Εισαγωγικές Εξετάσεις ΑΔΙΣΠΟ 2018
ΕΑΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ορθό-Εσφαλµένο
1 Στην περίπτωση της Σινο-σοβιετικής συνοριακής
διαµάχης του 1969 οι Σοβιετικοί στράφηκαν τελικά, από
µια στρατηγική ίσης ανταπόδοσης σε µια ισχυρότερη
εκδοχή της εξαναγκαστικής διπλωµατίας η οποία όµως
δεν έπεισε τον Μάο να σταµατήσει τις συνοριακές
προκλήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 235
Αρχή

2 Στη στρατηγική της ίσης ανταπόδοσης σε συνδυασµό µε
την αποτροπή κλιµάκωσης από τον αντίπαλο (tit-for-tat)
τα αντίποινα µπορεί να έχουν επιλεγεί ώστε να
εξισορροπούν, αλλά όχι να υπερβαίνουν, την δριµύτητα
της πρόκλησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 234
Τέλος

3 Η Στρατηγική της φθοράς (the attrition strategy)
χρησιµοποιήθηκε από τον Νάσσερ στον πόλεµο κατά του
Ισραήλ το 1969-70.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 224
Αρχή

4 Η Στρατηγική της ελεγχόµενης πίεσης (the strategy of
controlled pressure) κατά τον Christer Jonsson,
χρησιµοποιήθηκε από τον Νάσσερ στην εθνικοποίηση
της εταιρίας της διώρυγας του Σουέζ το 1956.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 221
Τέλος

5 Η στρατηγική της περιορισµένης ανακλήσιµης
πρόκλησης (the limited, reversible probe) στηρίζεται στην
πεποίθηση του προκαλούντος ότι οι κίνδυνοι από τη
δοκιµαστική ενέργεια που αναλαµβάνει δύνανται να
παρακουλοθηθούν, να υπολογιστούν και να ελεγχθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 220
Αρχή

6 Η Στρατηγική της περιορισµένης ανακλήσιµης
πρόκλησης (the limited, reversible probe) ενδείκνυται
ιδιαίτερα όταν αυτός που προκαλεί είναι απόλυτα βέβαιος
ότι ο αντίπαλος του είναι αποφασισµένος να αντιτεθεί σε
µια προσπάθεια αλλαγής του status quo.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 219
Αρχή

7 Η Στρατηγική του εκβιασµού (Blackmail) στη διαχείριση
των κρίσεων αφορά στον εξαναγκασµό του αντιπάλου να
εγκαταλείψει κάτι µε το κόστος να υποστεί σηµαντική
τιµωρία ή ζηµιά αν αρνηθεί να το πράξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 215
Μέση

8 Η ανεπιθύµητη κλιµάκωση στη διαχείριση των κρίσεων
µπορεί να προκύψει ακριβώς από το γεγονός ότι η µια
πλευρά προσπάθησε να την αποφύγει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 213
Μέση-Τέλος

9 Η ιδανική στρατηγική διαχείρισης των κρίσεων εξαρτάται
απόλυτα από το πλαίσιο των κρίσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 212
Μέση
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10 Παραδείγµατα επιτυχούς χρήσης της στρατηγικής της
δοκιµασίας ικανοτήτων (test of capabilities)
υποστηριζόµενη από την αποτροπή της κλιµάκωσης εκ
µέρους του αντιπάλου µπορούν να βρεθούν τόσο στην
κρίση του αποκλεισµού του Βερολίνου το 1948 όσο και
στην κρίση των παράκτιων νησιών το 1958.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 236
Μέση

Πολλαπλής Επιλογής
1 Η ελκυστικότητα της εξαναγκαστικής διπλωµατίας
οφείλεται στην δυνατότητα υπεράσπισης απειλούµενων
συµφερόντων µε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 226
Μέση

2 Η Στρατηγική όπου συχνά αναγκάζει τον αµυνόµενο να
κάνει τον διαχωρισµό ανάµεσα στα µείζονος σηµασίας
συµφέροντα του για τα οποία αξίζει να αµυνθεί µε κάθε
κόστος και εκείνα που έχουν µικρότερη σηµασία και δεν
αξίζουν το κόστος µιας σύρραξης ονοµάζεται:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 236
Τέλος

3 Μία από τις παραλλαγές της εξαναγκαστικής
διπλωµατίας είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 228
Μέση

4 Η δύναµη που χρησιµοποιεί τον εξαναγκασµό πρέπει να
δηµιουργήσει στην αντίληψη του αντιπάλου:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 227
Αρχή

5 Στην στρατηγική της δοκιµασίας ικανοτήτων σε
συνδυασµό µε αποτροπή κλιµάκωσης από τον αντίπαλο,
ο αµυνόµενος αποδεχόµενος µια δοκιµασία των
ικανοτήτων, ελπίζει ότι θα καταφέρει τελικά να πετύχει να
αντιστρέψει το αναµενόµενο δυσµενές (γι αυτόν)
αποτέλεσµα της κρίσης, χάρις:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 235
Τέλος

6 Από τις παρακάτω Στρατηγικές διαχείρισης των κρίσεων,
Αµυντικές είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 225
Αρχή

7 Ο κίνδυνος που ελλοχεύει όταν ένας διεθνής δρών, που
έχει την επιθυµία αλλά είναι σχετικά αδύναµος, υιοθετήσει
την τακτική του ανταρτοπόλεµου ή των τροµοκρατικών
επιθέσεων ως τακτικών φθοράς, σε µια προσπάθεια να
εξαντλήσει έναν ισχυρότερο αλλά πιθανότατα, λιγότερο
αποφασισµένο αντίπαλο, είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 224
Μέση

8 Ο προκαλών που σκέφτεται να καταφύγει στην
στρατηγική των τετελεσµένων:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 222
Τέλος

9 Όταν σε µια κρίση η αµφισβητούµενη κατάσταση
διαµορφώνεται έτσι ώστε να περιλαµβάνει ασυµµετρίες
που ευνοούν τον προκαλούντα και φέρνουν σε
µειονεκτική θέση τον αµυνόµενο, η πιο ελκυστική
στρατηγική είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 221
Αρχή

10 Η Στρατηγική της ελεγχόµενης πίεσης (the strategy of
controlled pressure) µπορεί να πάρει τη µορφή διάφορων
µη στρατιωτικών καταπατήσεων του status quo, όπως:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 220
Τέλος
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11 Η στρατηγική της ελεγχόµενης πίεσης (the strategy of
controlled pressure) διαφέρει από την στρατηγική της
περιορισµένης ανακλήσιµης πρόκλησης κατά το ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 220
Μέση

12 Η Στρατηγική του εκβιασµού (blackmail) έχει
χρησιµοποιηθεί από την Σοβιετική Ένωση:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 218
Μέση

13 Η αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής του εκβιασµού
εξαρτάται από:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 216
Μέση-Τέλος

14 Οι επιθετικές στρατηγικές διαχείρισης των κρίσεων είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 214
Μέση-Τέλος

15 Οι στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων διακρίνονται σε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 214
Αρχή

16 Σύµφωνα µε τη στρατηγική διαχείρισης κρίσεων σε
περίοδο κρίσης οι απειλές χρήσης βίας και οι κινήσεις
των στρατιωτικών δυνάµεων πρέπει να εφαρµόζονται
προσεκτικά ως:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 212
Μέση

17 Η αποτελεσµατική διαχείριση των απειλητικών (για
πόλεµο) κρίσεων απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη
λήψη πολιτικών αποφάσεων:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 212
Μέση

18 Στην εξαναγκαστική διπλωµατία:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 231
Αρχή -Μέση

19 Ένα πλήρες τελεσίγραφο στην εφαρµογή της στρατηγικής
της εξαναγκαστικής διπλωµατίας αποτελείται από:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
227,228 Τέλος-Αρχή
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ΕΑΣ - ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Ορθό-Εσφαλµένο
1 Ο εθνοτισµός είναι ένας όρος που σχετίζεται στενά µε την
έννοια του εθνικισµού που ισχύει ειδικά στη
διαφοροποίηση εθνοτικών οµάδων (οι οποίες
αναφέρονται µερικές φορές και σαν µειονότητες) οι
οποίες διαµένουν µέσα σε κράτη τα περισσότερα από τα
οποία έχουν ετερογενή εθνική φυλετική δοµή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 275
Αρχή

2 Το 1977 όταν οριοθετήσαµε την υφαλοκρηπίδα µας µε
την Ιταλία στο Ιόνιο, δεχτήκαµε περιορισµένη «επήρεια»
για ορισµένα νησιά µας µε µικρό µέγεθος και λιγοστό
πληθυσµό (µισή επήρεια για τους Οθωνούς και τέταρτο
επήρειας για τους Στροφάδες), χωρίς να θεωρήσουµε ότι
αυτό ήταν καταλυτικό των δικαιωµάτων των νησιών
αυτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 365
Αρχή

3 Τα συµβατικά κείµενα των Πράξεων της Λωζάνης του
1923 καθόρισαν ένα σύστηµα προστασίας των
µειονοτήτων σε µια εποχή που το διεθνές ενδιαφέρον για
τέτοια ζητήµατα ήταν πολύ αυξηµένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 387
Τέλος

4 Οι Μουφτήδες είναι µουσουλµάνοι θρησκευτικοί ηγέτες, οι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 393
οποίοι έχουν αυξηµένες δικαστικές αρµοδιότητες και σε
Μέση
προσωπικά ή οικογενειακά θέµατα της µουσουλµανικής
µειονότητας της ελληνικής Θράκης.
5 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ελληνικού Συντάγµατος που
αναφέρεται στο σεβασµό της προσωπικότητας του
πολίτη, το δικαίωµα αυτό παραµένει ταυτόχρονα
αυστηρά ατοµικό και όχι συλλογικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 395
Μέση-Τέλος

6 Ως µποϊκοτάζ ορίζεται η άρνηση αγοράς αγαθών από ένα
άλλο κράτος µέχρις ότου ικανοποιηθούν συγκεκριµένες
οικονοµικές απαιτήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 292
Μέση

7 Η φράση:<<O πόλεµος είναι η άσκηση του διεθνούς
δικαιώµατος της δράσης>> διατυπώθηκε από τον σερ
Robert Phillimore, το 1854.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 295
Αρχή

8 Σύµφωνα µε τον John Herz το διεθνές δίκαιο, στα πρώτα
του στάδια, εστιαζόταν στην οριοθέτηση της εθνικής
εδαφικής δικαιοδοσίας µε σκοπό να βοηθήσει στη
νοµιµοποίηση και διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της
κυριαρχίας µε λίγα λόγια, την "αδιαπεραστότητα" των
εθνών-κρατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 278
Τέλος

9 Το δικαίωµα επί της υφαλοκρηπίδος, όπως ορίζεται
σήµερα στο διεθνές δίκαιο, είναι µεν κυριαρχία, όπως
είναι πάνω στο έδαφος και την αιγιαλίτιδα ζώνη, αλλά
είναι και «αποκλειστικό κυριαρχικό δικαίωµα».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 365
Μέση
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10 Το κράτος είναι µια υποκειµενική έννοια που χαρακτηρίζει
µια πολιτική οµάδα που ορίζεται µε βάση την εδαφική
ακεραιότητα, τον πληθυσµό και την αυτόνοµη κυβέρνηση
που ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο σε όλη την επικράτεια
της και σε όλο τον πληθυσµό της ανεξαρτήτως εθνικής
οµοιογένειας ή ετερογένειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
273,274 Τέλος-Αρχή

11 Η σχολή σκέψης των συµπεριφοριστών, που
εµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ‘50, βασίστηκε σε
µεθόδους και ευρήµατα επιστηµών όπως η
κοινωνιολογία, η οικονοµική και η ψυχολογία και
θεωρούσε ότι η παραδοσιακή θεώρηση της παγκόσµιας
πολιτικής, αδιάφορο αν είναι ιδεαλιστική ή ρεαλιστική,
έχει ενδιαφέρον µόνον ως θεµέλιο πάνω στο οποίο
µπορεί να οικοδοµηθεί µια αυθεντική επιστήµη των
διεθνών σχέσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 262
Τέλος

12 Ο δοµικός ρεαλισµός παραδέχεται την πρωτοκαθεδρία
της πολιτικής διάστασης του διεθνούς συστήµατος,
εξαντλώντας την ανάλυση του σε αυτή τη διάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
257,258 Τέλος-Αρχή

13 Ο Waltz υποστήριξε ότι η άναρχη δοµή του διεθνούς
συστήµατος είναι εκείνη που κατευθύνει τις σχέσεις των
κρατών (και όχι ο εγωιστικός χαρακτήρας των κρατών),
ενώ τα κράτη προσπαθούν να λειτουργήσουν µέσα σε
ένα καθεστώς ισορροπίας δυνάµεως (balance of power)
που στην ουσία περιορίζει σηµαντικά τα όρια δράσης
τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 257
Αρχή

14 Ο Kenneth Waltz συνέβαλε αποφασιστικά στην εξελικτική
πορεία του ρεαλισµού µε το έργο του "Theory of
International Politics''

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 256
Μέση-Τέλος

15 Σύµφωνα µε τη δηµοκρατική σχολή σκέψης, το συλλογικό
συµφέρον µπορεί να προσδιοριστεί µε αφηρηµένο και
επιστηµονικό τρόπο, παρά το γεγονός ότι αφορά
ατοµικές και οµαδικές προτιµήσεις, οι οποίες είναι
συνήθως υποκειµενικές και πλουραλιστικές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 285
Μέση

16 Αν η Τουρκία συµφωνήσει µια µέρα να οδηγηθεί το θέµα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 371
της οριοθετήσεως της υφαλοκρηπίδας προς διεθνείς
Αρχή
νοµικές διαδικασίες, η όποια οριοθέτηση αποφασισθεί, θα
γίνει µε γραµµή εκκινήσεως το σηµερινό εξωτερικό όριο
της αιγιαλίτιδος ζώνης των 6 ν.µ. και έµµεσα θα έχουµε
παραιτηθεί του δικαιώµατος επεκτάσεως σε 12 ν.µ. στην
οροθετηµένη δικαστικά περιοχή.
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17 Σύµφωνα µε τους ρεαλιστές η ηθική, η αυστηρή
προσήλωση στο γράµµα του νόµου και οι ιδεολογίες δεν
είναι παρά πολυτέλειες που µπορεί να τις σεβαστεί
κανείς, αλλά µόνον όταν δεν διακυβεύεται η βιωσιµότητα
και τα ζωτικά συµφέροντα της πολιτικής συλλογικότητας
ή της κεντρικής εξουσίας που εκπροσωπεί αυτή τη
συλλογικότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 248
Μέση

18 Η κατάρρευση του διπολικού συστήµατος και η θεαµατική
βελτίωση στις σχέσεις των υπερδυνάµεων επέτρεψαν την
επανεµφάνιση στο προσκήνιο της πολιτικής µιας σειράς
τοπικών και περιφερειακών εντάσεων και συγκρούσεων,
τις οποίες η λογική του διπολικού συστήµατος είχε
καταφέρει να θέσει υπό έλεγχο ή/και να <<παγώσει>>.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 355
Μέση

19 ∆ύο από τις µεγαλύτερες µεταρρυθµιστικές στρατηγικές
που αποσκοπούν στη µεταβολή της δοµής του διεθνούς
συστήµατος είναι εκείνες της ολοκλήρωσης και της
ανάπτυξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 337
Μέση

20 Το Ιεραρχικό ή Μονοπολικό Μοντέλο ταυτίζεται απόλυτα
µε τα όρια των αποκεντρωµένων πολιτικών οικηµάτων,
δηλαδή των συστηµάτων που στηρίζονται στην
ισορροπία ή ανισορροπία δυνάµεων για τη διευθέτηση
των διαφορών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 335
Αρχή

21 Η πρώτη παραλλαγή του Πολυσυνασπισµικού ή
∆ιαπεριφερειακού Μοντέλου απεικονίζει τον κόσµο να
είναι διαιρεµένος σε πέντε µε εφτά σφαίρες επιρροής που
αλληλοαποκλείονται αµοιβαία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 332
Αρχή

22 Το Μοντέλο της Παγκόσµιας Συλλογικής Ασφάλειας
βασίζεται σε µια σύγχρονη θεσµική δοµή παρόµοια µε
αυτή του συστήµατος της άτυπης συνεννόησης των
µεγάλων δυνάµεων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 331
Μέση

23 Σύµφωνα µε το Μοντέλο του Καθολικού Βέτο (ή της
Εξάπλωσης των Πυρηνικών) δεν θα υπάρχουν
συµβατικοί πόλεµοι, επειδή κάθε πόλεµος, από τη στιγµή
που θα ξεσπάσει, θα µπορούσε να κλιµακωθεί σε
πυρηνική αναµέτρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 330
Αρχή -Μέση

24 Η βασική υπόθεση του Συµπαγούς ∆ιπολικού Μοντέλου
είναι ότι όλα τα αδέσµευτα έθνη-κράτη θα µπορούν να
µετακινούνται από τον ένα στον άλλο συνασπισµό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 328
Τέλος

25 Το Χαλαρό ∆ιπολικό Μοντέλο ονοµάζεται επίσης και
µοντέλο του ψυχρού πολέµου και χαρακτηρίζει την
ιστορία του κόσµου µας περίπου από το 1947 ως το
1971.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 327
Μέση
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26 Σύµφωνα µε το Ολιγοπολικό Μοντέλο, οι συµµαχίες στο
διεθνές σύστηµα τείνουν να είναι συγκεκριµένες και
βραχυχρόνιες και έχουν επίσης την τάση να
µεταβάλλονται στη βάση υλικών και ιδεολογικών
πλεονεκτηµάτων .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 326
Αρχή

27 Το διεθνές πολιτικό σύστηµα, δεν περιέχει γενικά
αποδεκτούς και αποτελεσµατικούς θεσµούς που θα
µπορούσαν να σταµατήσουν τη βία, να µεσολαλαβήσουν
ανάµεσα στα συγκρουόµενα µέρη και να συλλάβουν, να
δικάσουν και να τιµωρήσουν τους παραβάτες του
διεθνούς νόµου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 325
Αρχή

28 Σύµφωνα µε τους Muller και Barnet, οι πολυεθνικές
εταιρίες εξασφαλίζουν τα περισσότερα από τα κεφάλαια
τους στις φιλοξενούσες χώρες αντί να τα φέρνουν από τις
χώρες καταγωγής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
313,314 Τέλος-Αρχή

29 Το πιο ισχυρό επιχείρηµα των «αισιόδοξων για τις
πολυεθνικές» είναι ότι οι πολυεθνικές εταιρίες, µε την
εξάπλωση και την ανάµιξη των παραγωγικών προϊόντων
τους, θα απωθήσουν οριστικά στο παρελθόν την
προσφυγή στον πόλεµο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 311
Αρχή

30 Η µέση γραµµή, που αναφερόταν στη Σύµβαση του 1958
ως µια ενδεικνυόµενη λύση στον καθορισµό της
υφαλοκρηπίδας αναφέρεται και στη Σύµβαση του 1982
για το ∆ίκαιο Θαλάσσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 364
Μέση

