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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 

«Λεκτικές δεξιότητες - κατανόηση κειμένων» 

1. Για τις επόμενες 4 ερωτήσεις να επιλεγεί η ορθή γραφή της λέξης από τις αριθμημένες α) έως δ).

α) αυξομοίωση 

β) αυξωμοίωση 

γ) αυξομείωση 

δ) αυξωμείωση 

2. 

α) απαρέγκλιτα 

β) απαρέκκλητα 

γ) απαρέγγλιτα 

δ) απαρέκλητα 

3. 

α) ο,τιδήποτε 

β) οτιδίποτε 

γ) οτιδήποτε 

δ) οτηδίποτε 
4. 

α) υπογράμηση 

β) υπογράμιση 

γ) υπογράμμηση 

δ) υπογράμμιση 

5. Στην καθεμιά από τις επόμενες 7 ερωτήσεις να επιλεγεί από τις αριθμημένες α) έως δ) απαντήσεις
η απάντηση που συμπληρώνει ορθά το κενό.

Διαπιστώνεται ταύτιση απόψεων ως προς τα βασικά θέματα. 

α) πλήρη 

β) πλήρης 
γ) πλήρους 

δ) πλήρεις 

6. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση με βάση τα στοιχεία που έχετε _. 

α) εισάγει 

β) εισαγάγει 

γ) εισάξει 

δ) εισαχθεί 

7. 100 ευρώ για την πληρωμή της δόσης δανείου. 

α) Υπολοίπονται 

β) Υπολείπονται 

γ) Υπολίπονται 

δ) Υπωλείπονται 
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8. Αδυνατούν να υπολογίσουν τον όγκο των συναλλαγών. 
α) τρεχόντων 

β) τρέχων 

γ) τρεχουσών 

δ) τρεχούμενων 

9. Το σχέδιο νόμου για ψήφιση στη Βουλή επεξεργάστηκε . 
α) από ομάδα νομικών 

β) με ομάδα νομικών 

γ) σε ομάδα νομικών 

δ) ομάδα νομικών 

10. Ο πολίτης υποστήριζε ότι είχε ήδη καταβάλει την εισφορά για τη σύνδεσή του με το δίκτυο 
ύδρευσης.

11. Η περίληψη της εισήγησης δεν

α) πληροί 

β) πληρεί 

γ) πλειρεί 

δ) πλειροί 

12. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4):

(1) να παραστεί – να παρευρεθεί 

(2) να περιλάβει – να καταλάβει 

(3) να προκαταβάλει – να προκαταλάβει 

(4) να παραβάλει – να παραλάβει 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη συνωνύμων; 

α) Κανένα. 

β) Και τα τέσσερα. 

γ) Μόνο το 1. 

δ) Τα 1 και 3. 

α) αναλογούντα 

β) αναλογών 

γ) αναλογούσα 

δ) αναλογική 

τις προδιαγραφές του συνεδρίου. 
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13. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4):
(1) παραλαβή – απολαβή 
(2) πραγμάτευση – διαπραγμάτευση 
(3) διαμπερές – διαγώνιο 
(4) έκκληση – πρόσκληση 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη συνωνύμων; 

α) Κανένα. 

β) Και τα τέσσερα. 

γ) Μόνο το 2. 

δ) Τα 1 και 3. 

14. Ακολουθούν 4 προτάσεις (1-4):

(1) Η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος και η μείωση των απωλειών από κλοπές είναι σημαντικοί 

παράμετροι της εύρυθμης λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. 

(2) Στο ελληνικό δίκαιο διαμορφώνεται ένα νέο καθεστώς απόδοσης ευθύνης για τη διασφάλιση της 

ενεργούς προστασίας του περιβάλλοντος. 

(3) Στον παρόν κανονισμό θα βρείτε όλες τις σχετικές διατάξεις. 

(4) Με τα νέα μέτρα ο ΕΝΦΙΑ αναμένεται να εκτιναχθεί σε ορισμένες περιοχές σε δυσθεόρατα ύψη. 

Ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικό σφάλμα; 

α) Καμία. 

β) Και οι τέσσερις. 

γ) Μόνο η 3. 

δ) Οι 1 και 2. 

