié qui lie leurs pays.
L’eau dont la caractéristique est de se mouvoir rapidement en surface ou en sous-sol, est une
ressource matérielle qui, à la différence de beaucoup d’autre, est découplée de la géographie
politique. Elle est donc avant tout une ressource partagée qui nécessite une gestion transfrontalière
commune. Les pays partageant l’eau d’un même bassin sont «condamnés» à coopérer s’ils ne
veulent pas se battre pour en avoir le contrôle. L’eau partagée peut être un atout dans la paix
comme dans la guerre.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
UN-Energiekonferenz in Wien: Grüne Entwicklung in Gefahr
Die Weltwirtschaftskrise erschwert den Wechsel zu alternativen Energien
„Der Rückgang bei den Investitionen ist signifikant“, sagte der Generaldirektor der UNOrganisation für Industrielle Entwicklung bei der Eröffnung der dreitägigen Konferenz in
Wien. Nach seinen Erfahrungen dauere es nach einer solchen Krise zwischen fünf und
acht Jahren bis sich die Lage wieder erhole. Die Wiener Konferenz befasste sich mit der
weltweiten Energieerzeugung und der Änderung von Konsumgewohnheiten zur Rettung
der Umwelt. An dem Treffen nahmen 500 Experten teil.
Die Mehrheit der Energieexperten geht ungeachtet der Krise davon aus, dass sich die
Energieerzeugung in den kommenden Jahren grundlegend wandeln wird. Und nicht
wenige stützen diese Prognose auf den kürzlich vorgestellten Plan, in Nordafrika
Solarenergie in großen Mengen zu erzeugen und diese dann nach Europa zu
transportieren.
„Wir haben eine ganz klare Wahl“, sagte eine indische Kongressteilnehmerin: „Wenn wir
unsere Energie weiter wie bisher herstellen, dann werden wir Umwelt- und
Wirtschaftskrisen in vielen Ländern verursachen.“ Eine andere Priorität müsse sein,
auch die arme Weltbevölkerung mit Energie zu versorgen, denn weltweit seien etwa 2,4
Milliarden Menschen nicht an eine Energieversorgung angeschlossen.
Intensiv wurde auch darüber diskutiert, welche Maßnahmen getroffen werden können,
um Verbraucher effektiver als bisher davon zu überzeugen, dass die Reduzierung des
Energieverbrauchs und der Umstieg auf erneuerbare Energien nicht länger
aufgeschoben werden dürfen, wenn wir wollen, dass die Umwelt und die Menschen eine
Zukunft haben.

ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
L’immagine di un’Europa democratica e impegnata su scala mondiale corrisponde
perfettamente ai desideri del cittadino. Più volte questi ha lasciato intendere che auspica
un ruolo più importante dell’Unione in materia di giustizia e di sicurezza, di lotta contro la
criminalità transfrontaliera, di controllo dei flussi migratori, di accoglienza dei richiedenti
asilo e dei profughi provenienti da regioni di conflitto periferiche. Egli chiede risultati
anche sul piano dell’occupazione e della lotta contro la povertà e l’esclusione sociale,
nonché in materia di coesione economica e sociale. Esige un approccio comune in
materia di inquinamento, di cambiamenti climatici, di sicurezza alimentare.
Sono in breve, tutte questioni transfrontaliere, che come il cittadino intuisce
istintivamente, possono essere affrontate soltanto attraverso una cooperazione
reciproca. Allo stesso modo, egli auspica un’Europa più presente nelle questioni di
politica estera, di sicurezza e di difesa, in altri termini, un’azione rinforzata e più
coordinata nella lotta contro i focolai che covano in seno e attorno all’Europa stessa,
nonché nel resto del mondo.
Il medesimo cittadino ritiene al contempo che in una serie di altri settori l’Europa agisca
in maniera troppo burocratica. Il buon funzionamento del mercato interno e della moneta
unica deve continuare a costituire il fondamento del coordinamento dei settori
economico, finanziario e fiscale, senza che per questo sia compromessa la specificità dei
singoli Stati membri. Le diversità sul piano nazionale o regionale sono spesso retaggio
della storia e della tradizione. Esse possono costituire una ricchezza. In altre parole,
immediatamente dopo la buona amministrazione, ciò che importa è creare nuove
opportunità, non nuove rigidità.
ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Derechos humanos
La Unión Europea considera que los derechos humanos son universales e indivisibles.
De ahí que los promueva y defienda activamente, tanto dentro de sus fronteras como en
sus relaciones con terceros países, pero sin intentar interferir con los amplios poderes
que en este ámbito corresponden a los Gobiernos nacionales de sus Estados miembros.
La política de derechos humanos de la Unión se centra en los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, pero también promueve los derechos de las mujeres,
los niños, las minorías y los desplazados.
Aunque, en general, la situación de los derechos humanos en la Unión Europea es
satisfactoria, es preciso mejorarla. La Unión rechaza el racismo, la xenofobia y otros
tipos de discriminación y se preocupa particularmente por los derechos humanos en el
ámbito del asilo y la inmigración. La Unión tiene una larga tradición de acogida de
personas de otros países, tanto de quienes vienen a trabajar como de los que huyen de
sus hogares a causa de la guerra o por estar perseguidos.