31 Η ρεαλιστική προσέγγιση, η οποία είναι κανονιστική
(δηλαδή καθοδηγητική), υποστηρίζει ότι η πολιτική θα
πρέπει απλώς να παρατηρείται και να παρουσιάζεται
όπως είναι ή όπως ήταν και όχι όπως θα έπρεπε να είναι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
246,247 Τέλος-Αρχή

32 Για τους ιδεαλιστές, κανένα πρότυπο συµπεριφοράς δεν
είναι αναπόφευκτο και αµετάβλητο, ενώ οι άνθρωποι
έχουν την ικανότητα να µαθαίνουν, άρα και να ελέγχουν
και να αλλάζουν την συµπεριφορά τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 249
Μέση

33 Η ρεαλιστική σχολή σκέψης διαιρείται σε δύο
υποκατηγορίες (ειρηνιστές και νοµικισµός) που
διακρίνονται µε κριτήριο το πώς πρέπει να αντιµετωπιστεί
καλύτερα η εσωτερική βία και η εξωτερική επιθετικότητα
των κρατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 250
Τέλος

Πολλαπλής Επιλογής
1 Σύµφωνα µε τη Σύµβαση για την Ανταλλαγή των
Πληθυσµών της 30ης Ιανουαρίου 1923 µεταξύ Ελλάδος
και Τουρκίας προβλεπόταν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 385
Μέση-Τέλος

2 Ο εθνικός εναέριος χώρος είναι ο εναέριος χώρος:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 372
Αρχή
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3 Στο διεθνή εναέριο χώρο του FIR Aθηνών, η Ελλάδα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 372
Αρχή

4 Στη ∆ιάσκεψη της Λωζάνης το 1923 οι Τούρκοι στην
προσπάθεια ανατροπής του εδαφικού καθεστώτος των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, πέτυχαν να συµφωνηθεί
τουλάχιστον η αποστρατικοποίηση των νησιών. Η
Σύµβαση της Λωζάνης περί Στενών περιελάµβανε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 376
Μέση

5 Στη ∆ιάσκεψη της Λωζάνης το 1923 οι Τούρκοι στην
προσπάθεια ανατροπής του εδαφικού καθεστώτος των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, πέτυχαν να συµφωνηθεί
τουλάχιστον η αποστρατικοποίηση των νησιών. Η
Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης περιελάµβανε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 376
Μέση-Τέλος

6 Η Σύµβαση της Λωζάνης περί Στενών αντικαταστάθηκε
µε τη Συνθήκη του Μοντρέ το 1936. Με τη νέα αυτή
σύµβαση η Τουρκία:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 377
Μέση

7 Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η Σύµβαση του Μοντρέ του
1936 δεν κατάργησε την υποχρέωση
αποστρατικοποίησης της Λήµνου και της Σαµοθράκης. Η
Ελλάδα ισχυρίζεται το αντίθετο στηριζόµενη:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
377,378 Τέλος-Μέση

8 Στο πλαίσιο της µετάβασης στη µεταψυχροπολεµική
παγκόσµια τάξη και σε έναν κόσµο όπου ένας αριθµός
κρατών εξακολουθούν να διαθέτουν τροµερές
στρατιωτικές ικανότητες (συµπεριλαµβανοµένων των
πυρηνικών όπλων), δεν υπάρχει λογικό υποκατάστατο
µιας παγκόσµιας τάξης που:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 341
Τέλος

9 Σύµφωνα µε τη Σύµβαση για την Ανταλλαγή των
Πληθυσµών της 30ης Ιανουαρίου 1923 µεταξύ Ελλάδος
και Τουρκίας, βασικό κριτήριο για την ανταλλαγή
αποτέλεσε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
385,386 Τέλος-Αρχή

10 Σύµφωνα µε τη Σύµβαση για την Ανταλλαγή των
Πληθυσµών της 30ης Ιανουαρίου 1923 µεταξύ Ελλάδος
και Τουρκίας, εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 386
Αρχή

11 Οι τρεις θεµελιακές ανθρώπινες ανάγκες, που οι
"απαισιόδοξοι" ισχυρίζονται ότι οι πολυεθνικές εταιρίες
έχουν παραβιάσει προκαλώντας καταστρεπτικές
συνέπειες για το κατώτερο εξήντα τα εκατό του
παγκόσµιου πληθυσµού, που βλέπει τη ζωή του να
επιδεινώνεται προοδευτικά και να αλλοτριώνεται είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 313
Μέση

12 Στη Λωζάνη καθιερώθηκε η αµοιβαία υποχρέωση
Τουρκίας και Ελλάδας για την παροχή ισονοµίας και
ισοπολιτείας στους αλλόθρησκους πληθυσµούς που
διαβιούσαν εντός των συνόρων τους. Έτσι τα δικαιώµατα
των πληθυσµιακών οµάδων που εξαιρέθηκαν της
ανταλλαγής και αποτυπώθηκαν στα τελικά κείµενα των
Πράξεων της Λωζάνης του 1923 περιελάµβαναν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 387
Αρχή
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13 To 1964 η ελληνική διπλωµατία επιχείρησε να
διεθνοποιήσει τα ζητήµατα των τουρκικών πιέσεων εις
βάρος των Ελλήνων της Ίµβρου και Τενέδου και, κυρίως,
αυτό των µαζικών απελάσεων των Ελλήνων υπηκόων
από την Κωνσταντινούπολη, µε αποτέλεσµα να:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 391
Αρχή

14 Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η Σύµβαση του Μοντρέ του
1936 δεν κατάργησε την υποχρέωση
αποστρατικοποίησης της Λήµνου και της Σαµοθράκης
διότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 377
Μέση

15 Για το θέµα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας του
Αιγαίου µε την Ελλάδα, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 361
Μέση-Τέλος

16 Γενικά µπορούµε να διατυπώσουµε τη θέση ότι τα διεθνή
και κρατικά συστήµατα τείνουν να παραµένουν σταθερά
στη διαδροµή του χρόνου, εφόσον κατορθώνουν να
αναπτύσσουν νόµιµους θεσµούς για:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 338
Τέλος

17 Το ιεραρχικό ή µονοπολικό µοντέλο απεικονίζει ένα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 335
Αρχή

18 Σύµφωνα µε το µοντέλο του µεταπυρηνικού πολέµου,
στη µεταψυχροπολεµική περίοδο, κύρια φροντίδα των
αντιπάλων δυνάµεων θα πρέπει να είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
334,335 Τέλος-Αρχή

19 Στο µοντέλο του εθνικού κατακερµατισµού ή το
πολυπολικό µοντέλο, ο κατακερµατισµός των εθνών κρατών θα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 333
Τέλος

20 Η δεύτερη παραλλαγή του πολυσυνασπισµικού µοντέλου
θα πήγαζε από επιτυχηµένες προσπάθειες:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 332
Μέση

21 Το µοντέλο της παγκόσµιας συλλογικής ασφάλειας
απαιτεί:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 331
Αρχή

22 Το µοντέλο του καθολικού βέτο ή της εξάπλωσης των
πυρηνικών, απεικονίζει ένα διεθνές σύστηµα όπου:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 329
Μέση

23 Στο συµπαγές διπολικό µοντέλο οι δύο υπερδυνάµεις θα
συµφωνούν επίσηµα να µειώνουν τη σηµασία των
ιδεολογικών διαφορών τους και θα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 329
Μέση

24 Σε αντίθεση µε το µοντέλο της συνεννόησης των µεγάλων
δυνάµεων, το χαλαρό διπολικό µοντέλο απαιτεί:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 328
Μέση

25 Κατά τον Kaplan το Ολιγοπολικό Μοντέλο πολιτικού
συστήµατος ή Μοντέλο της Συνεννόησης των ∆υνάµεων
λειτουργεί καλύτερα όταν το διεθνές σύστηµα
περιλαµβάνει:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 326
Αρχή

26 Τα συστήµατα ως σύνολα αλληλεπιδρώντων µονάδων
µπορούν να υποδιαιρεθούν σε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 322
Αρχή
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27 Η αντιµετώπιση από πλευράς Τουρκίας της
ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κωνσταντινούπολης και
των Ίµβρου-Τενέδου κινήθηκε στους εξής άξονες:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 388
Μέση-Τέλος

28 Αν διευρυνθεί η ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ν.µ.
τότε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
368,369 Μέση-Μέση

29 Η γενική επιστράτευση (levee en masse), µε την οποία
κινητοποιούνταν άνδρες και γυναίκες στην υπηρεσία της
εθνικής άµυνας στη Γαλλία, αποφασίστηκε ως ένας νέος
τρόπος διεξαγωγής πολέµου:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 301
Αρχή

30 Σύµφωνα µε σχετική έρευνα του Steven Rosen (1969) οι
διεθνείς πόλεµοι που κηρύχθηκαν για την ανάκτηση
χαµένων εδαφών, και οι επαναστάσεις που ξέσπασαν
από φυλετικές µειονότητες για τη διεκδίκηση της εθνικής
αυτοδιάθεσης αποτελούν το:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 280
Αρχή

31 Ο πατέρας της σχολής σκέψης, γνωστής και ως
"ελιτίστικης", σύµφωνα µε την οποία το καλό της πόλης
(δηλαδή το κοινό καλό) θα µπορούσε να προσδιοριστεί
καλύτερα από ένα φιλόσοφο βασιλιά, τον οποίο θα
βοηθούσαν ελάχιστοι, πολύ µορφωµένοι, ανεπηρέαστοι
και δίκαιοι σύµβουλοι είναι ο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 284
Μέση

32 Ο θεωρητικός των διεθνών σχέσεων, που πίστευε ότι η
έκφραση εθνικό συµφέρον είναι ανεπαρκής, επειδή την
εξωτερική πολιτική την χαράσσουν όχι τα έθνη-κράτη,
αλλά οι κυβερνήσεις και κατά συνέπεια οι έννοιες κρατικό
συµφέρον και κυβερνητικό συµφέρον είναι πιο κοντά
στην πραγµατικότητα, είναι ο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
286,287 Τέλος-Αρχή

33 Σύµφωνα µε τους επικριτές των πολυεθνικών εταιριών οι
"απαισιόδοξοι" για τις πολυεθνικές εταιρίες προέρχονται
από τέσσερις τουλάχιστον µεγάλες κοινωνικές οµάδες.
Από τις παρακάτω οµάδες δεν ανήκουν στην τετράδα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
311,312 Τέλος-Αρχή

34 Στο πλαίσιο µελέτης του εθνικού συµφέροντος, από τις
παρακάτω θέσεις εκείνη που δεν έχει υποστηριχτεί από
τον Hans Morgenthau είναι ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
287,288 Τέλος-Αρχή

35 Το εµπάργκο, µε την ευρύτερη έννοια του, είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 293
Αρχή

36 Από τους παρακάτω λόγους, εκείνος που δεν ευσταθεί
ως βασικός λόγος που το οικονοµικό όπλο του εµπάργκο
αποδείχθηκε αναποτελεσµατικό εναντίον του Ιράν, της
Σοβιετικής Ένωσης ή της Νικαράγουας είναι ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 293
Αρχή-Μέση-Τέλος
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37 Η σύγκρουση, ως πιο περιεκτικός ορισµός του πολέµου,
µπορεί να συµπεριλάβει όλες τις φανερές ή
συγκαλυµµένες, ανταγωνιστικές και καταναγκαστικές
σχέσεις που αφορούν ανθρώπινα όντα που
αλληλεπιδρούν ως άτοµα και ως οµάδες, αδιάφορο αν η
"βία" που χρησιµοποιείται είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 296
Αρχή

38 Ο βαθυστόχαστος µελετητής των διεθνών σχέσεων που
θεωρούσε ότι η τεχνολογία και ο οπλισµός (αµυντικός και
επιθετικός) είναι άµεσα υπεύθυνοι για τη µορφή της
πολιτικής οργάνωσης του διεθνούς συστήµατος είναι ο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 278
Αρχή

39 O έµπειρος στρατιωτικός που έγραψε µια κλασική µελέτη
για την στρατηγική του πολέµου, διακρίνοντας τρεις
τύπους πολέµου µεταξύ των οποίων και τους "πολέµους
ιδεών" ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 300
Μέση-Τέλος

40 Από τις παρακάτω φράσεις που σχετίζονται µε την
ταξινόµηση των Θεωριών του Πολέµου από τους
µελετητές του, δεν είναι ορθή ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
305,306 Τέλος-Αρχή

41 Ο συγγραφέας του κλασικού συγγράµµατος "On War",
όπου συνοψίζεται η αναπόφευκτη σχέση ανάµεσα στον
πόλεµο και την πολιτική είναι ο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 301
Τέλος

42 Το βασικό δίδαγµα που βγαίνει από τη θεωρία του
Clausewitz είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 301
Τέλος

43 Σύµφωνα µε τη φιλολογία σχετικά µε την προέλευση των
πολέµων δεν αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ή
συνθήκη που έχει προκαλέσει ένοπλες συγκρούσεις:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 303
Αρχή

44 Στο πλαίσιο της ερµηνείας των αιτιών του πολέµου
πρέπει να κατανοήσουµε ότι τα πολεµικά επεισόδια
µπορούν να εξηγηθούν καλύτερα µε τη χρησιµοποίηση
ενός:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 304
Τέλος

45 Το πεδίο της φιλολογίας που ονοµάζεται διεθνική
πολιτική (transnational politics) καταπιάνεται µε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 307
Αρχή

46 Από τη στιγµή που θα υιοθετηθεί το µοντέλο του ιστού
της αράχνης για τις διεθνείς σχέσεις, τα υποδείγµατα
όπως αυτό της ισορροπίας δυνάµεων, το διπολικό και το
σύστηµα που χαρακτηρίζεται από το δικαίωµα άσκησης
βέτο από κάθε µέλος, θα αποδειχθούν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 308
Τέλος

47 Στις διεθνείς σχέσεις η θεωρία προσέγγισης που
ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι πρέπει να εγκαταλείπουν
τους αναποτελεσµατικούς τρόπους συµπεριφοράς και
στη θέση τους να υιοθετήσουν συµπεριφορές που
εµπνέονται από τη γνώση, τη λογική, τη συµπόνια και την
αυτοσυγκράτηση είναι η:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 246
Μέση
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48 Η ελληνική µειονότητα της Κωνσταντινούπολης µετά την
ανταλλαγή των πληθυσµών που έφερε η Συνθήκη της
Λωζάνης του 1923, αντιµετωπίστηκε µε καχυποψία και
προκατάληψη από την Τουρκία η οποία υιοθέτησε
σκληρά µέτρα καταπίεσης. Πέραν αυτού η οµογένεια
δυσκολεύτηκε επιπλέον να προσαρµοστεί στα νέα
δεδοµένα λόγω:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 389
Αρχή

49 Ο κίνδυνος που αντιµετωπίζει ένα στρατιωτικό σύστηµα
το οποίο στηρίζεται κυρίως σε επαγγελµατικό ή και
µισθοφορικό στρατό, είναι ότι µπορεί να δηµιουργηθεί
ένα τάγµα φανατικών, έντονα θρησκευόµενων
στρατιωτών και να απειλήσει τα θεµέλια του πολιτικού
καθεστώτος. Ένα τέτοιο παράδειγµα ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 299
Αρχή

50 Οι φεντεραλιστές, είναι γνωστοί ως:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 251
Αρχή

51 Στα πλαίσια εξέτασης του τρόπου δράσης των µη
κρατικών δρώντων στο διεθνές σύστηµα, εκείνος που
υποστήριξε το µοντέλο του ιστού της αράχνης το οποίο
αποδίδει τη δράση των γιγάντιων πολυεθνικών εταιριών
στην εξαιρετικά σύνθετη σύγχρονη διεθνή
πραγµατικότητα είναι ο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 308
Αρχή

52 Ο νοµικός και πατέρας του διεθνούς δικαίου που
θεωρούσε ότι η κυριαρχία εκδηλωνόταν όταν ένα κράτος
παρέµενε ανεπηρέαστο, κατά τη διαχείριση των
εσωτερικών του υποθέσεων, από τον έλεγχο όλων των
άλλων κρατών είναι ο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 277
Αρχή

53 Μεταξύ των διαφορετικών σχολών σκέψης στη διεθνή
πολιτική, ο εκπρόσωπος που ενδιαφέρεται για την
επιβίωση και την ανάπτυξη της κοινωνικής
συλλογικότητας του, χωρίς ωστόσο να θέτει σε κίνδυνο
την επιβίωση της συλλογικότητας επιδιώκοντας την
απεριόριστη ανάπτυξη της ή την υπεράσπιση των
ιδεολογικών, ηθικών ή νοµικών θέσεών του είναι ο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 248
Μέση

54 Η θεωρία προσέγγισης στη µελέτη των διεθνών σχέσεων
που θέλει να είναι περιγραφική, ερµηνευτική και
προβλεπτική, όχι όµως καθοδηγητική (κανονιστική) είναι
η:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 247
Αρχή

55 Οι Henri de Saint-Simon, Woodrow Wilson και Bertrand
Russell είναι γνωστοί εκπρόσωποι της σχολής των:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
248,249 Τέλος-Αρχή

56 Εκείνοι που θεωρούν ότι οι διεθνείς σχέσεις λαµβάνουν
χώρα στο πλαίσιο µιας παγκόσµιας κοινωνίας, που όπως
κάθε κοινωνία έχει τόσο στοιχεία συνεργασίας, όσο και
ανταγωνισµού και διενέξεων, πολιτική της ισχύος και
πολιτική µη-ισχύος, "νοµιµοποιηµένες" (legitimized) και
"µη- νοµιµοποιηµένες σχέσεις" είναι οι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 252
Μέση
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57 Εκείνοι που θεωρούν ότι στις διεθνείς σχέσεις µονάδα
ανάλυσης δεν είναι τα κράτη, αλλά οι σχέσεις των
διαφόρων διεθνών δρώντων, κρατικών ή µη και το
εκάστοτε "θεµατικό περιεχόµενο" (issue area) είναι οι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 253
Αρχή -Μέση

58 Το θεωρητικό µοντέλο που αποτελεί µια αναλυτική
προσέγγιση στην επιστήµη των διεθνών σχέσεων,
παρουσιάζοντας µια αξιοσηµείωτη διαχρονικότητα, ενώ
αναδεικνύεται ως το επικρατέστερο σε σχέση µε άλλα
θεωρητικά µοντέλα, είναι ο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 254
Αρχή

59 Η σχολή που υποστηρίζει, ως βασικό συµπέρασµα, το
οποίο αποτελεί και τη λυδία λίθο της, την άποψη ότι η
πολιτική ισχύος (power politics) µεταξύ των κρατών
αποτελεί την κινητήρια δύναµη συµπεριφοράς του
διεθνούς συστήµατος είναι η:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 255
Μέση

60 Το θεωρητικό µοντέλο, του οποίου η προσπάθεια
σύνθεσης που επιδιώκει οδηγεί στην δηµιουργική
συνύπαρξη των θεωρητικών µοντέλων που µε τη σειρά
της αυτή η εξέλιξη ενθαρρύνει την πολυδιάστατη µελέτη
διεθνών φαινοµένων, στην οποία συνυπάρχουν η
διάγνωση αλλά και η πρόληψη είναι ο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 259
Αρχή