15. Ακολουθούν 4 φράσεις (1-4):

(1) συνημένη δήλωση 

(2) επιχείριση διάσωσης 

(3) βαρέος τύπου 

(4) προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Ποιες από αυτές περιέχουν ορθογραφικά λάθη; 

α) Καμία. 

β) Και οι τέσσερις. 

γ) Μόνο η 1. 

δ) Οι 1 και 2. 

16. Ακολουθούν 4 προτάσεις (1-4):
(1) Η αξιολόγηση θα γίνει βάση φακέλου. 
(2) Εξ’ ορισμού την ευθύνη έχει η κυβέρνηση. 
(3) Τί συνέβη; 
(4) Δεν ξέρω πώς να το πω. 

Ποιες από αυτές περιέχουν ορθογραφικά λάθη; 

α) Καμία. 

β) Και οι τέσσερις. 

γ) Μόνο η 1. 

δ) Οι 1, 2 και 3. 

17. Ακολουθούν 4 προτάσεις (1-4):
(1) Η καταβολή της αίτησης ήταν εκπρόθεσμη. 
(2) Αναζητείται διαμπερή διαμέρισμα για ενοικίαση. 
(3) Επίτρεψέ μου να αμφιβάλλω για τις προθέσεις του. 
(4) Ο κατάλογος καταλαμβάνει πολλά ονόματα. 

Ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικό σφάλμα; 

α) Καμία. 

β) Και οι τέσσερις. 

γ) Οι 1, 2 και 4. 

δ) Οι 1 και 4. 
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18. Ακολουθούν 4 προτάσεις (1-4):
(1) Η άποψή του ως ειδικού επί του θέματος είναι σεβαστή. 
(2) Η πληρωμή του ποσού θεωρήθηκε μη επιλέξιμη δαπάνη. 
(3) Καταχράστηκε την υπομονή και την καλοσύνη μου. 
(4) Η αγορά ακινήτων παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, αλλά χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. 

Ποιες από αυτές περιέχουν λάθη στη σύνταξη; 

α) Καμία. 

β) Και οι τέσσερις. 

γ) Οι 1, 2 και 3. 

δ) Η 4. 

19. Ακολουθούν 2 προτάσεις (1-2):

(1) Ο εκπρόσωπος του υπουργείου χαιρέτισε το συνέδριο. 
(2) Δήλωσα ότι ήμουνα κουρασμένη, χαιρέτισα και έφυγα. 

Σε ποια/ποιες από αυτές γίνεται ορθή χρήση του υπογραμμισμένου ρήματος με βάση τα συμφραζόμενα; 

α) Σε καμία. 

β) Στην 1. 

γ) Στη 2. 

δ) Και στις 2. 

20. Ακολουθούν 4 προτάσεις (1-4):

(1) Προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται από επιχειρήσεις. 
(2) Οι εισροές για τις οποίες δεν εκπίπτει φόρος καταγράφονταν μόνο στην εκκαθαριστική δήλωση 

ΦΠΑ. 
(3) Όταν καλείτε έναν αριθμό τηλεφώνου σε μια άλλη χώρα, υπάρχει συνήθως ένα πρόθεμα που 

πρέπει να καλέσετε για να κάνετε μια διεθνή κλήση. 
(4) Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων δομών για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικό σφάλμα; 

α) Καμία. 

β) Και οι τέσσερις. 

γ) Μόνο η 1. 

δ) Οι 1 και 4. 

21. Ακολουθούν 4 προτάσεις (1-4):

(1) Ο κατηγορούμενος διατείνεται ότι είναι αθώος. 
(2) Η διατριβή διατίθεται σε μορφή πλήρους κειμένου. 
(3) Το Eurogroup προτίθεται να βοηθήσει την Ελλάδα στην επάνοδό της στις χρηματαγορές. 
(4) Παρατίθεται κατάλογος επιτυχόντων ανά έργο και κωδικό θέσης. 

Ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικό σφάλμα; 

α) Καμία. 

β) Και οι τέσσερις. 

γ) Μόνο η 1. 