A través de su Programa para el Empleo y la Solidaridad Social (PROGRESS), la Unión
Europea financia una amplia gama de actividades destinadas a luchar contra el racismo
y la xenofobia dentro de sus fronteras. Cerca de una cuarta parte del presupuesto con el
que está dotado el programa de 2007 a 2013 se destina a la lucha contra la
discriminación.
Por último, la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de programas
transfronterizos para luchar contra el tráfico de personas, en particular con los países
candidatos y vecinos del Sureste de Europa.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ
ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Περιβάλλον: προστασία και βελτίωση του κόσμου μας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μερικά από τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα που
αναπτύχθηκαν επί σειρά δεκαετιών για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων.
Σήμερα, βασικές προτεραιότητες είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η
διατήρηση της βιοποικιλότητας, η μείωση των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται
από τη ρύπανση και η πιο υπεύθυνη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων.
Η αλλαγή του κλίματος είναι μια από τις σοβαρότερες απειλές που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στις προσπάθειες επίτευξης
παγκόσμιας συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σε μια
απόφαση ορόσημο το Δεκέμβριο του 2008, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν
μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων μείωσης των εκπομπών. Στόχοι αυτών των μέτρων
είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμoκηπίου κατά 20% τουλάχιστον μέχρι το
2020, η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά σε 20% και
η μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%. Προκειμένου να προωθηθεί η
χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, αποφασίστηκε το 10% των καυσίμων για τις
μεταφορές να προέρχεται από τα βιοκαύσιμα, την ηλεκτρική ενέργεια ή το υδρογόνο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει αναλάβει τη δέσμευση να θέσει τέλος στη μείωση των
ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Όμως, για την επίτευξη αυτού του στόχου
απαιτείται μεγάλη προσπάθεια. Οι σχετικές πολιτικές και η νομοθεσία για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων υπάρχουν ήδη, αλλά έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην
ευρύτερη δυνατή υλοποίησή τους.
ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ
Βιοποικιλότητα:
Ισπανικά: biodiversidad
Γερμανικά: die Artenvielfalt
Γαλλικά: Biodiversité
Ιταλικά: biodiversità

Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
Ισπανικά: energías
renovables
Γερμανικά: erneuerbare
Energiequellen
Γαλλικά: énergies
renouvelables
Ιταλικά: energie rinnovabili

Βιοκαύσιμα:
Ισπανικά: biocombustibles
Γερμανικά: Biokraftstoffe
Γαλλικά: biocarburants
Ιταλικά: biocarburanti