61 Εκείνοι που πιστεύουν ότι οι διεθνείς σχέσεις δεν πρέπει
να χωρίζουν τον κόσµο οριζόντια (έθνη κράτη), διότι η
πραγµατικότητα της πολιτικής και οικονοµικής ζωής
µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα µε κάθετους όρους, µε
την περιγραφή δηλαδή των καπιταλιστικών τάξεων και
της κυριαρχίας τους πάνω στις εργατικές τάξεις είναι οι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 272
Αρχή

62 Οι οπαδοί της παραδοσιακής σχολής σκέψης θεωρούν
ως περισσότερο σηµαντική την παρατηρούµενη
συµπεριφορά των κυβερνήσεων, την οποία εξηγούν µε
βάση έννοιες όπως η:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 264
Μέση

63 Ο µελετητής των διεθνών σχέσεων που ανέπτυξε θεωρία
µε την οποία, µεταξύ άλλων, ανήγαγε το πρόβληµα της
ισχύος (δηλαδή της δυνατότητας µιας ελίτ εξωτερικής
πολιτικής να κυριαρχεί στις σκέψεις και τις πράξεις µιας
άλλης) σε θέµα κεντρικής σηµασίας για την ανάλυση της
διεθνούς πολιτικής είναι ο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 265
Αρχή

64 Η κύρια συνεισφορά της επιστηµονικής σχολής σκέψης
βρίσκεται στον πρωτοποριακό της ρόλο στην:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 269
Αρχή
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65 Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στη δεκαετία του
1970, εµφανίστηκε µια νέα οµάδα µελετητών των διεθνών
σχέσεων, οι οποίοι προτίµησαν µια σύνθεση της
επιστηµονικής µεθόδου µε κανονιστικά στοιχεία που
συναντάµε σε παλαιότερες ρεαλιστικές και ιδεαλιστικές
πραγµατείες και έλαβαν υπόψη προκλήσεις όπως ο
έλεγχος των εξοπλισµών, ο έλεγχος των πληθυσµών, η
προστασία του περιβάλλοντος και η εξάλειψη της
φτώχειας, των ασθενειών και της ανθρώπινης
αλλοτρίωσης. Αυτοί είναι οι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
269,27 Τέλος-Αρχή

66 Ο πολιτικός και φιλόσοφος που θεωρούσε ότι για να
περιοριστούν οι αναπόφευκτες αιµατηρές και
ανεξέλεγκτες συγκρούσεις µεταξύ των ανθρώπων, ήταν
αναγκαίο να συγκεντρωθεί όλη η κοινωνική εξουσία στον
ηγεµόνα, ένα "θνητό Θεό" στη γη, που εξισώθηκε µε το
κράτος, που µε τη σειρά του εξισώθηκε µε την κυβέρνηση
είναι ο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 276
Μέση

67 Η σχολή που εκφράζει µια σύνθεση ιδεαλιστικών και
ρεαλιστικών παραδοχών και προτάσεων είναι η:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 273
Αρχή

68 Εκείνος που θεωρείται ότι έδωσε τον πρώτο ξεκάθαρο
ορισµό της έννοιας της κυριαρχίας ως χαρακτηριστικό του
έθνους-κράτους κατά τον 16ο αιώνα είναι ο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 275
Μέση

69 Σύµφωνα µε τη µελέτη των διεθνών σχέσεων, στην
δεκαετία του 1920 πρωτοεµφανίζεται η αντίληψη ότι ο
πόλεµος αποτελεί και ατύχηµα και αµάρτηµα και για την
αποτελεσµατική καταστολή του προτείνεται:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 261
Αρχή

70 Οι θεωρητικοί της παγκόσµιας τάξης που εστιάζοντας την
προσοχή τους στις απειλές που αντιµετωπίζει η
ανθρωπότητα, όπως ο πυρηνικός πόλεµος, η µόλυνση
του περιβάλλοντος, η εξάντληση των περιορισµένων
φυσικών πόρων και ο υπερπληθυσµός, ζητούν µια
ειρηνική µετάβαση από το σηµερινό αναρχικό διεθνές
σύστηµα σε µια παγκόσµια τάξη που θα στηρίζεται σε
συµµετοχικούς και νοµίµους παγκόσµιους οργανισµούς,
εκπροσωπούν τον πιο πρόσφατο κλώνο της:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 272
Μέση-Τέλος
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ΕΑΣ - ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ
Ορθό-Εσφαλµένο
1 Με τον όρο αντικείµενα του ∆ιεθνούς ∆ικαίου (Οbjects of
International Low) χαρακτηρίζονται όλα τα µέλη της
«∆ιεθνούς Κοινωνίας» στα οποία, (ή από τα οποία και για
τα οποία) εφαρµόζονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 198
Αρχή

2 Η περίφηµη αρχή της τήρησης των συµφωνηθέντων
αποτελεί µία από τις κατηγορίες Αρχών ∆ικαίου που
εφαρµόζονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές
δίκαιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 197
Μέση-Τέλος

3 Για να γίνει αποδεκτό ότι ισχύει ένα διεθνές έθιµο µε
νοµική ισχύ, είτε σε παγκόσµιο είτε σε τοπικό επίπεδο, θα
πρέπει το έθιµο αυτό να µην έρχεται σε αντίθεση µε
διεθνείς συµβατικές υποχρεώσεις και µε το «αναγκαστικό
διεθνές δίκαιο».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 196
Αρχή

4 Λέγοντας πηγές του διεθνούς δικαίου εννοούµε λίγο πολύ σαν τις πηγές της ιστορίας, δηλαδή αυτό στο οποίο
στηρίζεται κανείς για να στοιχειοθετήσει ότι υπάρχει µία
αρχή ή νόµος του διεθνούς δικαίου, τι περιεχόµενο έχει
και πως µπορεί να βρει εφαρµογή σε µία συγκεκριµένη
περίπτωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 194
Μέση-Τέλος

5 Το φυσικό δίκαιο πραγµατεύεται τις ex aequo et bono
λύσεις, δηλαδή τις λύσεις σύµφωνα µε το δίκαιο και το
σωστό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 194
Αρχή

6 Την ισχύ και εφαρµογή των γενικών αρχών του δικαίου
προβλέπει το άρθρο 38 του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου του
ΟΗΕ ή της Χάγης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 193
Τέλος

7 Σύµφωνα µε την παράγραφο του άρθρου 38 του
Καταστατικού του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου, επικουρικό
µέσο καθορισµού των κανόνων του διεθνούς δικαίου, δεν
δύναται να αποτελέσουν οι δικαστικές αποφάσεις και οι
θεωρίες διακεκριµένων δηµοσιολόγων διαφόρων χωρών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 194
Μέση

8 Σύµφωνα µε την Ρεαλιστική θεωρία αποκλειστικά
υποκείµενα του διεθνούς δικαίου είναι τα άτοµα (φυσικά
πρόσωπα).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 198
Μέση-Τέλος

9 Σύµφωνα µε την Κλασική θεωρία αποκλειστικά
υποκείµενα του διεθνούς δικαίου είναι τα κυρίαρχα κράτη
και οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 198
Μέση

10 Η επιτροπή του διεθνούς δικαίου που έχει συσταθεί για
την κωδικοποίησή του, αποτελείται από µέλη που
εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Η.Ε. για
τετραετή θητεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 200
Μέση
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11 Οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου (ius cogens) είναι
απαραβίαστοι, ενώ οι κανόνες ενδοτικού δικαίου (ius
dispositivum) επιτρέπουν αποκλίσεις κατά τη βούληση
των συµβαλλοµένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 199
Αρχή -Μέση

12 Οι µεγάλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του
Ο.Η.Ε. που αποσκοπούν στην υιοθέτηση νέου διεθνούς
δικαίου, λέγονται soft law και συνεπάγονται µια σειρά
νοµικών συνεπειών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 199
Μέση-Τέλος

13 Μια απόφαση σε διεθνές δικαστήριο µπορεί να ληφθεί µε
βάση «το ορθό και το ίσο», τη γνωστή και ως «επιείκεια»
ή «ευθυδικία» ακόµη και αν δεν συµφωνήσουν σε αυτό οι
διάδικοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 193
Τέλος

14 Η είσοδος της Τουρκίας στην «Ευρωπαϊκή Οικογένεια»
αποφασίστηκε µε την συνθήκη ειρήνης των Παρισίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
187,188 Τέλος-Αρχή

15 Συµπερασµατικά για το διεθνές δίκαιο παρατηρεί κανείς
ότι διεθνή νοµικά µορφώµατα έχουν εν πολλοίς
αντικαταστήσει τα κοινοβούλια για τη θέσπιση νόµων, η
«υπερισχύς» του Συντάγµατος δοκιµάζεται. Ήδη κάποιες
χώρες έχουν θεσπίσει το Σύνταγµά τους υπό της
διεθνούς νοµοθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 201
Τέλος

16 Πριν τη θεµελίωση της αρχής της υπεροχής του ∆ιεθνούς
∆ικαίου έναντι του εσωτερικού, το Ελληνικό ∆ίκαιο
κατέφυγε σε διάφορες νοµοτεχνικές λύσεις, προκειµένου
να ενταχθούν διεθνείς δικαιικές ρυθµίσεις στην ελληνική
έννοµη τάξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 200
Τέλος

17 Ο χάρτης των Ηνωµένων Εθνών στο άρθρο 103 ορίζει
ότι σε σύγκρουση των υποχρεώσεων των κρατών µελών
ως προς τον χάρτη και υποχρεώσεων από άλλη
συµφωνία, υπερισχύουν οι υποχρεώσεις του
ισχυρότερου θεσµού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 199
Αρχή

18 Τα κράτη, ως ανεξάρτητες νοµικές οντότητες
σχηµατίζουν, λόγω της συµβίωσής τους και της
πολυσχιδούς δραστηριότητάς τους, de facto κοινωνία, τη
∆ιεθνή Κοινωνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 188
Μέση

19 Θεµελιωτής του κλάδου του διεθνούς δικαίου θεωρείται ο
Θουκυδίδης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 187
Αρχή

20 Η Σύµβαση ΙV (12 Αυγ 1949) της Γενεύης αναφέρεται
στην προστασία των αµάχων σε περίοδο πολέµου και
στη βελτίωση της τύχης των τραυµατιών και των
ναυαγών µελών των Ε∆ στη θάλασσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 206
Μέση

21 Η πρώτη Σύµβαση της Γενεύης για την προστασία των
τραυµατιών στο πεδίο της µάχης υπεγράφη από 12
Κράτη το 1864.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 203
Μέση
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22 Ο Hugo Grotius, θεωρείται ο πατέρας του διεθνούς
δικαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 187
Αρχή

23 Επί της εξέλιξης του διεθνούς δικαίου µεγάλη επιρροή
άσκησε ο ουµανισµός, µε τη διακήρυξη και καθιέρωση
της αρχής της ισότητας των ανθρώπινων κοινωνιών και
των κρατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 187
Μέση

24 Τις αρχές της ανεξαρτησίας και της ισότητας των κρατών
και της δηµιουργίας διεθνούς κοινωνίας, θεµελιωµένης
επί της πολιτικής ισορροπίας, καθιέρωσε η Γαλλική
Επανάσταση το 1789.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 187
Μέση-Τέλος

25 Οι συνθήκες της Βεστφαλίας το 1648, θεωρούνται ως
αφετηρία του συγχρόνου διεθνούς δικαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 187
Μέση-Τέλος

26 Η ∆ιεθνής Κοινωνία δεν αποτελείται µόνο από κράτη
αλλά και από ανθρώπινα όντα τα οποία αποτελούν τα
κράτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 188
Μέση

27 Στο συνέδριο της Βιέννης (1815) αναφέρεται, για πρώτη
φορά, η ιδέα του δικαίου της θάλασσας από τον Γάλλο
διπλωµάτη, Ταλεϋράνδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 187
Τέλος

28 Ένα εθνικό δικαστήριο µπορεί να λάβει υπόψη του
δικαστικές αποφάσεις και τις διδασκαλίες των πιο
διακεκριµένων νοµικών διεθνολόγων «ως επιβοηθητικά
µέσα καθορισµού των κανόνων του ∆ικαίου».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 193
Μέση-Τέλος

29 Το ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο - ή σύγκρουση νόµων- είναι
µια οµάδα κανόνων του δικονοµικού δικαίου που
καθορίζει ποιο νοµικό σύστηµα θα επικρατήσει και το
δίκαιο ποιας δικαιοδοσίας θα ισχύσει για µια δεδοµένη
νοµική διαφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 189
Μέση

30 Η µετά τον Β’ΠΠ εποχή ήταν που, µε τις αλλαγές που
επέφερε στο διεθνές στερέωµα, πολιτικές, οικονοµικές,
κοινωνικές, ιδεολογικές, γεωγραφικές, έθεσε το θεµέλιο
λίθο για τη διαµόρφωση του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, όπως το
γνωρίζουµε σήµερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 190
Μέση-Τέλος

31 Οι κανόνες που αφορούν στη θέση των κρατών στο
διεθνές δίκαιο (π.χ αναγνώριση κρατών, ανεξαρτησία κυριαρχία, κυρίαρχη ισότητα κρατών κ.α) δεν
περιλαµβάνονται στους κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 191
Αρχή

32 Κανόνα ∆ιεθνούς ∆ικαίου αποτελεί και το δίκαιο που
αφορά στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια (π.χ µη χρήση
βίας, µη επέµβαση, εδαφική ακεραιότητα, ειρηνική
επίλυση των διαφορών κ.α).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 191
Αρχή

33 Κανόνα ∆ιεθνούς ∆ικαίου αποτελεί και το δίκαιο του
∆ιαστήµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 191
Μέση
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34 Οι διαδικαστικοί και άλλοι κανόνες που αφορούν σε
διεθνή δικαστήρια δεν περιλαµβάνονται στους κανόνες
∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 191
Τέλος

35 Το διεθνές δίκαιο µπορεί να µην επιβάλλεται όπως το
εσωτερικό δίκαιο, να µην είναι σαν το νόµο του κράτους,
ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν αποτελεί δίκαιο,
δηλαδή ένα σύστηµα υποχρεώσεων και δικαιωµάτων
που δεσµεύει τα κράτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 192
Μέση

36 Σηµαντικό σταθµό στην εξέλιξη των διεθνών σχέσεων και
του διεθνούς δικαίου, αποτελεί η Κοινωνία των Εθνών
πριν µετονοµαστεί σε ΟΗΕ έπειτα από τον Α΄ και Β΄
Παγκόσµιο πόλεµο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 188
Αρχή

37 Το ∆ιεθνές Ανθρωπιστικό ∆ίκαιο (∆Α∆) είναι το σύνολο
των συµβατικών και εθιµικών κανόνων, που έχουν στόχο
να επιλύσουν ζητήµατα ανθρωπιστικού περιεχοµένου
που προκύπτουν ευθέως από τις ένοπλες συγκρούσεις
διεθνούς µόνο φύσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 203
Τέλος

38 Το ∆ίκαιο της Γενεύης έχει στόχο την προστασία του
στρατιωτικού προσωπικού, που για κάποιο λόγο δεν
συµµετέχει πλέον στις ένοπλες συγκρούσεις και των
πολιτών που συµµετέχουν ενεργά στις εχθροπραξίες για
να βλάψουν τον εχθρό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 204
Μέση

39 Το ∆ίκαιο της Χάγης προσδιορίζει τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των εµπόλεµων στη διεξαγωγή των
στρατιωτικών επιχειρήσεων, χωρίς περιορισµούς στα
µέσα που χρησιµοποιούνται για να βλάψουν τον εχθρό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 204
Μέση-Τέλος

40 Η τελική µορφή του ∆ικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων
είναι αυτή που καθορίζεται από το Πρωτόκολλο της
Γενεύης (1977).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 204
Τέλος

41 Η Ένοπλη Σύγκρουση για να θεωρηθεί ως µη διεθνής
πρέπει να έχει φτάσει σε κάποιο βαθµό έντασης, να
εξελίσσεται για κάποιο χρονικό διάστηµα και να καλύπτει
κάποιες προϋποθέσεις αναγνωσιµότητάς της

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 205
Αρχή

42 Σύµφωνα µε τις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949, τα
µέρη της σύγκρουσης πρέπει πάντα να διακρίνουν τους
άµαχους πολίτες από τους µαχητές, καθώς και τους
πολιτικούς από τους στρατιωτικούς στόχους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 206
Αρχή

43 Η Σύµβαση ΙΙ (12 Αυγ 1949) της Γενεύης αναφέρεται στην
µεταχείριση αιχµαλώτων πολέµου και στη βελτίωση της
τύχης των τραυµατιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 206
Μέση

Πολλαπλής Επιλογής
1 Μία νοµική συνέπεια που συνεπάγεται από τους soft law
(άγουρο δίκαιο) είναι ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 199
Τέλος
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2 Στις γενικές αρχές ∆ικαίου περιλαµβάνονται ως
κατηγορίες:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 197
Μέση-Τέλος

3 Για τον προσδιορισµό των υποκειµένων των κανόνων
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, έχουν αναπτυχθεί οι εξής κύριες
θεωρίες:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 198
Μέση-Τέλος

4 Τα ζητήµατα που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την
αναντίρρητη καθιέρωση του διεθνούς δικαίου πηγάζουν
από την:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 201
Μέση

5 Soft law (άγουρο δίκαιο) ονοµάζονται:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 199
Μέση-Τέλος

6 Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων (∆∆ΕΣ)
περιλαµβάνει:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 203
Μέση-Τέλος

7 Το Ανθρωπιστικό ∆ίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων
στηρίζεται στους πυλώνες του:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 204
Αρχή -Μέση

8 Το ∆ίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων καλύπτει τα εξής
πεδία εφαρµογής:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
204,205 Τέλος-Αρχή

9 Τα υποκείµενα των κανόνων του ∆ιεθνούς ∆ικαίου
σύµφωνα µε τη Σύγχρονη Θεωρία είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 198
Τέλος

10 Όργανα ή Φορείς του ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού ∆ικαίου
είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 207
Τέλος

11 Οι θεµελιώδεις αρχές του Ανθρωπιστικού ∆ικαίου είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
206,207 Τέλος-Αρχή

12 Οι εξωτερικοί ή διεθνείς κανόνες ∆ικαίου αποτελούν το:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 188
Μέση-Τέλος

13 Μεταξύ των Συµβάσεων που έχουν εφαρµογή σε µη
διεθνείς ένοπλες συρράξεις είναι η Σύµβαση για την:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 208
Τέλος

14 Η Σύµβαση ΙΙ της Γενεύης της 12 Αυγ 1949 αναφέρεται:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 206
Μέση

15 Ο καταναγκασµός δεν είναι απαραίτητο στοιχείο του
δικαίου διότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 190
Μέση

16 Οι µεγαλύτερες δυσχέρειες εφαρµογής των συνθηκών
του ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού ∆ίκαιου στις σύγχρονες
ένοπλες συρράξεις είναι ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 208
Αρχή -Μέση