δ) Οι 1, 2 και 4. 
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22. Ακολουθούν 4 προτάσεις (1-4):
(1) Παρατηρείται σύγκληση απόψεων του Συνηγόρου και των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για 

παραβάσεις σε έργα οδοποιίας. 
(2) Τη σύγκλιση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζήτησε η 

αντιπολίτευση. 
(3) Απευθύνεται έκκληση για περιορισμό των απορριμμάτων, λόγω τεχνικού προβλήματος στον ΧΥΤΑ. 
(4) Υπάρχουν σεισμοί που δεν προκαλούνται από τη μετακίνηση των τεκτονικών πλακών αλλά από 

την έκλυση φυσικού αερίου στο υπέδαφος. 

Ποιες από αυτές περιέχουν ορθογραφικά λάθη; 

α) Καμία. 

β) Και οι τέσσερις. 

γ) Μόνο η 2. 

δ) Οι 1 και 2. 

23. Ακολουθούν 4 προτάσεις (Α-Δ):
(1) Μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού με έξι φοιτώντες μαθητές. 
(2) Ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί είναι φίλα προσκείμενος στην Αθήνα. 
(3) Η βεβαίωση πρέπει να αναρτείται στον πίνακα ανακοινώσεων. 
(4) Το μάθημα συνίσταται στη θεωρία και στο εργαστήριο. 

Ποιες από αυτές περιέχουν γλωσσικό σφάλμα; 

α) Καμία. 

β) Και οι τέσσερις. 

γ) Μόνο η 3. 

δ) Οι 1, 2 και 4. 

24. Ακολουθούν 4 προτάσεις (1-4):
(1) Η συμφωνία δεν αποτελεί λύση προς όφελος του ελληνικού λαού. 
(2) Για οποιαδήποτε παράληψη φέρουν αποκλειστικά ευθύνη οι συγγραφείς του βιβλίου. 

(3) Ακόμα ένας γιατρός συνελήφθη επ’ αυτοφόρω με «φακελάκι». 
(4) Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή για την εξομοίωση βοηθών νοσηλευτών με νοσηλευτές. 

Ποιες από αυτές περιέχουν ορθογραφικά λάθη; 

α) Η 2 και 3. 

β) Και οι τέσσερις. 

γ) Μόνο η 1. 

δ) Μόνο η 3. 

Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν εννέα (9) κενά διαστήματα, αριθμημένα από (25) έως (33), στα οποία 
λείπει μία λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών απαντήσεων την ορθή λέξη. 

Με (25)  καταθέσεων που είναι πιθανό να φτάσουν τα 2 δισ. ευρώ το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 
(26) νοικοκυριά και επιχειρήσεις τις τράπεζες για την επιτυχία τους στα τεστ   

(27) (stress tests). Τις τελευταίες εβδομάδες αρκετοί ήταν οι ιδιώτες που επέλεξαν να επανατοποθετήσουν σε 
τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέρος των αποταμιεύσεων που διατηρούσαν σε (28) μορφή 
εκτός συστήματος. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι (29) αμοιβαίων κεφαλαίων ξένων οίκων, τα 
οποία  είχαν αποκτηθεί  στην πλειονότητά  τους  στο  πρώτο  εξάμηνο  του 2015, πριν από  την  επιβολή  των 

(30) ελέγχων (capital controls). 

Οι κινήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την έναρξη της τουριστικής σεζόν, που έφερε… ζεστό χρήμα από ξένους 
επισκέπτες  στα  ταμεία  των  επιχειρήσεων,  τη  μικρή  αλλά      (31) επιτάχυνση  της  οικονομικής 
δραστηριότητας  και  τη  σημαντική  μείωση  των  εκροών,  στήριξαν  σημαντικά  τη     
τεσσάρων (33) ομίλων. 

25. 

(32) των 

α) εκροές 

β) εισροές 

γ) διαρροές 

δ) επιρροές 
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26. 
 

 
α) 

β) 

γ) 

δ) 

 

 
επιδότησαν 

επιβεβαίωσαν 

επικρότησαν 

επιβράβευσαν 

27. 
 

 
α) 

 

 
αντοχής 

 β) 

γ) 

δ) 

άγχους 

πίεσης 

έντασης 

28. 
 

 
α) 

 

 
τεχνητή 

 β) 

γ) 

δ) 

φυσιολογική 

τεχνική 

φυσική 

29. 
 

 
α) 

 

 
επανεισαγωγές 

 β) 

γ) 

δ) 

εξαγορές 

εισαγωγές 

εξαγωγές 

30. 
 

