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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – Ν. 6(Ι)/98 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Ηµεροµηνία:  9 Απριλίου 2011 
∆ιάρκεια:  1 ώρα και 30 λεπτά 
 

 
ΤΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙ∆ΕΣ. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ. 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄:  ΕΚΘΕΣΗ                                                              (Μονάδες 50) 
 
Να αναπτύξετε το πιο κάτω θέµα σε 350 – 400 λέξεις: 
 
Υπάρχει διαφθορά στην αστυνοµία;  
α)  Να αναφέρετε τη θέση σας επί του πιο πάνω ερωτήµατος και να την τεκµηριώσετε. 
β)  Να αναπτύξετε τρεις προϋποθέσεις – µέτρα που θεωρείτε απαραίτητα για την ύπαρξη 

αδιάφθορης αστυνοµίας. 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΚΕΙΜΕΝΟ  ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ                             (Μονάδες 30) 
 
Να διαβάσετε µε προσοχή το πιο κάτω κείµενο και να απαντήσετε σε όλες στις 
ερωτήσεις που ακολουθούν: 
 
Η σύγχρονη ταραγµένη εποχή µας, µε τα µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα και τις αρνητικές 
συνέπειες της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, δηµιουργεί µια ιδιαίτερα δυσµενή κατάσταση 
στους σηµερινούς νέους. Μέσα σε αντίξοες συνθήκες, καλούνται να επιβιώσουν, να 
αντεπεξέλθουν και να διαπρέψουν, ξεπερνώντας δυσκολίες, και κυρίως, την ανεργία, που 
µαστίζει την ευρωπαϊκή επικράτεια. 
 
Οι ψυχροί αριθµοί καταδεικνύουν για άλλη µια φορά την αλήθεια. Στις πλείστες ευρωπαϊκές 
χώρες, όπως και στην Κύπρο, η ανεργία στους νέους ξεπερνά το 20%. Σε χώρες όπως η 
Ισπανία, ξεπερνά το 40%. 5,2 εκατοµµύρια νέοι είναι σήµερα άνεργοι, σύµφωνα µε τη 
∆ιεύθυνση Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που ισοδυναµεί µε το ψηλό 
ποσοστό 20,4% άνεργων νέων στην αγορά. Τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας νέων 
καταγράφονται στη Λιθουανία, τη Σλοβακία, την Εσθονία, τη Λετονία και την Ισπανία. 
Πέραν, όµως, από την ανεργία, σοβαρό είναι και το πρόβληµα των αµοιβών, αφού πλείστοι 
εργαζόµενοι νέοι υπαµείβονται, καταντώντας έτσι θύµατα του συστήµατος και µιας άδικης, 
όπως διαµορφώνεται, κοινωνίας. Ένα άλλο εξίσου σηµαντικό ζήτηµα αφορά στην 
απασχόληση των νέων σε εργασίες που δεν έχουν καµιά σχέση µε τα προσόντα, τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους. 
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Το µέγεθος των πιο πάνω προβληµάτων αναδείχθηκε µέσα από την εκδήλωση – 
συζήτηση που διοργάνωσε το Ευρωκοινοβούλιο, µε τίτλο «Ηλικιακές ∆ιακρίσεις σε Βάρος 
της Νέας Γενιάς». Όπως διαπιστώθηκε, οι ηλικιακές διακρίσεις κατά των νέων 
αντανακλώνται εντονότερα στα ψηλά ποσοστά ανεργίας, επηρεάζουν αρνητικά την 
πρόσληψη και προαγωγή τους, ενώ µπορεί παράλληλα να αποτελέσουν αιτία δυσµενούς 
απόλυσης από την εργασία. Οι ηλικιακές διακρίσεις επηρεάζουν ακόµη την αµοιβή τους, 
ενώ τους αποστερούν τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωβαρόµετρου αποκαλύπτει πως η 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων νέων θεωρεί την ηλικία ως την πιο σηµαντική και συχνότερα 
εµφανιζόµενη µορφή διάκρισης εναντίον τους, ενώ άλλες παράµετροι διάκρισης αφορούν 
το φύλο, την εθνικότητα, τη γλώσσα… 
 
Η διαπίστωση και η αναγνώριση του µεγέθους των ηλικιακών διακρίσεων κατά των νέων 
αποτελεί ένα σηµαντικό πρώτο βήµα. Σηµαντικότερο ωστόσο είναι να αποφασίσουµε, σε 
εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, πώς προχωρούµε στην αντιµετώπιση του φαινοµένου, 
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες ώστε να βοηθήσουµε τους νέους να καταστούν πραγµατικοί 
κοινωνοί του σήµερα και συνδιαµορφωτές του αύριο! 
 