17 Όταν µια νοµική διαφορά έχει διασυνοριακή διάσταση,
όπως σε περίπτωση σύναψης σύµβασης µεταξύ µερών
που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, εφαρµόζεται το:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 189
Μέση

18 Μία αρχή της Νοµικής Λογικής είναι ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
197,198 Τέλος-Αρχή

19 Στις διεθνείς σχέσεις η Ηθική συνοψίζεται µεταξύ άλλων
στην:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 190
Αρχή
Σελίδα 19 από 94

20 Σύµφωνα µε τη διατύπωση του άρθρου 37, παράγραφος
1,β του Καταστατικού του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου, τα
διεθνή έθιµα αποτελούν πηγή του διεθνούς δικαίου,
εφόσον έχει εδραιωθεί ότι υπάρχει πολύχρονη σχετική
κρατική πρακτική εκ µέρους µεγάλου αριθµού κρατών και
υπό τον όρο η πρακτική αυτή να:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 195
Τέλος

21 Από τις πλέον συνηθισµένες αντιρρήσεις και λοιδορίες
που ακούµε µέχρι και σήµερα σε σχέση µε το διεθνές
δίκαιο είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 192
Αρχή

22 Μετά το 1945 τα κράτη που εκτρέπονται της διεθνούς
νοµιµότητας:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 192
Μέση-Τέλος

23 Οι Γενικές Αρχές ∆ικαίου και το Φυσικό ∆ίκαιο είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
192,193 Τέλος

24 Οι διεθνείς συµφωνίες µπορούν να είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 193
Αρχή

25 Στόχος της Επιτροπής ∆ιεθνούς ∆ικαίου του ΟΗΕ είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 195
Μέση

26 Στη σηµερινή εποχή η βασική διάκριση µεταξύ
συµβατικού και εθιµικού δικαίου είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 196
Τέλος

27 Μία από τις αρχές εκείνες που εµφανίστηκαν αρχικά στο
εσωτερικό δίκαιο αποτελεί:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 197
Μέση

28 Χαρακτηριστικό παράδειγµα εθιµικού κανόνα είναι η αρχή: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 196
Μέση
29 Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο εκτός από υποχρεωτικούς κανόνες
αποτελείται και από κανόνες διεθνούς:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 188
Τέλος
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ΕΑΣ - ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ορθό-Εσφαλµένο
1 Η Τουρκία έχει ορίσει εύρος Χωρικής Θάλασσας (ΧΘ)
στην περιοχή του Αιγαίου ίσο µε αυτό που έχει ορίσει στη
Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 21
Τέλος

2 Στη Συνορεύουσα Ζώνη παρέχεται δικαιοδοσία στο
Παράκτιο Κράτος για τον έλεγχο του λαθρεµπορίου και
της προστασίας της κυριότητας επί αρχαιολογικών και
ιστορικών αντικειµένων στο θαλάσσιο υπέδαφος της
ζώνης αυτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 28
Μέση

3 Το Παράκτιο Κράτος δεν ασκεί πλήρη και απόλυτη
«κυριαρχία» στην Χωρική Θάλασσα (ΧΘ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 15
Αρχή

4 Η κυριαρχία του Παράκτιου Κράτους στην επιφάνεια της
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 15
θαλάσσιας ζώνης της Χωρικής Θάλασσας (ΧΘ),
Μέση
επεκτείνεται και στον υπερκείµενο αυτής εναέριο χώρο
(µέχρι τα 50 χλµ σε ύψος), στην θαλάσσια µάζα, στον
βυθό (επιφάνεια) και το υπέδαφος (ανεξαρτήτως βάθους).
5 Η Ελλάδα επιτρέπει την άσκηση του δικαιώµατος
αβλαβούς διελεύσεως των ξένων πολεµικών πλοίων
µέσω της Χωρικής Θάλασσας (ΧΘ) της, υπό την
προϋπόθεση ύπαρξης προηγούµενης άδειας ή
προειδοποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 18
Μέση

6 Όταν έχει εξαγγελθεί Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη
(ΑΟΖ) µόνο τότε λειτουργούν τα κυριαρχικά δικαιώµατα
του Παράκτιου Κράτους, σε αντίθεση µε την
Υφαλοκρηπίδα που τα αντίστοιχα για αυτήν κυριαρχικά
δικαιώµατα ασκούνται ακόµη και όταν δεν έχει
οριοθετηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 30
Μέση-Τέλος

7 Η Σύµβαση του 1982 προβλέπει στο µέρος περί
«επιστηµονικής έρευνας» (άρθρο 246) ότι κάθε έρευνα
στην Υφαλοκρηπίδα χρειάζεται τη συµφωνία του
υπεύθυνου Κράτους (Παράκτιου ή Αρχιπελαγικού).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 35
Μέση

8 Το δικαίωµα του «πλου διελεύσεως» µέσω των Στενών
∆ιεθνούς Ναυσιπλοΐας (Σ∆N) είναι παντελώς
ανεµπόδιστο, γεγονός που ερµηνεύεται ότι το Κράτος ή
τα Κράτη που το έχουν δεν µπορούν να αναστείλλουν το
δικαίωµα ούτε και σε περίοδο ενόπλου συγκρούσεως,
για τα πλοία και αεροσκάφη όλων των Κρατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 48
Μέση-Τέλος

9 Τα πλοία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τα ιδιωτικά ,
τα κρατικά ή δηµόσια και τα πολεµικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 62
Αρχή

10 Κρατικά πλοία που χρησιµοποιούνται για µη
εµπορικούς σκοπούς θεωρούνται «στοιχεία» του
κράτους, αναγνωριζόµενης σε αυτά «ασυλίας».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 62
Μέση
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11 Η Τουρκία αποτελεί ένα από τα Κράτη που υπέγραψαν,
αλλά δεν κύρωσαν τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών
του 1982, για το ∆ίκαιο της Θάλασσας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 21
Τέλος

12 Εάν µέλος του πληρώµατος του πολεµικού πλοίου
λιποτακτήσει στο έδαφος του παρακτίου κράτους, ο
Κυβερνήτης του πλοίου δεν νοµιµοποιείται να τον
συλλάβει άλλα να ζητήσει από τις τοπικές αρχές τη
σύλληψή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 63
Μέση

13 Για να ενταχθούν από τα Κράτη οι κόλποι στο σύστηµα
των «Γραµµών Βάσεως» πρέπει, το ευθύγραµµο τµήµα
που υπολογίζεται από την χαµηλότερη ρηχία των
εκατέρωθεν ακτών του κόλπου στο στόµιο του να µην
υπερβαίνει τα 45 νµ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 3
Τέλος

14 Επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του Κυβερνήτη, αλλά
µε άδεια των λιµενικών αρχών να επιβιβασθούν στο
πολεµικό πλοίο Αρχές του Παρακτίου Κράτους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 62
Τέλος

15 Η Τουρκία δεν χρησιµοποιεί στα ύδατα της, εύρος
Χωρικής Θάλασσας (ΧΘ), πάνω από 6 ν.µ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 21
Τέλος

16 Η Ελλάδα µε το νόµο Ν.∆. 187/20 Σεπτ. 1973 (ΦΕΚ Α’
261/1973) επιβεβαιώνει το εύρος της Χωρικής της
Θάλασσας (ΧΘ) στα 6 ν.µ. και προβλέπει ότι δεν µπορεί
µε προεδρικό διάταγµα να οριστεί και αλλιώς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 21
Μέση-Τέλος

17 Η διεξαγωγή έρευνας ή υδρογραφικών εργασιών, από
ένα πλοίο που εκτελεί Αβλαβή ∆ιέλευση, δεν
σηµατοδοτεί άρση του αβλαβούς, σύµφωνα µε τη
σύµβαση του 1982 .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 16
Μέση

18 Τα Πολεµικά Πλοία οποιουδήποτε κράτους , έχουν
δικαίωµα στην «αβλαβή διέλευση», µέσα στην Χωρική
Θάλασσα (ΧΘ) άλλου κράτους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 15
Τέλος

19 Τα Παράκτια Κράτη δεν έχουν απόλυτη κι αποκλειστική
αρµοδιότητα οικονοµικής εκµεταλλεύσεως της θαλάσσιας
µάζας και του υποθαλάσσιου εδάφους και υπεδάφους της
Χωρικής Θάλασσας (ΧΘ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 15
Μέση

20 Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο της Θάλασσας (∆∆Θ), η
Χωρική Θάλασσα (ΧΘ), µπορεί να επεκταθεί µέχρι τα 32
ν.µ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 15
Αρχή

21 Ο υπολογισµός της Χωρικής Θάλασσας (ΧΘ) του
Βράχου, δεν ακολουθεί την ίδια αρχή µε του Νησιού και
δεν λαµβάνεται υπόψη για τη µέτρηση της ΧΘ του
Παράκτιου Κράτους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 6
Τέλος

22 Η µορφοποίηση του βυθού είναι µια από τις αποδεκτές,
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο της Θάλασσας, µέθοδος
για τον καθορισµό της Χωρικής Θάλασσας (ΧΘ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 3
Αρχή -Μέση
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23 Οι «Γραµµές Βάσεως» (Baselines) διακρίνονται σε δύο
βασικές αρχές - µεθόδους: την «Φυσική Ακτογραµµή»
(Normal Baseline) και τις «Ευθείες Γραµµές Βάσεως»
(Straight Baselines).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 2
Τέλος

24 Για να οριοθετηθεί η Χωρική Θάλασσα (ΧΘ) και στη
συνέχεια όλες οι άλλες θαλάσσιες ζώνες,
χρησιµοποιούνται από τα Παράκτια Κράτη, σύµφωνα µε
το ∆ιεθνές ∆ίκαιο της Θάλασσας (∆∆Θ), οι «Γραµµές
Βάσεως» (Baselines) και η µορφοποίηση του βυθού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 2
Τέλος

25 Το εξωτερικό όριο της Χωρικής Θάλασσας (ΧΘ),
λαµβάνεται ως αφετηρία µετρήσεως ή οριοθετήσεως για
όλες τις άλλες θαλάσσιες ζώνες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 2
Μέση

26 Η χρήση των Ανοικτών Θαλασσών (ΑΘ) δεν µπορεί να
γίνεται για στρατιωτικές ασκήσεις και δοκιµές όπλων,
αλλά µόνο για ειρηνικούς σκοπούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 44
Τέλος

27 Τα πλοία (εµπορικά και πολεµικά) όλων των κρατών
στην Ανοικτή Θάλασσα (ΑΘ), απολαµβάνουν απόλυτης
ελευθερίας να πλέουν ανεµπόδιστα, υποκείµενα µόνο
στους κανόνες και την δικαιοδοσία του κράτους της
σηµαίας τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 65
Αρχή

28 Στα «Εσωτερικά Ύδατα» (EY), το Παράκτιο Κράτος,
ασκεί πλήρη κυριαρχία, διότι θεωρούνται «ωσεί έδαφος»
του κράτους και ονοµάζεται «θαλάσσιο έδαφος».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 13
Αρχή

29 Τα Νησιά και οι Βράχοι αναγνωρίζεται ότι έχουν πλήρες
δικαίωµα σε Υφαλοκρηπίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 34
Μέση

Πολλαπλής Επιλογής
1 Κατά την Αβλαβή ∆ιέλευση:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 58
Μέση-Τέλος

2 Στα «Εσωτερικά Ύδατα» (EY), τα Κράτη ασκούν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 13
Αρχή

3 Τα Κράτη δεν µπορούν να εντάξουν στο σύστηµα των
«Γραµµών Βάσεως»:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 3
Μέση-Τέλος

4 Για την εφαρµογή των «Eυθειών Γραµµών Βάσεως»
(ΕΓΒ), ένα από τα αυστηρά κριτήρια που έχει
προσδιορίσει η Σύµβαση του 1982 είναι :

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 5
Αρχή -Μέση

5 Στην οριοθέτηση της Χωρικής Θάλασσας µε τις δύο
µεθόδους (φυσική ακτογραµµή ή ευθείες γραµµές
βάσεως) δεν συµµετέχει/ουν :

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 6
Μέση-Τέλος

6 Το κλείσιµο κόλπου µε «ευθείες γραµµές βάσεως» (ΕΓΒ),
νοµιµοποιείται µόνο στα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 10
Αρχή

7 Κρατικά ή δηµόσια πλοία που χρησιµοποιούνται για µη
εµπορικούς σκοπούς είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 62
Αρχή
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8 Ελευθερία Ναυσιπλοΐας σηµαίνει:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 58
Μέση

9 Μερικά από τα δικαιώµατα που απολαµβάνουν τα Κράτη
στην Ανοιχτή Θάλασσα (ΑΘ) διατυπώνονται ως
«ελευθερίες» και είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 44
Αρχή -Μέση

10 Οι θαλάσσιες περιοχές εθνικής δικαιοδοσίας ενός
Κράτους είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 44
Αρχή

11 Σχετικά µε την ελληνοτουρκική διαφορά για την
υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο δεν αποτελεί θέση της
Τουρκίας το επιχείρηµα ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 42
Αρχή

12 Σχετικά µε την ελληνοτουρκική διαφορά για την
υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο αποτελεί θέση της χώρας µας
το επιχείρηµα ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 41
Μέση-Τέλος

13 Τα δικαιώµατα του Παρακτίου ή του Αρχιπελαγικού
Κράτους στην Υφαλοκρηπίδα του:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 34
Μέση-Τέλος

14 Με την απόφαση της Συνδιασκέψεως των Πρεσβευτών
των Μ. ∆υνάµεων της Ευρώπης στο Λονδίνο στις 13
Φεβρουαρίου 1914, επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της
Ελλάδος επί των νήσων:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 22
Τέλος

15 H άσκηση του δικαιώµατος της «συνεχούς
καταδιώξεως» θα πρέπει να σταµατήσει όταν το πλοίο
που καταδιώκεται:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 65
Τέλος

16 Στην Ανοιχτή Θάλασσα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 22
Μέση

17 Ο προσδιορισµός της εκτάσεως της Υφαλοκρηπίδας για
όλα τα κράτη (παράκτια, αρχιπελαγικά, νησιωτικά και
µικτά) φτάνει τα 200 νµ από τις γραµµές βάσεως (φυσική
ακτογραµµή ή ευθεία γραµµή βάσεως) από τις οποίες
µετράται το πλάτος της Χωρικής Θάλασσας, όταν το
εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου βρίσκεται σε
απόσταση µικρότερη των:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 34
Αρχή

18 Η «διέλευση» (ως δικαίωµα των πλοίων των τρίτων
κρατών):

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
15,16 Τέλος-Αρχή

19 Η κυριαρχία του παράκτιου κράτους στη Χωρική
Θάλασσα (ΧΘ), του παρέχει δικαιοδοσία να νοµοθετεί και
να επιβάλλει τους κανόνες που σχετίζονται µε την
αβλαβή διέλευση των πλοίων τρίτων κρατών, για την:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 19
Αρχή

20 Για τη χάραξη της θαλάσσιας γραµµής οριοθετήσεως της
Χωρικής Θάλασσας (ΧΘ) µεταξύ δύο παρακτίων κρατών
των οποίων οι ακτές είτε βρίσκονται η µία απέναντι στην
άλλη (αντικείµενες) είτε βρίσκονται η µία δίπλα στην άλλη
(παρα-κείµενες) εφαρµόζεται:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 21
Αρχή
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21 Η Ελλάδα όταν κύρωσε την Σύµβαση των Ηνωµένων
Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας µε το Ν. 2321/1995
(ΦΕΚ 136 Α’ από 25-6-1995), στο άρθρο 2 του υπόψη
κυρωτικού νόµου αναφέρει ότι επιφυλάσσεται όποτε
κρίνει να επεκτείνει µε Νόµο τη Χωρική της Θάλασσα
(ΧΘ) έως:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 21
Μέση

22 Για την «Συνορεύουσα Ζώνη» (ΣΖ) ισχύει ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 28
Αρχή -Μέση

23 Όταν λέµε ότι τα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η Σύµβαση
του 1982 για την Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ)
ενός παράκτιου κράτους είναι κυριαρχικά, εννοούµε ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 29
Μέση

24 Τα κυριαρχικά δικαιώµατα του παρακτίου κράτους στην
Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) δεν
περιλαµβάνουν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
29,3 Τέλος-Αρχή

25 Στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) τα άλλα
κράτη απολαµβάνουν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 30
Μέση

26 Οι Αποκλειστικές Οικονοµικές Ζώνες (ΑΟΖ) στη Μεσόγειο: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 31
Αρχή
27 Όσον αφορά στην οριοθέτηση της Αποκλειστικής
Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ) µεταξύ δύο ή περισσοτέρων
γειτονικών Κρατών αυτή θα πρέπει να γίνεται µε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 31
Τέλος

28 Η θαλάσσια ζώνη που συνορεύει µε τη Χωρική Θάλασσα
(ΧΘ), και δεν µπορεί να επεκταθεί πέραν των 24νµ.
από τις γραµµές βάσεως από τις οποίες µετράται το
εύρος της ΧΘ, ονοµάζεται:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 27
Αρχή
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ΕΑΣ - ∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθό-Εσφαλµένο
1 Κύρια όργανα για τον έλεγχο των εξοπλισµών από τον
ΟΗΕ, αποτελούν η επιτροπή αφοπλισµού της Γενικής
Συνέλευσης, η Συνέλευση Αφοπλισµού και το Συµβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για την έρευνα του
αφοπλισµού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 106
Αρχή

2 Το Μόνιµο Συµβούλιο και ο Ύπατος Αρµοστής για τις
Εθνικές Μειονότητες αποτελούν θεσµούς του ΟΑΣΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
145,146 Τέλος,Αρχή

3 Ο ΟΑΣΕ στερείται νοµικής προσωπικότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 144
Τέλος

4 Μεταξύ των Αρχών του Κώδικα Αρχών για τις διαδικασίες
λειτουργίας των Οργάνων και Θεσµών της ∆ΑΣΕ κατά τη
∆ιάσκεψη του Ελσίνκι (1992), συµπεριλαµβάνονται η
Αρχή της Αµεροληψίας και η Αρχή της Τεχνολογικής
Συνείδησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 141
Αρχή-Μέση

5 Το διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο (WS) αποτελείται από
στρατιωτικούς όλων των χωρών του ΝΑΤΟ και ενεργεί
για την υποστήριξη των ενεργειών του Γενικού
Γραµµατέα του Οργανισµού. Είναι υπεύθυνο για τον
σχεδιασµο, την αξιολόγηση και την παροχή συστάσεων
σε στρατιωτικά θέµατα, καθώς και για την επίβλεψη της
εφαρµογής της πολιτικής και των αποφάσεων της
Στρατιωτικής Επιτροπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 122
Αρχή -Μέση

6 Ο Γενικός Γραµµατέας του ΝΑΤΟ βοηθείται στο έργο
του από τα εθνικά επιτελεία των Κρατών - Μελών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 121
Μέση