 
α) 

 

 
κεφαλαιακών 

 β) 

γ) 

δ) 

κεφαλαιουχικών 

κεφαλαιωδών 

κεφαλικών 

31. 
 

 
α) 

 

 
διαφανή 

 β) 

γ) 

δ) 

καταφανή 

εμφανή 

περιφανή 

32. 
 

 
α) 

 

 
στρατηγική 

 β) 

γ) 

δ) 

δυναμική 

ρευστότητα 

δραστηριότητα 

33. 
 

 
α) 

 

 
διατραπεζικών 

 β) 

γ) 

δ) 

συστηματικών 

οικονομικών 

συστημικών 
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Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καταρτίζεται από την κυβέρνηση σχέδιο δράσης με στόχο την ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση των διοικητικών 
διαδικασιών οι οποίες επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Σε αυτό 
προτείνεται ένας οδικός χάρτης απλούστευσης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών, με βάση τη λειτουργία των 
«υπηρεσιών μιας στάσης» και την αρχή της εφάπαξ ενέργειας, δηλαδή όταν μια υπηρεσία ζητεί δικαιολογητικό 
μια φορά από μια επιχείρηση θα πρέπει να έχει γενική ισχύ. 
Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, η οποία στηρίζεται πλέον στη αρχή «πρώτα 
αδειοδοτώ, μετά ελέγχω για τη συμμόρφωση», εκτιμάται ότι μέχρι τον προσεχή Ιούλιο θα έχει ολοκληρωθεί η 
ενσωμάτωση όλων των κωδικών οικονομικής δραστηριότητας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Υπολογίζεται ότι ήδη πάνω από 28.000 επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει 
το νέο σύστημα αδειοδότησης. Στο ίδιο  ΟΠΣ θα καταχωρίζονται και οι ελεγκτικές διαδικασίες στις οποίες 
υποβάλλονται οι επιχειρήσεις στη διάρκεια της λειτουργίας τους. 
Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν ακόμη τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης η οποία θα παρέχει υπηρεσίες 
επίλυσης προβλημάτων σε πολίτες και επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με το κείμενο: 

34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35. 

 
 
 
 
 

 
36. 

α) Για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας απαιτείται ψηφιοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής 

επιχειρήσεων-δημοσίου. 

β) Για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας απαιτείται διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των διοικητικών 

υπηρεσιών. 

γ) Για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας απαιτείται διασταύρωση στοιχείων μεταξύ των υπηρεσιών του 
δημοσίου. 

δ) Για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας απαιτούνται προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων στο 

δημόσιο. 
 

 

α) Πρέπει να ενισχυθεί ο μηχανισμός ελέγχου της λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

β) Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων προϋποθέτει εντατικοποίηση των ελέγχων. 

γ) Είναι ανεφάρμοστη η ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις συναλλαγές επιχειρήσεων-δημοσίου. 

δ) Ο έλεγχος λειτουργίας των επιχειρήσεων προβλέπεται να καταχωρίζεται σε πληροφοριακό σύστημα. 
 
 

α) Έχει καταγραφεί σε έρευνες και μελέτες το κόστος των διοικητικών διαδικασιών στις συναλλαγές 
επιχειρήσεων-δημοσίου. 

β) Το νέο ψηφιακό σύστημα αδειοδότησης των επιχειρήσεων θα τεθεί σε λειτουργία το 2019. 

γ) Η αρχή της εφάπαξ ενέργειας στις υπηρεσίες του δημοσίου θα διευκολύνει τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων. 

δ) Λειτουργεί σε πιλοτική μορφή ψηφιακή πύλη για παροχή πληροφοριών σε πολίτες και επιχειρήσεις. 