Οι σηµερινοί νέοι πρέπει να έχουν λόγο και ρόλο στην αντιµετώπιση των προκλήσεων που 
αντιµετωπίζει η Ευρώπη και που αφορούν στο περιβάλλον, την ενέργεια, την οικονοµία κτλ. 
Αποτελούν, άλλωστε, αξιόµαχο προσοντούχο εργατικό δυναµικό, µε ικανότητες και 
δεξιότητες, που πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά για να στηρίξει την έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη της οικονοµίας και κοινωνίας του αύριο, σύµφωνα µε τη 
Στρατηγική ΕΕ2020. Για να επιτευχθεί όµως αυτός ο στόχος, απαιτείται να αναχαιτιστούν 
εργασιακά δεδοµένα τα οποία έχουν δηµιουργήσει µια διχοτόµηση ανάµεσα στους 
µόνιµους και προσωρινούς εργαζόµενους, να αναπτυχθούν νέες πολιτικές και 
προγράµµατα όπως το «Νεολαία σε κίνηση» και να προωθηθεί ένα ενιαίο σύστηµα 
διασφάλισης των εργασιακών δικαιωµάτων. Παράλληλα, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η 
δραµατική αύξηση της προσωρινής εργασίας, η κατάχρηση αυτού του τύπου εργασίας από 
τις επιχειρήσεις (που τη χρησιµοποιούν ως µέθοδο µείωσης του κόστους, αντί ως ευκαιρία 
ορθής αξιολόγησης των εργαζοµένων), καθώς επίσης να γίνουν ορθολογικότερες σκέψεις, 
όσον αφορά στα χαµηλά ποσοστά µετατροπής προσωρινών θέσεων σε µόνιµες. 
 
Οι νέοι µας είναι το µέλλον. Σ΄ αυτούς οφείλουµε να επενδύσουµε για ένα καλύτερο αύριο 
και για µια καλύτερη κοινωνία. Όλοι έχουµε ρόλο και ευθύνη σε αυτό το θέµα. ∆εν µπορείς 
άλλωστε να σχεδιάζεις και να κτίζεις το µέλλον… χωρίς αυτούς που θα το ζήσουν. 
 

 (Το ζοφερό µέλλον της νέας γενιάς, από τον καθηµερινό τύπο) 

Ερωτήσεις: 
 

1. Να γράψετε, µε δικά σας λόγια, περίληψη του πιο πάνω κειµένου σε 100 – 120 λέξεις. 
                                                                                                                (µονάδες 10) 

 
2. Γιατί είναι «ζοφερό» το µέλλον της νέας γενιάς, κατά τον συγγραφέα; Να επισηµάνετε 

τρεις (3) λόγους.                                                                                          (µονάδες 10) 
 

3. Για να επιτευχθεί όµως αυτός ο στόχος, απαιτείται να αναχαιτιστούν εργασιακά 
δεδοµένα… 
Να αναφέρετε δύο (2)  εργασιακά δεδοµένα που θα πρέπει να αναχαιτιστούν και να 
εξηγήσετε πώς επηρεάζουν την εργοδότηση των νέων.                             (µονάδες 10) 
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    ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΓΛΩΣΣΑ                                (Μονάδες 20) 
 
    Οι λέξεις των ερωτήσεων 1 και 2 είναι υπογραµµισµένες στο ΚΕΙΜΕΝΟ  ΓΙΑ  

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. 
 

1. Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις  υπογραµµισµένες λέξεις, µε βάση 
τη σηµασία τους στο κείµενο.  

 
         α)  µέσα σε αντίξοες συνθήκες… 
         β)  το µέγεθος των πιο πάνω προβληµάτων αναδείχθηκε… 
         γ)  αντανακλώνται εντονότερα… 
         δ)  απαιτείται να αναχαιτιστούν εργασιακά δεδοµένα… 
         ε)  όσον αφορά στα χαµηλά ποσοστά µετατροπής… 

(µονάδες 5) 
 

2. Να γράψετε ένα αντίθετο για καθεµιά από τις  υπογραµµισµένες λέξεις, µε βάση τη 
σηµασία τους στο κείµενο.       

                                                                                               
α) δηµιουργεί µια ιδιαίτερη δυσµενή κατάσταση… 
 
β)  θύµατα του συστήµατος… 
 
γ) ενώ τους αποστερούν τη δυνατότητα… 
 
δ) αποκαλύπτει πως η πλειοψηφία… 
 
ε) και να κτίζεις το µέλλον… 

         (µονάδες 5) 
 

3. Να διορθώσετε τα γλωσσικά λάθη (ορθογραφικά, συντακτικά, γραµµατικά, 
λεξιλογικά) στις πιο κάτω προτάσεις, ξαναγράφοντας τις προτάσεις διορθωµένες. 
 
Φένετε ότι οι υπεύθυνοι ζήτισαν από τον επικεφαλής να ειδοπιήσει απευθείαν τον 
προεδρεύον ότι οι διαπραγµατεύσεις έληξαν. Τόνισαι ακόµη  ότι η τίρηση του 
χρονοδιαγράµατος είχε πολύ σηµασία και ότι οι εξετασθέντες ετήσεις έπρεπε να 
τοποθετηθούν κατ΄αύξον αριθµό. 

(µονάδες  10) 
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