7 Στο ΝΑΤΟ, η αρχή του αδιαίρετου της ασφάλειας
ενσαρκώνεται στη «ρήτρα αµοιβαίας συνδροµής», όπου
επίθεση εναντίον µέλους αποτελεί επίθεση εναντίον όλων
(άρθρο 5 της συνθήκης της Ουάσιγκτον).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 119
Μέση

8 Το ΝΑΤΟ είναι συµµαχία ανεξαρτήτων κρατών µε κοινά
συµφέροντα, όπως η διατήρηση της ειρήνης και η
υπεράσπιση της ελευθερίας τους, µε πολιτικά και
στρατιωτικά µέσα, σε περίπτωση εξωτερικής επίθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 118
Τέλος

9 Η Τουρκία προσχώρησε στο ΝΑΤΟ ένα χρόνο µετά την
προσχώρηση της Ελλάδος, δηλαδή το 1953.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 118
Μέση

10 Εφ’ όσον το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν µπορεί
να ανταποκριθεί στη κύρια αποστολή του για διατήρηση
της ειρήνης, λόγω µη επίτευξης συµφωνίας (άσκηση
VETO), η Γενική Συνέλευση δύναται να εξετάζει αµέσως
την περίπτωση και να διατυπώνει συστάσεις για τα
ληπτέα συλλογικά µέτρα, περιλαµβανοµένης και της
χρήσης στρατιωτικής δύναµης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 101
Αρχή
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11 Τα Ηνωµένα Έθνη δραστηριοποιούνται στο τοµέα της
ανθρωπιστικής δράσης αποκλειστικά και µόνο µε την
προσφορά άµεσης αρωγής προς τα θύµατα των
συρράξεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 112
Μέση

12 Η προληπτική διπλωµατία µπορεί να έχει τη µορφή της
διαµεσολάβησης, της συµφιλίωσης ή της
διαπραγµάτευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 104
Αρχή

13 Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επί
των διαδικαστικών θεµάτων λαµβάνονται µε τη θετική
ψήφο επτά µελών, ενώ επί όλων των υπολοίπων
θεµάτων απαιτείται πλειοψηφία των 15 µελών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 101
Μέση-Τέλος

14 Η «Τρόικα», οµάδα που υποβοηθεί τον Πρόεδρο του
ΟΑΣΕ, αποτελείται από την απελθούσα, τη νυν και την
επερχόµενη προεδρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 147
Μέση

15 Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό µέλος του ΟΗΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 114
Μέση

16 Οι πηγές του Κοινοτικού ∆ικαίου πλην των γενικών
αρχών και το έθιµο, που είναι άγραφο ∆ίκαιο,
δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που δηµοσιεύεται σε όλες τις
επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 174
Μέση-Τέλος

17 Όταν λέµε ότι η Οδηγία (DIRECTIVE) ως ιδιότυπη πηγή
του Κοινοτικού ∆ικαίου έχει µερική ισχύ, σηµαίνει ότι δεν
ισχύει κατ’ ανάγκη σε όλη την περιοχή της Κοινότητας,
αλλά µπορεί να απευθύνεται σε ορισµένα µόνο Κράτη –
Μέλη, στα οποία και περιορίζεται η ισχύς της.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 177
Αρχή

18 Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου είναι να
διασφαλίζει ότι, η νοµοθεσία της ΕΕ ερµηνεύεται και
εφαρµόζεται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες της
ΕΕ και ως εκ τούτου, ότι οι νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι
ίδιες για όλους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 171
Αρχή -Μέση

19 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποτελείται από Υπουργούς
των κρατών - µελών της ΕΕ, καθώς και από τον Πρόεδρο
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι
επιτηρούνται από τους Αρχηγούς Κρατών ή
Κυβερνήσεων και από ένα µέλος της Επιτροπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 171
Μέση-Τέλος

20 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι
να παρέχει µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση για την
υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων. Χρηµατοδοτεί, για
παράδειγµα, σχέδια υποδοµών, όπως σιδηροδροµικές
συνδέσεις, αυτοκινητόδροµους, αεροδρόµια ή
περιβαλλοντικά σχέδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 172
Μέση-Τέλος
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21 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κοµισιόν) είναι θεσµικό όργανο
της ΕΕ µε απώτερο σκοπό την προστασία των
κοινοτικών συµφερόντων των κρατών – µελών της
Ένωσης. Έχει έδρα τις Βρυξέλλες, γραφεία στο
Λουξεµβούργο και αντιπροσωπείες σε όλες τις χώρες της
Ένωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
168,169 Τέλος-Αρχή

22 Τα επικουρικά όργανα του ΟΗΕ είναι πολλά και δεν
ιδρύονται από τα κύρια όργανα, διότι λειτουργούν για
ανεξάρτητους σκοπούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 100
Μέση

23 Το «δικαίωµα της πρωτοβουλίας» στη νοµοθετική
διαδικασία ανήκει τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο
και στα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν
δηλαδή το δικαίωµα να υποβάλλουν προτάσεις νέας
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στο Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο, προκειµένου να προωθήσει τα συµφέροντα
της ΄Ενωσης, ή να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 169
Μέση-Τέλος

24 Στην Υπουργική ∆ιάσκεψη της Σόφιας (2004) λήφθηκε
απόφαση για τη σύσταση ''Οµάδας Σοφών'' µε σκοπό την
εκπόνηση µελέτης για τη µεταρρύθµιση του ΟΑΣΕ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 155
Μέση

25 Για διαδικαστικές αποφάσεις του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρείται ψηφοφορία ειδικής
πλειοψηφίας, δηλαδή στάθµιση των ψήφων ανάλογα µε
τον πληθυσµό των κρατών, ή διαδικασία οµοφωνίας,
κυρίως για τοµείς εξωτερικής πολιτικής, ενώ για άλλες
εφαρµόζεται απλή ψηφοφορία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 168
Μέση

26 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, θεωρείται σήµερα ίσως η
σηµαντικότερη και ιστορικότερη Συνθήκη της
Ευρωπαϊκής Ηπείρου και η δεύτερη οµοίως σε
παγκόσµια κλίµακα, µετά εκείνης της ίδρυσης του ΝΑΤΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 176
Αρχή

27 Η βασικότερη αρχή που εφαρµόζεται στις σχέσεις του
Κοινοτικού µε το Εθνικό ∆ίκαιο, είναι αυτή της υπεροχής
του Κοινοτικού ∆ικαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 181
Μέση

28 Το Έθιµο στην Κοινότητα έχει σύντοµη ακόµα ιστορία και
δεν αρκεί συνήθως για τη δηµιουργία των συστατικών
στοιχείων του Εθίµου, δηλαδή της µακρόχρονης άσκησης
και της πεποίθησης περί της νοµικής του
δεσµευτικότητας. Παραµένει όµως ως πηγή του
Κοινοτικού ∆ικαίου, που µπορεί σε δεδοµένη περίπτωση
να αποκτήσει πρακτική σηµασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
180,181 Τέλος-Αρχή

29 Η διαφορά µεταξύ Σύστασης και Γνώµης έγκειται στο
γεγονός ότι κατά κανόνα η Σύσταση οφείλεται στην
πρωτοβουλία του οργάνου και προβαίνει σ’ αυτή, ενώ η
Γνώµη παρέχεται κατ’ αίτηση άλλου οργάνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 178
Τέλος
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30 Η Απόφαση (DECISION) είναι δεσµευτική ως προς όλα
τα µέρη της, όπως ο Κανονισµός και απευθύνεται σε όλα
τα Κράτη – Μέλη της Κοινότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 177
Μέση

31 Ο Κανονισµός (REGULATION) αποτελεί τη
σπουδαιότερη πηγή του Παραγώγου ∆ικαίου της
Κοινότητας. Είναι ο κατεξοχήν ΝΟΜΟΣ της Κοινότητας.
Έχει µερική ισχύ και είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα
µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε Κράτος – Μέλος της.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 176
Τέλος

32 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µε έδρα την
Φραγκφούρτη, είναι η κεντρική τράπεζα για το ενιαίο
νόµισµα της Ευρώπης, το ευρώ. Είναι επιφορτισµένη µε
τη διαχείριση του ευρώ, τη διατήρηση της αγοραστικής
του δύναµης, καθορίζοντας παράλληλα το ύψος των
επιτοκίων σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 173
Μέση-Τέλος

33 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγµένο
κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
εκλέγεται κάθε 5 χρόνια, µε άµεσες γενικές εκλογές που
διεξάγονται σε διαφορετικές περιόδους στα κράτη – µέλη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 163
Μέση

34 Ένα σύνολο περισσοτέρων κρατών συνενωµένων µε
µόνιµους οικονοµικούς δεσµούς σε νοµικό πρόσωπο, µε
δική του νοµική βούληση για επιδίωξη ορισµένου
σκοπού, αποτελεί µια ∆ιεθνή Οργάνωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 157
Αρχή

35 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ως η ισχυρότερη ένωση
κρατών µέχρι σήµερα στην παγκόσµια ιστορία, µε
οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό
περιεχόµενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 159
Τέλος

36 Ο έλεγχος διαβατηρίων και οι τελωνιακοί έλεγχοι στα
περισσότερα εσωτερικά σύνορα των κρατών - µελών της
ΕΕ, καταργήθηκαν µε τη συµφωνία της Μαδρίτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 160
Μέση

37 Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ενσωµατώνει το Πρωτοδικείο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 160
Τέλος

38 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Επενδύσεων, αποτελούν διάφορους νοµικούς
οργανισµούς της ΕΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 161
Αρχή

39 Η δράση της ΕΕ στη διεθνή σκηνή στοχεύει στην
προώθηση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, του
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των
θεµελιωδών ελευθεριών και των αρχών της ισότητας και
της αλληλεγγύης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 161
Τέλος
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40 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε τις
πολιτικές κατευθύνσεις που καθορίζει ο Πρόεδρος της, ο
οποίος διορίζεται κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και έγκρισής της από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 170
Μέση

41 Έδρα του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και της Γραµµατείας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η πόλη του
Λουξεµβούργου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 162
Τέλος

42 Η Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέρχεται
για µία βδοµάδα κάθε µήνα στο Λουξεµβούργο, ενώ οι
συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και οι
έκτακτες σύνοδοι, πραγµατοποιούνται στις Βρυξέλλες.
Έδρα της Γενικής Γραµµατείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου είναι το Στρασβούργο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 163
Μέση-Τέλος

43 Η κατανοµή των εδρών στα κράτη - µέλη της ΕΕ
στηρίζεται αποκλειστικά στην πληθυσµιακή κατάσταση
των χωρών, έτσι ώστε µικρότερα σε πληθυσµό κράτη να
εκπροσωπούνται από λιγότερους βουλευτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 164
Μέση

44 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το κύριο όργανο
λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασκεί
νοµοθετική και δηµιονοµική εξουσία και συντονίζει ή
χαράζει τις γενικές πολιτικές των κρατών – µελών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 165
Μέση

45 Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ταυτίζεται
µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο συνεδριάζει
τέσσερις φορές το χρόνο και απαρτίζεται από τους
αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 165
Τέλος

46 Σε αντίθεση µε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κάθε µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ευρωπαϊκό
ρόλο, διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο που του ανατίθεται
από τον Πρόεδρο της στην αρχή της θητείας του και το
χειρίζεται µε ενιαίο ευρωπαϊκό χαρακτήρα και
προσανατολισµό, χωρίς υποδείξεις από εθνικές
κυβερνήσεις ή άλλους οργανισµούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 169
Μέση

47 Η σύνθεση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι πάντοτε η ίδια, ανεξαρτήτως των θεµάτων που
εξετάζονται και συµµετέχουν σ’ αυτό Υπουργοί των
κρατών – µελών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 166
Μέση-Τέλος

48 Η πόλη των Βρυξελλών στο Βέλγιο θεωρείται de jure
πρωτεύουσα της ΕΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 162
Αρχή

Πολλαπλής Επιλογής
1 Κατά την επιβολή της ειρήνης (enforcement), το
Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ µπορεί να επιβάλλει:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
104,105 Τέλος-Αρχή
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2 Ο ΟΗΕ είναι ένας διεθνής οργανισµός, ο οποίος ιδρύθηκε
το 1945 µετά το τέλος του Β’ ΠΠ από:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 98
Αρχή

3 Οι αρχές σύµφωνα µε τις οποίες πρέπει να
συµπεριφέρονται ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών και τα
µέλη του περιέχονται στο άρθρο 2 του Χάρτη του και
είναι οι εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 99
Τέλος

4 Στη Γενική Συνέλευση (General Assembly) του ΟΗΕ οι
αποφάσεις επί των σοβαρών θεµάτων λαµβάνονται από:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 100
Τέλος

5 Ο ΟΑΣΕ είναι το αποτέλεσµα της διαδικασίας που άρχισε
το 1973 ως ∆ΑΣΕ (∆ιάσκεψη για τη Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη), προκειµένου να λειτουργήσει
ως γέφυρα µεταξύ των δύο αντιπάλων συνασπισµών της
Ευρώπης, αλλά και ως ένα πολυµερές βήµα διαλόγου και
συνεργασίας µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης στους τοµείς:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 137
Αρχή -Μέση

6 Οι δραστηριότητες του ΟΗΕ επικεντρώνονται στους
παρακάτω τοµείς:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 103
Αρχή

7 Στη σύνοδο κορυφής της χιλιετίας το 2000, τα κράτη µέλη
υιοθέτησαν µια σειρά εκτεταµένων αναπτυξιακών στόχων
χιλιετίας (ΑΣΧ), τα οποία αποσκοπούν µεταξύ άλλων:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 108
Αρχή -Μέση

8 Τα ιδρυτικά µέλη του ΝΑΤΟ ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 118
Μέση

9 Η δοµή του ΝΑΤΟ περιλαµβάνει:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 119
Τέλος

10 Το µοναδικό πολιτικό όργανο του ΝΑΤΟ που αντλεί τις
αρµοδιότητές του κατευθείαν από το Σύµφωνο είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 120
Αρχή

11 Η Στρατιωτική Επιτροπή (MC) του ΝΑΤΟ συνεδριάζει:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 121
Τέλος

12 Τα κυριώτερα στρατιωτικά όργανα του ΝΑΤΟ είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
121,122 Τέλος-Αρχή

13 Στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ περιλαµβάνονται ως
µόνιµα µέλη:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 101
Μέση

14 Το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ,
σύµφωνα µε το οποίο ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ αφορά στο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 118
Τέλος

15 Η ιδέα της δηµιουργίας ∆ιοικήσεων Πολυεθνικών
Συνδυασµένων ∆υνάµεων (∆ΠΣ∆) εγκρίθηκε στη
Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και
Κυβερνήσεων των χωρών του ΝΑΤΟ:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 132
Τέλος

16 Οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις που συνάπτει η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 179
Μέση

17 Η Σύσταση (RECOMMENDATION) είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 178
Μέση
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18 Το πρωτογενές Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 174
Αρχή

19 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 172
Μέση

20 Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναθέτει στους
Επιτρόπους τους τοµείς πολιτικής για τους οποίους θα
είναι αρµόδιοι, µε δυνατότητα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 170
Μέση

21 Η σύνθεση του Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων της ΕΕ αποτελείται από τους:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 167
Μέση

22 Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως
αρµοδιότητες:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 166
Αρχή

23 Η Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ασκείται µε µία:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 165
Τέλος

24 Οι εκλογές για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών
λαµβάνουν χώρα κάθε πέντε χρόνια µε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 163
Τέλος

25 Η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία Ασφάλειας Αεροπορίας
είναι ένας από τους πολλούς οργανισµούς που
οργανώνονται, συνήθως από τη δευτεροβάθµια
νοµοθεσία της ΕΕ, µε σκοπό να εφαρµόσουν τις
ιδιαίτερες πολιτικές της και είναι γνωστοί ως:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
161,162 Τέλος-Αρχή

26 Τα δέκα µη µόνιµα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό
διάστηµα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 101
Μέση

27 Μερικές από τις Αρχές του ΝΑΤΟ είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 119
Μέση-Τέλος

28 Η Τελική Πράξη του Ελσίνκι το 1975 αποτελείται από τρία
κύρια µέρη που αφορούν θέµατα σχετικά µε την
Ασφάλεια, την συνεργασία στον Ανθρωπιστικό τοµέα και
την συνεργασία στο χώρο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 138
Μέση

29 Η ∆ιεθνής ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
αποτελείται από:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 111
Αρχή

30 Οι θεµελιώδεις αρχές του νοµικού καθεστώτος του ΟΗΕ
είναι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 110
Αρχή

31 Οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης(ΕΥΕ),
αναπτύσσονται µε απόφαση:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 104
Μέση

32 Ο Γενικός Γραµµατέας (Secretary General) του ΟΗΕ
διορίζεται από:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 102
Μέση

33 Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο ∆ικαιοσύνης του ΟΗΕ έχει τη
δικαιοδοσία:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 102
Μέση
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34 Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο ∆ικαιοσύνης µε έδρα τη Χάγη
(Ολλανδία) είναι το κύριο δικαιοδοτικό όργανο του ΟΗΕ.
Λειτουργεί βάσει του Καταστατικού του, το οποίο είναι
αναπόσπαστο µέρος του χάρτη του ΟΗΕ και αποτελείται
από 15 διεθνείς δικαστές, εννεαετούς θητείας,
εκλεγµένους από:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 102
Αρχή

35 Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συνέρχεται µόνο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
100,101 Τέλος-Αρχή

36 Τα επιχειρήµατα που συνάγονται από τη νοµολογία του
∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως προς τη
θεµελίωση της υπεροχής του Κοινοτικού ∆ικαίου,
βασίζονται:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 181
Τέλος

37 Η συνθήκη CFE (για τα συµβατικά όπλα στην Ευρώπη)
αφορά στη:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 150
Τέλος

38 Σκοπός της συνθήκης «Ανοιχτοί Ουρανοί» είναι η
δηµιουργία ενός καθεστώτος Ανοιχτών Ουρανών για
εναέρια παρατήρηση, το οποίο µεταξύ άλλων θα
διευκολύνει:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 150
Μέση

39 Το «Έγγραφο Βιέννης» του 1999 αποτελεί ένα πολιτικά
δεσµευτικό κείµενο που στην ουσία συνιστά κατάλογο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 149
Τέλος

40 Η Σύνοδος Κορυφής του ΟΑΣΕ συνέρχεται κατ’αρχήν
κάθε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 146
Μέση

41 Τα σηµαντικά όργανα και οργανισµοί της ΕΕ,
περιλαµβάνουν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 160
Μέση
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ΕΑΣ - ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθό-Εσφαλµένο
1 Η Ελλάδα κατά την υπογραφή (και την επικύρωση) της
Σύµβασης του Αµβούργου του 1979 που ρυθµίζει θέµατα
ναυτικής έρευνας και διάσωσης και υιοθετήθηκε στο
πλαίσιο του IMO, δήλωσε ότι η περιοχή ευθύνης της για
έρευνα και διάσωση συµπίπτει µε αυτή του FIR Αθηνών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 92
Τέλος