Σελίδα 8 από 11  

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, η ετήσια πληρότητα των ελληνικών ξενοδοχείων, 
συμπεριλαμβανομένων των μηνών όπου παραμένουν κλειστά, περιορίζεται στο 27%, έναντι 40% για 
ανταγωνιστές όπως Ισπανία, Γαλλία, Τουρκία, Κύπρος κτλ. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στους νησιωτικούς 
προορισμούς, που καλύπτουν τα ¾ των διανυκτερεύσεων των ξένων τουριστών. Στους προορισμούς αυτούς η 
εποχικότητα ξεπερνά το 80%, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος όγκος των διανυκτερεύσεων εξυπηρετείται τους 4 
μήνες της υψηλής ζήτησης. Η αντίστοιχη εποχικότητα στους αστικούς προορισμούς ανέρχεται στο 50%. 
Έτσι, τα ελληνικά ξενοδοχεία, για να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες της έντονης εποχικότητας, καταφεύγουν σε 
σημαντικές αυξήσεις τιμών στο διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου. Ειδικότερα, οι τιμές στο «καυτό» δίμηνο της υψηλής 
τουριστικής περιόδου αυξάνονται κατά 60% στα νησιά και κατά 23% στους αστικούς προορισμούς, σε σχέση 
πάντα με την περίοδο χαμηλής ζήτησης. 
Όπως τονίζεται στη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, εάν διευρυνόταν η τουριστική περίοδος στα πρότυπα των 
άμεσα ανταγωνιστικών προορισμών και παράλληλα ενισχυόταν η ποιοτική σύνθεση των τουριστών που 
επισκέπτονται την Ελλάδα, οι εισπράξεις του 2017 θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 40%. 

 
37. Σύμφωνα με το κείμενο, ο περιορισμός της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού θα μπορούσε 

να αποφέρει σημαντικά κέρδη αν συνδυαστεί: 

α) με αύξηση των τιμών των ξενοδοχείων 

β) με βελτίωση της ποιότητας των υποδομών 

γ) με αύξηση τουριστικών ροών από χώρες υψηλής δαπάνης 

δ) με αύξηση των κρατήσεων μέσω τουριστικών γραφείων 

38. Σύμφωνα με το κείμενο, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου: 

α) θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών των ξενοδοχείων 

β) θα ευνοήσει τους αστικούς έναντι των νησιωτικών προορισμών 

γ) θα αυξήσει το μερίδιο των επισκεπτών από χώρες της ΝΑ Ευρώπης 

δ) θα προσελκύσει τουρίστες υψηλού εισοδήματος 

39. Σύμφωνα με το κείμενο, η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού: 

α) αφορά κυρίως τους αστικούς προορισμούς 

β) αφορά κυρίως τους νησιωτικούς προορισμούς 

γ) είναι παρόμοια με την αντίστοιχη ανταγωνιστικών προορισμών 

δ) οφείλεται σε υστέρηση σε υποδομές 
 
 
Στο επόμενο κείμενο υπάρχουν είκοσι ένα (21) κενά διαστήματα, αριθμημένα από (40) έως (60), στα 
οποία λείπει μία λέξη. Να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων (4) εναλλακτικών απαντήσεων την ορθή λέξη. 

 

Έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που    (40) η εφαρμογή των νέων περιβαλλοντικών 
κανονισμών (41) οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στην 
παγκόσμια    (42) ναυτιλία. 
Στο συνέδριο στο πλαίσιο της έκθεσης «Ποσειδώνια 2018» οι (43) των ευρωπαϊκών και 
διεθνών ναυτιλιακών ενώσεων ανέλυσαν τις περιβαλλοντικές  (44) που θα ισχύσουν από 
το 2020 και δήλωσαν ότι έχει γίνει προπαρασκευή για να    (45), αλλά εξέφρασαν και τις 
  (46) τους, καθώς, όπως ισχυρίζονται, πολλοί από τους στόχους δεν είναι (47) και 
θα πλήξουν την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών. 
Στις (48) τους πάντως μεγάλοι Έλληνες εφοπλιστές, μιλώντας για τις (49) στον 
κλάδο, τα ναύλα, τις χρηματοδοτήσεις κ.ά. εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας. 
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, αφού  (50) την πολιτική σημασία που έχει 
για την ΕΕ η ευρωπαϊκή ναυτιλία, εφόσον ο στόλος της (51) το 30% του παγκόσμιου εμπορίου, 
τόνισε (52) τον τρόπο εφαρμογής των περιβαλλοντικών μέτρων ότι δε θα υπάρξει μείωση των 
  (53) του άνθρακα αν δεν έχουμε καύσιμα απαλλαγμένα από αυτόν. 
Από την πλευρά των Ελλήνων εφοπλιστών τονίστηκε η ισχυρή θέση των ομίλων ελληνικών συμφερόντων ακόμη 
και σε (54) συνθήκες. Κατά την περιγραφή της παρούσας κατάστασης αναφέρθηκε ότι η πορεία  
της αγοράς των τάνκερ θα καθοριστεί (55) από τις αγορές πετρελαίου και ότι υπάρχουν 
προοπτικές  (56) της αγοράς των τάνκερ. Ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών 
θα ανεβάσει την παραγωγή πετρελαίου μετά από τις (57) που έκανε και τα    (58) 
θα αυξηθούν. Επίσης προβλέπεται να ενισχυθούν οι (59) στα πλοία ως αποτέλεσμα των 
νέων (60) προκλήσεων. 
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40.  