2 Η Τουρκία ποτέ δεν θεωρούσε την περιοχή της Λήµνου,
χώρο ασκήσεων και πάντα προσπαθούσε να αποκλείει
την ελληνική πλευρά από το να χρησιµοποιεί στρατιωτικά
το νησί, υποστηρίζοντας ότι διεθνείς συνθήκες
προβλέπουν την αποστρατικοποίησή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 90
Μέση

3 Στη συνθήκη της Λωζάνης της 24 Ιουλίου 1923
καθορίστηκε µεταξύ άλλων και η κυριαρχία της Ελλάδος
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (και των
∆ωδεκανήσων).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 70
Αρχή -Μέση

4 H Συνθήκη της Λωζάνης εκτός από την αναγνώριση της
Ελληνικής κυριαρχίας επί όλων των νήσων του
Ανατολικού Αιγαίου (πλην Ίµβρου, Τενέδου και
Λαγουσών) όριζε επίσης ότι η Τουρκία παραιτείται από
οποιαδήποτε αξίωση από τα παραπάνω νησιά και κατά
συνέπεια δεν επιτρέπεται από κανένα καµία
αµφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας επί
των νήσων του Αιγαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 71
Αρχή

5 Για τα νησιά Λέσβος-Χίος-Σάµος-Ικαρία η Συνθήκη
Ειρήνης της Λωζάνης επιτρέπει στην Ελλάδα να διατηρεί
συνήθη αριθµό καλουµένων για τη στρατιωτική θητεία
στρατιωτών, οι οποίοι δύνανται να εκπαιδεύονται επί
τόπου, καθώς επίσης και δυνάµεων Χωροφυλακής και
Αστυνοµίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 75
Αρχή

6 Τα ∆ωδεκάνησα και η Σαµοθράκη παραχωρήθηκαν στην
Ελλάδα “κατά πλήρη κυριαρχία” µε τη Σύµβαση Ειρήνης
των Παρισίων, µεταξύ Ιταλίας και Συµµάχων, τον Απρίλιο
του 1947. Περαιτέρω, οι διατάξεις της εν λόγω Συνθήκης
προβλέπουν την αποστρατικοποίηση των νήσων αυτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 76
Μέση

7 Στην Ελλάδα, οι παρεχόµενες δικαιοδοσίες της Σύµβασης
του Σικάγου ενεργοποιήθηκαν στην ελληνική νοµοθεσία
στον Κώδικα Αεροπορικού ∆ικαίου που τέθηκε σε ισχύ µε
το Ν.1815/1988, καθώς και στις προγενέστερες αυτού
ρυθµίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 79
Μέση
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8 Τον Αύγουστο του 1974, µετά από την αυθαίρετη έκδοση
της τουρκικής ΝΟΤΑΜ 714 (ειδοποίησης προς
αεροναυτιλοµένους), µε την οποία προσπαθούσε να
επεκτείνει το χώρο δικαιοδοσίας της µέχρι το µέσο του
Αιγαίου εντός του FIR Αθηνών, η Ελλάδα κήρυξε το
Αιγαίο επικίνδυνη περιοχή µε τη ΝΟΤΑΜ 1157.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 83
Μέση

9 Η Τουρκία αµφισβήτησε το εύρος του ελληνικού Εθνικού
Εναέριου Χώρου στα 10 ν.µ από τη θέσπισή του (1931).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 86
Μέση

10 Οι Τουρκικοί αεροναυτικοί χάρτες του ICAO απεικονίζουν
τα εξωτερικά όρια του ελληνικού Εθνικού Εναερίου
Χώρου στα 6 ν.µ., όπως και οι αντίστοιχοι ελληνικοί κατά
τη δεύτερη δηµοσίευσή τους το 1955.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 87
Μέση

11 Ο χαρακτήρας της διένεξης µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας
στο Αιγαίο είναι για την Τουρκία νοµικός

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 69
Μέση-Τέλος

Πολλαπλής Επιλογής
1 Ο συντονισµός των πτήσεων, τόσο των πολιτικών όσο
και των στρατιωτικών αεροσκαφών, σε διεθνή εναέριο
χώρο είναι απαραίτητος για:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 88
Μέση-Τέλος

2 Σύµφωνα µε το από 4 Απριλίου 1937 Προεδρικό
∆ιάταγµα, η επαναστρατιωτικοποίηση της Λήµνου από
µέρους της Ελλάδας χαρακτηρίστηκε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 73
Μέση-Τέλος

3 Η ελληνοτουρκική διαφορά ως προς την υφαλοκρηπίδα
του Αιγαίου είναι µία:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 69
Τέλος

4 Τα ∆ωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ιταλία (η οποία
τα είχε καταλάβει το 1912), µε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 72
Αρχή

5 Πριν από κάθε πτήση (VFR ή IFR) στο FIR Αθηνών, θα
πρέπει να υποβάλλεται σχέδιο Πτήσης, µε σκοπό την:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 81
Αρχή

6 Η δέσµη µέτρων µε τίτλο «Ενιαίος Ευρωπαϊκός
Ουρανός» αποβλέπει στη βελτίωση και ενίσχυση της
ασφάλειας, αλλά και στην αναδιάρθρωση του εναέριου
χώρου σε σχέση µε την κυκλοφορία και όχι µε τα εθνικά
σύνορα. Έτσι θα επιτευχθεί µεταξύ άλλων και:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 82
Αρχή

7 Η Τουρκία επί 44 χρόνια, δηλαδή από το 1931 µέχρι το
1975 αποδέχονταν το εύρος των 10 νµ του ελληνικού
εθνικού εναέριου χώρου:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 86
Αρχή

8 Η Τουρκία αµφισβητεί και παραβιάζει τον εθνικό εναέριο
χώρο (ΕΕΧ) της Ελλάδας από τα 6 έως τα 10 νµ µε το
επιχείρηµα ότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 85
Μέση

9 Η Ελλάδα µέσω του Ελληνικού Εναέριου Κέντρου
Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης (JRCC) στον
Πειραιά:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 94
Αρχή
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10 Η Ελλάδα είναι αυστηρώς προσηλωµένη στην αρχή της
ειρηνικής επίλυσης των διαφορών επί τη βάσει:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 94
Μέση

11 Σύµφωνα µε την Σύµβαση του Αµβούργου, οι περιοχές
ευθύνης των συµβαλλοµένων µερών για την παροχή
υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, σε περιπτώσεις
ναυτικών ατυχηµάτων, καθορίζονται:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 93
Αρχή

12 Η Τουρκία διατείνεται ότι η Σύµβαση του Σικάγο του 1944
και οι κανόνες και συστάσεις του ICAO δεν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 88
Μέση

13 Η νήσος Μεγίστη (Καστελόριζο) πέρασε κατά το
παρελθόν υπό την κυριαρχία των:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 72
Μέση

14 Στις 13 Φεβ 1914 οι Συµµαχικές Κυβερνήσεις
αποφάσισαν να αποδώσουν στην Ελλάδα τα νησιά που
απελευθέρωσε κατά τους Βαλκανικούς πολέµους, εκτός
από:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 72
Αρχή

15 Το 1980 η Τουρκία ανακάλεσε µονοµερώς τη ΝΟΤΑΜ
714 µε την οποία επέκτεινε το χώρο δικαιοδοσίας της
µέχρι το µέσο του Αιγαίου, εντός του FIR Αθηνών, διότι:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 83
Τέλος

16 Στη συνθήκη της Λωζάνης του 1923 προβλέφθηκε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 70
Μέση-Τέλος

17 Ο εξοπλισµός από ελληνικής πλευράς των νήσων
Λήµνου και Σαµοθράκης υπήρξε αποτέλεσµα κατά λογική
και νοµική ερµηνεία του µονοµερούς εξοπλισµού των
Στενών από την Τουρκία, σύµφωνα µε τη:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ.
72,73 Τέλος-Αρχή

18 Το τουρκικό casusbelli ισχύει για την περίπτωση που η
Ελλάδα επεκτείνει τα Χωρικά της Ύδατα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 76
Αρχή

19 Σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Συνθήκης της Βιέννης για
το ∆ίκαιο των Συνθηκών, µια συνθήκη που συνάπτεται
µεταξύ δύο συµβαλλοµένων χωρών:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 76
Μέση-Τέλος

20 Ο Εθνικός Εναέριος Χώρος ως όρος του ∆ιεθνούς
∆ικαίου καθιερώθηκε επίσηµα από τη:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 78
Μέση-Τέλος

21 Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας (ICΑΟ)
δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 79
Αρχή

22 Στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων (Flight Information
Region - FIR) παρέχεται υπηρεσία:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 79
Τέλος

23 Τα Σχέδιο Πτήσης πρέπει να κατατίθενται στην αρµόδια
µονάδα Εναέριας Κυκλοφορίας:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΑΣ, σελ. 81
Αρχή -Μέση
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ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ορθό-Εσφαλµένο
1 Σε µια οµιλία, ο οµιλητής θα πρέπει να αποφύγει να
απαντήσει σε ζητήµατα για τα οποία είτε δεν έχει πλήρη
γνώση, είτε δεν έχει εξουσιοδότηση να το κάνει.

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 85, παρ.2

2 Η συγγραφή ενός κειµένου που θα υποστηρίζει µια
παρουσίαση είναι ένα βήµα προαιρετικό, αλλά συνιστάται
οπωσδήποτε για άπειρους οµιλητές

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 65, παρ.3

3 Η πλεονεκτικότερη µέθοδος συγγραφής είναι η συλλογή
του υλικού, να εναλλάσσεται µε την έρευνα, διότι η ίδια η
συγγραφή δηµιουργεί έµπνευση και προβληµατισµούς,
που οδηγούν στη συνέχιση της έρευνας. Η πρωτόλεια
µορφή της εργασίας που προκύπτει, γνωστή και ως
∆οκίµιο, ενδεχοµένως να αναθεωρηθεί αρκετές φορές
µέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 51, παρ.3

4 Ως λογοκλοπή ή πλαγιαρισµός ορίζεται η οικειοποίηση
µέρους ή του συνόλου ενός πνευµατικού έργου χωρίς την
αναφορά της πηγής ή του δηµιουργού. Επιτρέπεται η
παράθεση αποσπασµάτων άλλων συγγραφέων στην
έκταση και µε τον τρόπο που δικαιολογείται από τον
επιδιωκόµενο σκοπό, αρκεί να αναφέρεται ο δηµιουργός
και ο εκδότης, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 51, παρ.4

5 Σε µια γραπτή εργασία κατά την ανάλυση του θέµατος ο
συγγραφέας ελέγχει τη συνάφεια των κύριων σηµείων µε
το θέµα και τη θέση του, καθώς και τυχόν αντίθετες
απόψεις, αναλύει πιθανές απορίες και επιπτώσεις που
εκτιµάται ότι θα έχουν οι προτεινόµενες λύσεις. Στο τέλος
κάθε κεφαλαίου ή θεµατικής ενότητας συνιστάται µια
µικρή ανακεφαλαίωση όσων προκύπτουν από την
παράθεση των γεγονότων και των δεδοµένων ή την
ανάλυσή τους

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 56, παρ.2

6 Σε µια γραπτή εργασία, στο τµήµα της βιβλιογραφίας ο
συγγραφέας καταγράφει συγκεντρωτικά όλα τα
συγγράµµατα και βοηθήµατα κάθε µορφής που έλαβε
υπόψη του, σύµφωνα µε το βιβλιογραφικό πρότυπο και
τις προδιαγραφές της εργασίας

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 57, παρ.3

7 Το περίγραµµα µιας παρουσίασης βασίζεται στις ιδέες,
τις απόψεις, και γενικά όλα όσα ο οµιλητής θεωρεί
απαραίτητο να κατανοήσει το κοινό. Είναι µια λίστα από
τα κύρια σηµεία και υποσηµεία της παρουσίασης,
ταξινοµηµένα µε λογικό τρόπο και φυσική ροή

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 61-62, παρ.5
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8 Ο συγγραφέας επιτυγχάνει την ταξινόµηση των
στοχασµών του µε τη σύνταξη ενός πλαισίου (ή
περιγράµµατος) της εργασίας, δηλαδή µε το σχεδιασµό
ενός εφικτού και λογικού ερευνητικού πλάνου, που
επιτρέπει την κατεύθυνση της έρευνας στα σηµεία που
απαιτούν οι ΑΝΣΚ της εργασίας

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 48, παρ.2

9 Η τάση του ανθρώπου να αντιλαµβάνεται το περιβάλλον
και να αποκτά γνώσεις και ερεθίσµατα βασίζεται κατά
75% στην αίσθηση της όρασης, ενώ µόνο κατά 13% σε
αυτή της ακοής

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 67, παρ.3

10 Ο οµιλητής επιβάλλεται να τοποθετεί αυτούσιο το λόγο
του στις διαφάνειες της παρουσίασης.

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 75, παρ.1

11 Κατά την προβολή µιας διαφάνειας που περιέχει
πολύπλοκους πίνακες µε µεγάλο πλήθος δεδοµένων, η
ορθή τεχνική παρουσίασης είναι η τυπική διατύπωση
«όπως βλέπετε στη διαφάνεια» από τον οµιλητή, και η
παύση για να διαβάσει το ακροατήριο.

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 77, παρ.1

12 Η χρησιµοποίηση βοηθού για την εναλλαγή των
διαφανειών µιας παρουσίασης έχει εφαρµογή µόνο σε
επίσηµες ή τυποποιηµένες ενηµερώσεις κατά τις
περιπτώσεις παρουσίασης ανάγνωσης από χειρόγραφο.
Η µέθοδος γενικά δε συνιστάται, εκτός από πολύ ειδικές
και τυποποιηµένες στρατιωτικές ενηµερώσεις

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 82, παρ.2

13 Η διεξαγωγή ερωτήσεων στο τέλος µιας παρουσίασης
είναι η πιο συνηθισµένη µέθοδος χειρισµού των
ερωτήσεων. Ο χειρισµός των προβληµάτων που
προκαλούν οι ερωτήσεις στον οµιλητή είναι σε αυτή την
περίπτωση καλύτερος, όµως η επαφή µε το κοινό και η
αλληλεπίδραση είναι µικρότερου µεγέθους και
αντιστρόφως ανάλογες της διάρκειας της παρουσίασης.

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 85, παρ.1

14 Μια στρατιωτική ενηµέρωση µπορεί να είναι
πληροφοριακή ή πειστική, αλλά διέπεται από
συγκεκριµένη στρατιωτική τυποποίηση:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 89, παρ.2

15 Όσο πιο ευρύ είναι το θέµα µιας εργασίας, τότε είναι πιο
δύσκολο να καλυφθεί στις λεπτοµέρειες, ενώ όσο αυτό
γίνεται πιο εξειδικευµένο, τόσο ευχερέστερη είναι η
παρουσίασή του σε βάθος.

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 45, παρ.2

16 Χωρίς την ανάλυση των χαρακτηριστικών και των
απαιτήσεων του ακροατηρίου, η οποία έχει µεγάλη
συµµετοχή στον καθορισµό του σκοπού, µια θεωρητικά
εξαιρετική εργασία, που όµως απευθύνεται σε λάθος
ακροατήριο, είναι καταδικασµένη να επικριθεί σοβαρά

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 46, παρ.3
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17 Η στάση και η γλώσσα του σώµατος του οµιλητή είναι
σηµαντικό στοιχείο της οµιλίας. Είναι προτιµότερο ο
οµιλητής να µιλάει όρθιος, καθώς ελέγχει καλύτερα το
χώρο και επιβάλλει την παρουσία του. Η πιο
αποτελεσµατική τακτική είναι οι µικρές µελετηµένες
κινήσεις έξω από το αναλόγιο, χωρίς όµως νευρικότητα,
και χωρίς ο οµιλητής να εµποδίζει την ορατότητα προς τις
προβαλλόµενες διαφάνειες

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 82, παρ.3

18 Η αποδοχή ενός µηνύµατός βασίζεται στη λογική των
επιχειρηµάτων και δεν επηρεάζεται από το κύρος και η
δύναµη που απολαµβάνει η πηγή του µηνύµατος λόγω
ιεραρχίας, κοινωνικής θέσης ή επαγγέλµατος:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 7, παρ.1

19 Στις αναπτυγµένες κοινωνίες, η ουσιαστικότερη επαφή
των µελών πραγµατοποιείται άµεσα µε τον προφορικό
λόγο, και έµµεσα µε το γραπτό λόγο:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 1, παρ.1

20 Σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι η αποτελεσµατικότητα
της πηγής εξαρτάται από ορισµένες παραµέτρους που
επιγραµµατικά είναι: οι γνώσεις και οι εµπειρίες, η
εµπιστοσύνη, η δύναµη και το κύρος και η αρέσκεια
(ελκυστικότητα)

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 6, παρ.2

21 Η ύπαρξη πολλών κοινών εµπειριών και η συµµετοχή
από κοινού σε πολλά πεδία εµπειριών εµποδίζουν την
επικοινωνία ποµπού και δέκτη.

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 13, παρ.2α

22 Η ορθή χρήση οπτικών βοηθηµάτων αυξάνει τη
συγκράτηση των ιδεών κατά 10 - 80%. Επιπλέον
αυξάνεται η συγκέντρωση του δέκτη και εξοικονοµείται
χρόνος, καθώς διευκολύνεται η κατανόηση

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 18, παρ.3

23 Η επαγωγική µέθοδος διανόησης, για να οδηγήσει σε
ασφαλή συµπεράσµατα, πρέπει να συµπεριλάβει την
εξέταση όλων των πιθανών περιπτώσεων

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 19, παρ.6

24 Ένα από τα σφάλµατα, λόγω κακής χρήσης των κανόνων
της λογικής είναι η προκατειληµµένη ερώτηση, η οποία
περιλαµβάνει έντεχνα ένα συµπέρασµα χωρίς απόδειξη
και συνεπώς απαιτείται να επαναδιατυπωθεί

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 22, παρ.6

25 Κατά τον προφορικό λόγο µια «επίπεδη» και
«ανέκφραστη» φωνή υποδηλώνει ότι η οµιλία και ο
εγκέφαλος δεν λειτουργούν εναρµονισµένα, και ενέχει την
υποψία ότι ο οµιλητής έχει αποστηθίσει όσα λέει.
∆ισταγµοί, παύσεις, µουρµουρητά κ.λπ. εκνευρίζουν το
ακροατήριο και µειώνουν την αξιοπιστία

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 25, παρ.2

26 Η επικοινωνία µε ένα µικρό ή µεγάλο σύνολο ανθρώπων
γίνεται µε τρεις διαφορετικούς τρόπους, την οµιλία ή
λόγο, τη διάλεξη και την εισήγηση

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 28, παρ.2
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27 Μια σύσκεψη µπορεί να έχει ενηµερωτικό, επιτελικό ή
διαπραγµατευτικό χαρακτήρα και σκοπό.

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 30, παρ.2

28 Όταν ο δέκτης πιθανότατα συµφωνεί µε τον ποµπό,
ενδιαφέρεται για το αποτέλεσµα ή είναι πολύ
απασχοληµένος, τότε είναι προτιµότερο η παρουσίαση
των ιδεών να γίνεται στο τέλος του κειµένου:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 37, παρ.3

29 Η τοποθέτηση µιας κύριας ιδέας στο τέλος της πρότασης
προσδίδει τη µέγιστη δυνατή έµφαση, µε εναλλακτική
λύση την τοποθέτησή της στην αρχή της πρότασης

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 38, παρ.1

30 Οι πολλές υποδιαιρέσεις καθιστούν ένα κείµενο
αναλυτικό και σαφές, διότι µε τη µέθοδο αυτή
αποφεύγονται παρανοήσεις και απώλεια της λογικής
σύνδεσης των µηνυµάτων.

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 41, παρ.1

31 Η χρήση της ενεργητικής φωνής είναι πιο παραγωγική
και κάνει το κείµενο πιο ζωντανό, χωρίς όµως να
αποκλείεται η χρήση της παθητικής φωνής. Η χρήση του
τρίτου προσώπου είναι προτιµότερη και προσδίδει
επισηµότητα και αµεροληψία στο κείµενο

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 38, παρ.2

32 Το περίγραµµα µιας εργασίας περιλαµβάνει τα κύρια
µέρη της εργασίας και τα σηµεία (ή κεφάλαια) και
υποσηµεία (υποκεφάλαια) της, µαζί µε τις σκέψεις του για
το σκοπό της εργασίας και τη µεθοδολογία που θα
ακολουθήσει ο συγγραφέας

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 48, παρ.2

33 Κατά τον προφορικό λόγο ο γρήγορος ρυθµός
υποδηλώνει ενθουσιασµό, αλλά είναι κουραστικός αν
παραταθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ο αργός
ρυθµός δηλώνει έµφαση, όµως γίνεται ανιαρός αν
χρησιµοποιηθεί υπερβολικά. Συνεπώς ο ρυθµός της
φωνής πρέπει να παραµένει σταθερός.

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 26, παρ.2

34 Ως επικοινωνία θεωρείται η τέχνη της αποτελεσµατικής
Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
ανταλλαγής πληροφοριών που ολοκληρώνεται µε την
σελ 5, παρ.1
εδραίωση αµοιβαίας κατανόησης ανάµεσα σε δύο ή
περισσότερα άτοµα, ανάµεσα σε ένα πρόσωπο και µια
οµάδα ή ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες οµάδες ατόµων.
Πολλαπλής Επιλογής
1 Η πιο αποτελεσµατική τακτική για τη σύνταξη µιας
παραγράφου είναι:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 39 ,παρ.2

2 Κατά τις παρουσιάσεις ιδανικός ρυθµός οµιλίας θεωρείται
ένας µέσος ρυθµός της τάξης των:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 66 ,παρ.1

3 Σε µια παρουσίαση εκείνο το οποίο γίνεται µε σκοπό να
αντιληφθεί το ακροατήριο για ποιο λόγο θα ωφεληθεί από
αυτήν είναι η:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 63 ,παρ.3
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4 Η δόµηση µιας παρουσίασης µπορεί να γίνει µε τρόπο:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 62 ,παρ.3

5 Σε περίπτωση που µία παρουσίαση έχει εκπαιδευτικό ή
διδακτικό χαρακτήρα, το περίγραµµά της είναι ευρύτερο
και λέγεται:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 62 ,παρ.2

6 Κατά τη προετοιµασία µιας παρουσίασης το
σηµαντικότερο βήµα για τον οµιλητή είναι:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 60 ,παρ.2

7 Ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος µετάδοσης µηνυµάτων
είναι:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 59 ,παρ.1

8 Το µέρος του υλικού µιας εργασίας που τοποθετείται σε
παράρτηµα αφορά:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 57-58 ,παρ.4

9 Ο συντάκτης µιας εργασίας αναπτύσσει ένα ιδιαίτερο
συναισθηµατικό δέσιµο µε αυτή, µε αποτέλεσµα να µη
µπορεί να αντιληφθεί ενδεχόµενα σφάλµατα. Γι’ αυτό
είναι απαραίτητη µια αυτοκριτική της εργασίας, µε σκοπό
τη βελτίωσή της. Η ιδανική χρονική στιγµή µιας πρώτης
αυτοκριτικής είναι:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 53 ,παρ.2

10 Ο σκοπός και οι ειδικοί αντικειµενικοί σκοποί (ΑΝΣΚ), µε
Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
βάση τους οποίους θα δοµηθεί µία εργασία χωρίζονται σε: σελ 45-46 ,παρ.3
11 Σε κάθε διάλεξη στο προσκήνιο βρίσκεται:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 68 ,παρ.2

12 Σε µια πληροφοριακού τύπου οµιλία, στο πλαίσιο των
Ε∆, ο οµιλητής πρέπει να δώσει το µέγιστο δυνατό όγκο
επεξεργασµένων και συσχετισµένων πληροφοριών, και
επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην υποστήριξη των ιδεών
και των µηνυµάτων. Ως εκ τούτου κατά τον επίλογο
ιδιαίτερα σηµαντική είναι η:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 87 ,παρ.4

13 Στην περίπτωση που ο συγγραφέας δεν είναι
εξοικειωµένος µε το θέµα µιας εργασίας, η αναζήτηση και
η µελέτη τουλάχιστον της βασικής / πρωτογενούς
βιβλιογραφίας πρέπει να:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 49 ,παρ.1

14 Κατά τις παρουσιάσεις δεν υπάρχει απόλυτος κανόνας
για την ποσότητα των διαφανειών, και ποικίλει ανάλογα
µε το θέµα και τη µέθοδο παρουσίασης. Σε γενικές
γραµµές κανονικός θεωρείται ένας ρυθµός:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 70 ,παρ.1

15 Κανένα φόντο διαφανειών δε µπορεί να θεωρηθεί ιδανικό
για όλες τις περιπτώσεις παρουσιάσεων. Σε κάθε
περίπτωση το φόντο πρέπει:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 70 ,παρ.2

16 Το φόντο σε µια παρουσίαση συνιστάται να είναι
µονόχρωµο ή µε πολύ µικρές διακυµάνσεις. Η επιλογή
του φόντου σε σχέση µε το µέγεθος της αίθουσας και το
φωτισµό ποικίλει ως εξής:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 71 ,παρ.2
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17 Οι πολύχρωµες διαφάνειες παρουσιάσεων είναι
δυσανάγνωστες και κουραστικές. Με εξαίρεση ορισµένα
δεσµευτικά υπηρεσιακά πρότυπα, ένας καλός
συνδυασµός δεν πρέπει να περιέχει περισσότερα από:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 72 ,παρ.1

18 Η κατάχρηση των δυνατοτήτων του PowerPoint έχει ως
αποτέλεσµα:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 75-76 ,παρ.4

19 Οι δοκιµές µιας παρουσίασης, πριν την τελική διάλεξη
συµβάλουν:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 77-78 ,παρ.2

20 Από τις τέσσερεις παρακάτω γνωστές µεθόδους
παρουσίασης, ως καλύτερη θεωρείται αυτή:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 80 ,παρ.4

21 Σε ένα γραπτό κείµενο η πρόταση είναι πιο
αποτελεσµατική όταν αναφέρεται σε µία µόνο ιδέα ή
µήνυµα. Οι προτάσεις θα πρέπει να διακρίνονται από
σαφήνεια και συντοµία. Οι προτάσεις πρέπει να έχουν
έκταση:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 38 ,παρ.4

22 Σε µια οµιλία, εφόσον ο διαλέκτης σχεδιάζει να παρέχει
σηµειώσεις στο ακροατήριο, αυτό πρέπει να γίνεται:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 83-84 ,παρ.3

23 Σε µια γραπτή εργασία, στοιχεία για τα οποία εκτιµάται
ότι η παράθεσή τους µέσα στο κείµενο θα διαταράξει τη
ροή του και θα δυσχεράνει την παρακολούθηση των
συλλογισµών του συγγραφέα, γίνεται µε τη βοήθεια
υποσηµειώσεων. Οι υποσηµειώσεις είναι δυνατό να
χρησιµοποιηθούν για:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 52-53 ,παρ.3

24 Σε µια πειστικού τύπου οµιλία, στο πλαίσιο των Ε∆, ο
οµιλητής είναι δυνατό να επιδιώξει την ενθάρρυνση των
δοξασιών του ακροατηρίου, τη διέγερση των αισθηµάτων
ή την ώθηση του κοινού σε δράση. Ως εκ τούτου κατά την
εισαγωγή και τον επίλογο αντίστοιχα, ιδιαίτερα σηµαντική
είναι η:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 88 ,παρ.2,4

25 Ανάλογα µε το επίπεδο και την ιεραρχική θέση του
ακροατηρίου, µια στρατιωτική ενηµέρωση διακρίνεται σε:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 89 ,παρ.2

26 Ο τύπος της διδακτικής οµιλίας αφορά την κάθε είδους
διδασκαλία που µπορεί να λάβει χώρα στις Ε∆. Σε αυτήν
την περίπτωση, απώτερος σκοπός του εκπαιδευτή είναι:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 90 ,παρ.3

27 Σε µεγάλης διάρκειας παρουσιάσεις ο οµιλητής πρέπει να
αναµένει το φαινόµενο της χαλάρωσης, και να
προσχεδιάζει ανάλογη αντίδραση, κατά µέσον όρο µετά
από χρόνο οµιλίας της τάξης των:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 81 ,παρ.1

28 Η λειτουργία της επικοινωνίας έχει καταδείξει τα εξής
τέσσερα βασικά στοιχεία που επιδρούν στη διαδικασία
της πειστικής επικοινωνίας:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 5-6 ,παρ.3

29 Ο επίλογος µιας γραπτής εργασίας χρησιµοποιείται:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 56 ,παρ.4
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30 Η διαδικασία της επικοινωνίας:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 5 ,παρ.1

31 Ένα σχέδιο ψυχολογικής διάταξης της ύλης είναι
Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
ενδεδειγµένο όταν ο συγγραφέας ενός κειµένου επιδιώκει: σελ 36 ,παρ.3
32 Οι εξελίξεις στα οπτικοακουστικά µέσα αλλά και στα
ΜΜΕ, εισήγαγαν τη µεταβλητή του µέσου µε το οποίο
συντελείται η διαδικασία επικοινωνίας, ως ένα επιπλέον
στοιχείο µεταξύ:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 6 ,παρ.1

33 Κατά την επικοινωνία, οι γνώσεις και οι εµπειρίες της
πηγής ενός µηνύµατος:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 6 ,παρ.3

34 Στις παραµέτρους που επηρεάζουν την
αποτελεσµατικότητα της πηγής συγκαταλέγονται:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 7 ,παρ.2

35 Ως µήνυµα νοείται το προϊόν της λογικής σκέψης που
µεταφέρει η πηγή στο δέκτη. Για να είναι επιτυχής η
λειτουργία της επικοινωνίας θα πρέπει να είναι
συγκεκριµένος και σαφής ο σκοπός για τον οποίο αυτή
επιτελείται. Εποµένως:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 7 ,παρ.3

36 Όταν οι αποδέκτες ενός µηνύµατος διάκεινται εχθρικά
προς την πηγή ή όταν το µήνυµα περιέχει απόψεις
αντίθετες προς τις δικές τους, η πιθανότητα επηρεασµού
του ακροατηρίου αυξάνεται όταν:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 8 ,παρ.1

37 Το πλέον πολύπλοκο και αξιόπιστο συµβολικό σύστηµα
επικοινωνίας στη φύση είναι ο ανθρώπινος λόγος,
προφορικός και γραπτός. Στην καθηµερινή ζωή, αλλά και
στο χώρο των οργανισµών, η επικοινωνία διεξάγεται σε
µεγαλύτερο ποσοστό µέσω:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 9 ,παρ.2

38 Στη διαδικασία της επικοινωνίας έχει µεγάλη σηµασία το
γνωστικό υπόβαθρο του δέκτη, η νοηµοσύνη, η
προσωπικότητα (αυτοεκτίµηση) και οι στάσεις του. Ως εκ
τούτου τα άτοµα µε υψηλή νοηµοσύνη εστιάζουν
περισσότερο:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 10 ,παρ.2

39 Υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες µάθησης, οι οποίοι
είναι δυνατό να ενισχύσουν την ατοµική ικανότητα
αλλαγής συµπεριφοράς ή µάθησης, και έχουν ιδιαίτερη
αξία όταν η επικοινωνία γίνεται µε σκοπό τη µετάδοση
γνώσεων. Αυτοί οι παράγοντες είναι:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 11 ,παρ.2

40 Στη διαδικασία της επικοινωνίας, νοείται ως θόρυβος
κάθε τι που παρεµβάλλεται στη διαδικασία µετάδοσης
του µηνύµατος και καταστρέφει ή αλλοιώνει ένα µέρος
του. Τα είδη θορύβου είναι:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 12 ,παρ.4

41 Οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες
επιτυχηµένης µεταφοράς µηνυµάτων από τον ποµπό και
ορθής κατανόησής τους από το δέκτη:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ
13-14 ,παρ.3
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42 Η τροποποίηση της συµπεριφοράς του ποµπού και η
διαρκής αναπροσαρµογή των µέσων και των ιδεών που
χρησιµοποιεί προκειµένου να µεταδώσει το µήνυµά του,
όταν αντιληφθεί ότι αυτό δεν έχει προσληφθεί µε τον
κατάλληλο τρόπο και δεν έχει το αναµενόµενο
αποτέλεσµα ονοµάζεται:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 14 ,παρ.6

43 Ένα γραπτό κείµενο είναι κατανοητό και αποτελεσµατικό
όταν χαρακτηρίζεται:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 34 ,παρ.2

44 Σε όλες τις περιπτώσεις και τις µεθόδους της
επικοινωνίας, ο ποµπός πρέπει να υποστηρίξει τις ιδέες
και τα µηνύµατά του, προκειµένου να γίνουν αντιληπτά
και αποδεκτά. Βοηθήµατα προς αυτή την κατεύθυνση
αποτελούν:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ
17-18 ,παρ.1

45 Στις περιπτώσεις όπου ο συγγραφέας ενός κειµένου
κατατάσσει τα δεδοµένα σε κατηγορίες ή οµάδες, και για
κάθε µία από αυτές εκφράζει ξεχωριστά συµπεράσµατα
και προτείνει ξεχωριστή λύση, για τη διάταξη της ύλης
χρησιµοποιείται σχέδιο:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 35 ,παρ.4

46 Σχετικά µε τη σχέση των στελεχών των Ε∆ απέναντι στα
ΜΜΕ:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 32 ,παρ.1

47 Ορισµένες πρακτικές σχετικές µε τη γλώσσα του
σώµατος, που µπορούν να βοηθήσουν κατά τη φάση της
προφορικής επικοινωνίας είναι οι παρακάτω:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 27 ,παρ.2

48 Στον προφορικό λόγο, ο κανονικός ρυθµός κυµαίνεται
µεταξύ.

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 26 ,παρ.2

49 Η διεξαγωγή µιας επιτυχηµένης και αποτελεσµατικής
οµιλίας:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 24 ,παρ.2

50 Στην παραγωγική µέθοδο διανόησης ισχύει ότι:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 20 ,παρ.4

51 Στην επαγωγική µέθοδο διανόησης ισχύει ότι:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 19 ,παρ.6

52 Σε µια λογική διαδικασία οι βασικοί ορισµοί είναι:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ
18-19 ,παρ.5

53 Ο προφορικός λόγος χωρίζεται σε:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 24 ,παρ.3

54 Όταν στόχος του οµιλητή είναι η πειθώ, τότε ένα από τα
βοηθήµατα που µπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του
στόχου είναι:

Εγχειρίδιο Επικοινωνίας,
σελ 18 ,παρ.1
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ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ορθό-Εσφαλµένο
1 Στην φάση της ανάλυσης δεν γίνεται απλά επεξεργασία
των δεδοµένων που είναι ήδη γνωστά από την φάση της
αναγνώρισης, αλλά πρέπει να γίνεται έρευνα για νέα
δεδοµένα ή για επιβεβαίωση των ήδη γνωστών.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 43, παρ.2

2 Στην επιλογή λύσεων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη (κατά
το δυνατόν) το κόστος όλου του κύκλου ζωής της λύσης
ενός προβλήµατος και όχι µόνο το αρχικό κόστος
επίλυσης ή αγοράς.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 53, παρ.2

3 Στις διαπραγµατεύσεις συχνά και η παραµικρή
υποχώρηση µοιάζει σηµάδι αδυναµίας και δηµιουργεί
διαθέσεις περαιτέρω πίεσης. Γι αυτό, άσχετα µε τη
βαρύτητά τους για εµάς, πρέπει να δηµιουργείται η
εντύπωση στους άλλους ότι αυτές είναι επώδυνες για
εµάς και επιτυχία για αυτούς.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 104, παρ.1

4 Η σκοπιµότητα χρήσης ενός κριτηρίου δικαιολογεί την
ανάλωση των πόρων µας για τη µέτρηση του κριτηρίου
σε σχέση µε το όφελος στη λήψη απόφασης από την
µέτρηση αυτού του κριτηρίου.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 51, παρ.1

5 Κατά την λύση ενός προβλήµατος, όταν εξετάζουµε
πιθανές λύσεις, οι προϋποθέσεις και όροι θεωρούνται
κριτήρια ιεράρχησης και µπορούν να βαθµολογηθούν
έχοντας το ρόλο του φίλτρου που απορρίπτει τις λύσεις
εκείνες που δεν τα πληρούν (βασικά κριτήρια).

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 50, παρ.1

6 Μια χρήσιµη τεχνική εύρεσης κριτηρίων, είναι το
«brainstorming». Σε αυτό ο πρόεδρος ή ο αρχαιότερος
υποβάλλει πιθανές λύσεις και χαρακτηριστικά και οι
συµµετέχοντες καλούνται να σχολιάσουν και
αξιολογήσουν αυτά εντός µικρού χρόνου (έως 20 λεπτά).