 

 α) 

β) 

γ) 

δ) 

αναφέρει 

διαφέρει 

επιφέρει 

μεταφέρει 

41. 
 

 
α) 

 

 
δηλώνουν 

 β) 

γ) 

δ) 

διαδηλώνουν 

υποδηλώνουν 

διακηρύττουν 

42. 
 

 
α) 

 

 
θαλασσοπόρο 

 β) 

γ) 

δ) 

θαλασσινή 

ποντοπόρο 

ναυσιπλοϊκή 

43. 
 

 
α) 

 

 
προϊστάμενοι 

 β) 

γ) 

δ) 

εκπρόσωποι 

επίτροποι 

διαχειριστές 

44. 
 

 
α) 

 

 
εφαρμογές 

 β) 

γ) 

δ) 

ρυθμίσεις 

μελέτες 

επιπτώσεις 

45. 
 

 
α) 

 

 
συμμαχήσουν 

 β) 

γ) 

δ) 

συμπεριληφθούν 

συναινέσουν 

συμμορφωθούν 

46. 
 

 
α) 

 

 
στάσεις 

 β) 

γ) 

δ) 

τάσεις 

ενστάσεις 

αντιστάσεις 

47. 
 

 
α) 

 

 
αληθινοί 

 β) 

γ) 

δ) 

πραγματικοί 

αληθοφανείς 

ρεαλιστικοί 

48. 
 

 
α) 

 

 
παρεμβάσεις 

 β) 

γ) 

δ) 

επεμβάσεις 

παραβάσεις 

υπερβάσεις 
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49.  

 

 α) 

β) 

γ) 

δ) 

επεκτάσεις 

παρατάσεις 

τάσεις 

διαστάσεις 

50. 
 

 
α) 

 

 
υποδήλωσε 

 β) 

γ) 

δ) 

υπογράμμισε 

υπονόησε 

υποκίνησε 

51. 
 

 
α) 

 

 
διακινεί 

 β) 

γ) 

δ) 

μετακινεί 

παρακινεί 

υποκινεί 

52. 
 

 
α) 

 

 
όσους αφορά 

 β) 

γ) 

δ) 

όσον αφορά 

ως αναφορά 

αναφορικά 

53. 
 

 
α) 

 

 
εκροών 

 β) 

γ) 

δ) 

εκπομπών 

διαρροών 

εισροών 

54. 
 

 
α) 

 

 
αντικρουόμενες 

 β) 

γ) 

δ) 

αντίθετες 

αντίξοες 

αντίπαλες 

55. 
 

 
α) 

 

 
περί πολλού 

 β) 

γ) 

δ) 

εν πολύ 

προ πολλού 

εν πολλοίς 

56. 
 

 
α) 

 

 
ανάκαμψης 

 β) 

γ) 

δ) 

ανάτασης 

αναβάθμισης 

αναπροσαρμογής 

57. 
 

 
α) 

 

 
υποτιμήσεις 

 β) 

γ) 

δ) 

περικοπές 

ανακοπές 

ανατιμήσεις 
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58.  

 

 
 
 
 
 

 
59. 

 
 
 
 
 

 
60. 

α) υπόλοιπα 

β) κατάλοιπα 

γ) υπολείμματα 

δ) αποθέματα 
 
 
α) υποτιμήσεις 

β) επενδύσεις 

γ) αποτιμήσεις 

δ) υπερτιμήσεις 
 
 
α) τεχνολογικών 

β) έντεχνων 

γ) τεχνοκρατικών 

δ) ενεργειακών 