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 49, παρ.3

7 Σηµαντικός προβληµατισµός κατά τη φάση διαµόρφωσης
εναλλακτικών λύσεων, είναι ο υποκειµενισµός και η
πιθανή µεροληψία των αναλυτών. Γι’ αυτό είναι
σηµαντικό να τηρούνται κάποιοι κανόνες όπως η επιλογή
ουδέτερων αναλυτών, προσεκτική επιλογή της µεθόδου
αναλύσεως, η οµοιόµορφη και ισόποση ανάλυση όλων
των εναλλακτικών, η πλήρης αιτιολόγηση, η χρήση
προτύπων/ κανόνων, η χρήση µεθόδων επαλήθευσης
(προσοµοιώσεις) όπου είναι εφικτό

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 47, παρ.4

8 Η επίλυση προβληµάτων ή η εφαρµογή λύσεων µας
οδηγεί στην σύσταση οµάδων εργασίας. Η λειτουργία των
οµάδων ευνοεί τα εξωστρεφή και πληθωρικά µέλη ή
άτυπα τους ιεραρχικά ανώτερους και γι’ αυτό δεν
ενδείκνυται για την παραγωγή νέων ιδεών αλλά για την
αξιολόγηση τους.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 42, παρ.1
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9 Σε ένα στρατιωτικό επιτελείο αποφεύγεται, εφόσον είναι
δυνατό, ο λήπτης απόφασης να είναι και ο αναλυτής,
ακόµα και για τα απλούστερα προβλήµατα.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 44, παρ.1

10 Η θεωρία παιγνίων µελετά τις αντιδράσεις ατόµων και
φορέων σε δυναµικές καταστάσεις, ωστόσο στις
διαπραγµατεύσεις δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιµη επειδή η
εξέλιξή τους συχνά είναι απρόβλεπτη.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 99, παρ.4

11 Στα µεγάλα επιτελεία όπου ο φόρτος των ∆ιοικητών/
∆ιευθυντών είναι µεγάλος , το κείµενο του κυρίως µέρους
των ΦΕΕ δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από τέσσερις
(4) σελίδες.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 86, παρ.2

12 Παραδοχές που είτε αµφισβητούνται εύκολα είτε είναι
έντονα υποκειµενικές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως
«ευµετάβλητες» και να διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 38, παρ.5

13 Κατά την εξέταση ενός θέµατος, οι παραδοχές είναι
εικασίες που γίνονται από τους επιτελείς και επειδή δεν
είναι γεγονότα καταγράφονται ξεχωριστά.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 38, παρ.3

14 Η ∆ιερευνητική Ανάλυση αφορά περιπτώσεις στις οποίες
υπάρχουν ολοκληρωµένες εναλλακτικές λύσεις και
βρισκόµαστε στο στάδιο της ανάπτυξής τους

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 45, παρ.2

15 Στη λήψη απόφασης ως υποκειµενικές πιθανότητες δεν
νοούµε στην πραγµατικότητα πιθανότητες, αλλά τις
προσωπικές µας προβλέψεις.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 61, παρ.1

16 Οι παράγοντες κινδύνου εξετάζονται ως προς τα τρία
ποιοτικά χαρακτηριστικά των κριτηρίων: την εγκυρότητα,
την αξιοπιστία και την σκοπιµότητα, ώστε να
ακολουθήσει η κατάλληλη διαχείρισή τους.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 61, παρ.5

17 Σε µεγάλους οργανισµούς όπως είναι οι Ε∆ δεν πρέπει
να εξετάζουµε ένα πρόβληµα στα στενά µόνο όρια του
αλλά είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να το εξετάζουµε και ως
προς τις γενικότερες αρχές και κατευθύνσεις της
υπηρεσίας.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 71, παρ.1

18 Σηµαντικότερο καθήκον για τους ανώτερους και
ανώτατους αξιωµατικούς από την επίλυση µεµονοµένων
προβληµάτων είναι η χάραξη πολιτικών µόνιµης
αντιµετώπισής τους.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 71, παρ.4

19 Στις διαπραγµατεύσεις µια σκόπιµη ή τυχαία επίσκεψη
ενός υψηλόβαθµου στελέχους ή µια σκόπιµη
καθυστέρηση στο πρόγραµµα δεν αποτελεί πηγή ισχύος.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 97, παρ.2

20 Μια από τις σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης λήψης
απόφασης είναι το δέντρο αποφάσεων - Decision Tree

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 82, παρ.1
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21 Η διαδικασία λήψης απόφασης δεν ολοκληρώνεται µε τη
λήψη απόφασης αλλά µε την επίτευξη των σκοπών της,
δηλαδή µε την επίλυση του προβλήµατος.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 89, παρ.1

22 Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των επιτελών και άλλων
ενδιαφεροµένων φορέων πριν την λήψη απόφασης, δεν
πρέπει να γίνονται χωρίς πρώτα να έχει ληφθεί απόφαση.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 89, παρ.3

23 Μια διαπραγµάτευση απαιτεί καλή προετοιµασία,
επίδειξη επικοινωνιακών ικανοτήτων και την τέχνη του
παζαριού (διαδοχική υιοθέτηση και απόρριψη µιας σειράς
θέσεων).

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 92, παρ.1

24 Όταν διαπραγµατευόµαστε, τα συµφέροντα µας τουλάχιστον τα πλέον σηµαντικά-, είναι
αδιαπραγµάτευτα ενώ οι θέσεις µας είναι αυτές που
διαπραγµατευόµαστε.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 94, παρ.3

25 Στις διαπραγµατεύσεις, ένα από τα σηµαντικά όπλα για
έναν διαπραγµατευτή είναι η αντιπροσωπευτική ισχύς,
δηλαδή όταν αυτός εκπροσωπεί µεγάλο αριθµό ατόµων ή
φορέων (σε σχέση µε άλλους διαπραγµατευτές).

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 96, παρ.4

26 Στον αναλυτικό τρόπο λήψης απόφασης, η ανάπτυξη των
εναλλακτικών λύσεων - καταγραφή αβεβαιοτήτων,
κινδύνων, αποτελούν την πρώτη ενέργεια.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 11, παρ.3

27 Όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν ένα προς εξέταση
θέµα και τα οποία αποτελούν αντικειµενικές ή
υποκειµενικές βεβαιότητες για την υπηρεσία µας, είναι για
εµάς δεδοµένα.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 37, παρ.6

28 Μια από τις σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης λήψης
απόφασης είναι ο χάρτης αποφάσεων - Decision
Mapping

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 82, παρ.1

29 Στην επιστήµη της ∆ιοικητικής έχει καθιερωθεί η "αρχή
της προφύλαξης" (precautionary principle) σαν
αποτέλεσµα ανατροπής των βεβαιοτήτων, οι οποίες
ίσχυαν κατά το χρόνο λήψης µιας απόφασης, στο µέλλον.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 4, παρ.3

30 Η αναλυτική µέθοδος αντιµετωπίζει τα προβλήµατα
µοναδικά και ακόµη όταν ένα πρόβληµα
επαναλαµβάνεται, αναλύεται κάθε φορά εκ νέου και
αντιµετωπίζεται ως µοναδικό.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 12, παρ.2

31 Η «ορθή» λογική κυριαρχεί και όταν εµφανίζονται
αβεβαιότητες ή κίνδυνοι, αν και καθίσταται δυσδιάκριτη η
βέλτιστη επιλογή. Σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθούµε
να αξιολογήσουµε εκ νέου όλους τους παράγοντες και τα
χαρακτηριστικά που έχουν ήδη σταθµιστεί και
αξιολογηθεί µε βάση τη χρησιµότητά τους

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 2, παρ.1
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32 Οι τρεις κύριοι τρόποι στη λήψη απόφασης, στο πλαίσιο
του ορθολογικού µοντέλου, µε τους οποίους ένας
∆ιοικητής/ ∆ιευθυντής ή επιτελής µπορεί να λειτουργήσει,
είναι; η ∆ιαδικαστική, η Εµπειρική και η Αναλυτική λήψη
απόφασης.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 7, παρ.3

33 Ένα από τα πλεονεκτήµατα της ∆ιαδικαστικής Λήψης
Απόφασης είναι ότι τη γνώση που εµπεριέχει,
εκµεταλλεύεται εκείνος που την υλοποιεί χωρίς µεγάλο
κόπο ή κόστος

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 7, παρ.6

34 Η τακτική χρήση της ∆ιαδικαστικής Λήψης Απόφασης δεν
δηµιουργεί γραφειοκρατικές συνήθειες, ενισχύει την
κριτική σκέψη και πρέπει να χρησιµοποιείται µε ευχέρεια
από ανώτερους αξιωµατικούς.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 8, παρ.3

35 Η µεγαλύτερη πρόκληση στην εµπειρική λήψη
απόφασης, είναι η ορθή αξιολόγηση των εµπειριών µας,
και αυτό διότι υπάρχουν διαπιστωµένες τάσεις σε κάθε
άνθρωπο να υπερεκτιµά τις εµπειρίες του και τις
συνακόλουθες ικανότητές του.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 10, παρ.3

36 Η µεγαλύτερη πρόκληση στην εµπειρική λήψη
απόφασης, είναι η ορθή αξιολόγηση των εµπειριών µας,
και αυτό διότι υπάρχουν διαπιστωµένες τάσεις σε κάθε
άνθρωπο να αντιλαµβάνεται τους αφαιρετικούς
µηχανισµούς της µνήµης και να τονίζει τα ασήµαντα εις
βάρος των σηµαντικών

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 10, παρ.3

37 Η µεγαλύτερη πρόκληση στην εµπειρική λήψη
απόφασης, είναι η ορθή αξιολόγηση των εµπειριών µας,
και αυτό διότι υπάρχουν διαπιστωµένες τάσεις σε κάθε
άνθρωπο να µη µπορεί να αντιληφθεί τη λογική των
πιθανοτήτων στην πρόβλεψη

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 10, παρ.3

38 Η µεγαλύτερη πρόκληση στην εµπειρική λήψη
απόφασης, είναι η ορθή αξιολόγηση των εµπειριών µας,
και αυτό διότι υπάρχουν διαπιστωµένες τάσεις σε κάθε
άνθρωπο να επιδιώκει τις συνεχείς αλλαγές

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 10, παρ.3

39 Η µεγαλύτερη πρόκληση στην εµπειρική λήψη
απόφασης, είναι η ορθή αξιολόγηση των εµπειριών µας,
και αυτό διότι υπάρχουν διαπιστωµένες τάσεις σε κάθε
άνθρωπο να στρεβλώνει την ακριβή εικόνα του
παρελθόντος ώστε να ευθυγραµµίζεται µε το παρόν.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 10, παρ.3

40 Στον αναλυτικό τρόπο λήψης απόφασης, ο
προσδιορισµός του προβλήµατος- συλλογή των
στοιχείων, πιθανών αιτιών, απαιτήσεων και περιορισµών
λύσης και επιλογή κριτηρίων, αποτελούν την πρώτη
ενέργεια.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 11, παρ.3
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41 Ο αρµόδιος επιτελής δεν απαιτείται να κοινοποιεί την
εγκεκριµένη από τον ∆ιοικητή διατύπωση του
προβλήµατος (αντίστροφη ενηµέρωση) σε όλους τους
ενδιαφερόµενους επιτελείς

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 32, παρ.1

42 Η καταγραφή όλων των ενδιαφεροµένων και των λόγων
του ενδιαφέροντος τους, είναι σηµαντική τόσο κατά το
στάδιο της αναγνώρισης του προβλήµατος όσο και στο
στάδιο της επανεξέτασης της απόφασης.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 33, παρ.4

43 Στον αναλυτικό τρόπο λήψης απόφασης, η επιλογή της
βέλτιστης λύσης, αποτελεί την τελευταία ενέργεια της
διαδικασίας.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 11, παρ.3

44 Η καταγραφή των παραγόντων, κατά τη µελέτη ενός
προβλήµατος, πρέπει να είναι αναλυτική και λεπτοµερής
ώστε να µη χάνονται χρήσιµα στοιχεία ακόµα και αν
αυξάνεται έτσι η πολυπλοκότητα του θέµατος.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 33, παρ.1

45 Στις Ε∆ είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναγνωριστεί το
επίπεδο στο οποίο πρέπει να ληφθεί µια απόφαση ώστε
αφενός να µπορεί να επιλυθεί το πρόβληµα (εξουσία
απόφασης) και αφετέρου να µην απασχολούνται
∆ιοικητές και ∆ιευθυντές µε ασήµαντα προβλήµατα.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 27, παρ.2

46 Ως πρόβληµα συνήθως ονοµάζουµε κάθε αστοχία ή
απόκλιση από µια επιθυµητή κατάσταση

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 26, παρ.2

47 Η αναγνώριση προβληµάτων προϋποθέτει υψηλές
επαγγελµατικές ικανότητες και ξεκάθαρη γνώση των
απαιτήσεων µας.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 26, παρ.1

48 Ένα από τα συχνότερα λάθη µε πολύ µεγάλες
επιπτώσεις, αποτελεί η αναγνώριση του προβλήµατος,
καθώς εάν δεν αναγνωρισθεί σωστά ένα πρόβληµα δεν
µπορούµε να γνωρίζουµε εάν τελικά το έχουµε
αντιµετωπίσει και σε ποιο βαθµό.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 21, παρ.1

49 Οι εισηγήσεις λήψης απόφασης (ειδικά το ΦΕΕ) δεν
αναφέρονται διεξοδικά και µε µεγάλη λεπτοµέρεια καθώς
θεωρείται ότι ο ρόλος του ∆ιοικητή/ ∆ιευθυντή σε ένα
µεγάλο επιτελείο είναι η έγκριση του γενικού
περιγράµµατος µιας λύσης.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 20, παρ.2

50 Στα υψηλότερα επίπεδα διοίκησης ο αναλυτής στηρίζεται
περισσότερο στις ικανότητες και τις γνώσεις του, ενώ ο
τελικός λήπτης απόφασης στην εµπειρία του.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 15, παρ.2

51 Η πειθαρχία στις Ε∆ κάνει εύκολη την εφαρµογή των
αποφάσεων, κατά συνέπεια ένας διοικητής µπορεί να
παραβλέπει τις αντιδράσεις και επιπτώσεις των
αποφάσεών του.

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 17, παρ.2
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Πολλαπλής Επιλογής
1 Για µια επιλεγείσα λύση σε ένα πρόβληµα, ο κόστος
κύκλου ζωής περιλαµβάνει:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 56, παρ.2

2 Στις αναλύσεις σύνθετων και δυναµικών προβληµάτων
γενικότερα και όταν εµπλέκονται φορείς εκτός του οικείου
επιτελείου ειδικότερα, απαιτείται η ύπαρξη:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 44, παρ.3

3 Το τµήµα της ανάλυσης της Επιτελικής Μελέτης αποτελεί
το κύριο µέρος της. Οι ειδικότεροι τρόποι εργασίας κατά
την ανάλυση είναι :

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 44-45,
παρ.4

4 Κατά το στάδιο της ανάλυσης της Επιτελικής Μελέτης, η
ανάλυση Αιτιών χρησιµοποιειται όταν:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 46, παρ.2

5 Κατά το στάδιο διαµόρφωσης των εναλλακτικών λύσεων,
σε µια Επιτελική Μελέτη, όταν εµφανίζεται πληθώρα
εναλλακτικών λύσεων, τότε:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 47, παρ.3

6 Στο στάδιο της ανάλυσης όταν εµφανίζονται ασάφειες
ή/και κίνδυνοι στις επιµέρους παραµέτρους, που
επηρρεάζουν τη λήψη απόφασης, αυτές εκφράζονται µε
πιθανότητες,είτε αντικειµενικές είτε υποκειµενικές. Ως
υποκειµενικές είναι:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 60, παρ.4

7 Η χρήση των κριτηρίων κατά την επίλυση ενός
προβλήµατος, προσβλέπει στην ιεράρχηση αποδεκτών
λύσεων. Η αξιοπιστία ενός κριτηρίου καθορίζεται:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 50, παρ.5

8 Ευθύνη του αναλυτή, όταν εξετάζει ένα πρόβληµα, είναι
να βρει και να αξιολογήσει τις σηµαντικότερες λύσεις του
και για να το πετύχει αυτό του έχουν δοθεί:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 75, παρ.3

9 Χαρακτηριστικό παράδειγµα της σηµασίας του µεγέθους
των οµάδων εργασίας είναι ότι ο µέγιστος αριθµός των
µελών µιας οµάδας «brainstorming» είναι τα:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 41, παρ.5

10 Η διαφορά µεταξύ πραγµατικότητας και επιθυµητής
κατάστασης, ορίζει :

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 26, παρ.3

11 Στην λήψη απόφασης είναι σηµαντικό να µειώσουµε τις
ασάφειες και τους κινδύνους και να ιεραρχήσουµε τις
επιπτώσεις τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται
«Ανάλυση ευαισθησίας» (sensitivity analysis) ενός
παράγοντα κινδύνου δηλαδή:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 62, παρ.2

12 Κριτήρια επιλογής των εναλλακτικών λύσεων, σε µια
Επιτελική Μελέτη, είναι:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 48, παρ.2

13 Η αντιµετώπιση σύνθετων θεµάτων µας οδηγεί συχνά
στην σύσταση οµάδων εργασίας. Συνήθη προβλήµατα
στις οµάδες εργασίας επίλυσης προβληµάτων είναι :

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 41, παρ.3
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14 Η αναγνώριση ενός προβλήµατος εκτός από την
καταγραφή των σηµαντικών στοιχείων του, χρειάζεται και
την καταγραφή των ορίων του. Προς διευκόλυνση
αναγνώρισης κατηγοριοποιούµε τα όρια σε:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 37, παρ.1

15 Τα στοιχεία που συλλέγουµε κατά τη διερεύνηση ενός
προβλήµατος και κρίνουµε ότι επηρεάζουν την επίλυση
του, τα ονοµάζουµε:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 34, παρ.2

16 Τα στάδια λήψης απόφασης και οι ενέργειες/ τα προϊόντα
τους µοιάζουν να είναι υπερβολικά γραφειοκρατικά ειδικά
σε χρονίζοντα προβλήµατα. Για να αποφευχθεί αυτό
πρέπει:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 21, παρ.4

17 Ξεκινώντας την αναγνώριση ενός προβλήµατος πρέπει
να διακρίνουµε εάν το πρόβληµα µας είναι κοµµάτι ενός
µεγαλύτερου προβλήµατος και εφόσον είναι τέτοιο, θα
πρέπει κατόπιν αποφάσεως όλων των εµπλεκοµένων
ληπτών αποφάσεων να:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 28, παρ.2

18 Η µη ορθή αναγνώριση των προβληµάτων, επιλύει το
πραγµατικό πρόβληµα ;

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 25, παρ.2

19 Με τον όρο «Soft Operational Analysis» λέµε :

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 22, παρ.3

20 Η συγκέντρωση και καταγραφή όλων των ενεργειών,
δεδοµένων, απόψεων κτλ, σε ένα έγγραφο, ή φάκελο,
στοχεύει :

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 22, παρ.1

21 Στις Ε∆, όλα τα στελέχη τους περνούν από µάχιµες
µονάδες οι οποίες διακρίνονται για τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά λειτουργίας τους και εκεί διαµορφώνουν:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 76, παρ.4

22 Η καλή προετοιµασία είναι σηµαντική για τον στρατηγικό
σχεδιασµό των διαπραγµατεύσεων. Οι τρόποι που
προσεγγίζουµε τις διαπραγµατεύσεις είναι:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 96, παρ.3

23 Σύµφωνα µε το µεθοδολογικό πλαίσιο λήψης απόφασης
η Ανάλυση (Επιτελική Μελέτη) προϋποθέτει:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 19, παρ.1

24 Η σπουδαιότητα της εφαρµογής των αποφάσεων που
απαιτούν βαθιές τοµές και ριζικές αλλαγές, έχει
αναγνωρισθεί από τη ∆ιοικητική επιστήµη και έχει
αναπτυχθεί το επιστηµονικό πεδίο της «∆ιοίκησης
Αλλαγών». Αντίστοιχα στο ΝΑΤΟ και στις Ε∆ των χωρών
µελών του, έχει αναπτυχθεί ένας νέος επιτελικός φορέας,
αυτός :

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 16, παρ.3

25 Ο αρµόδιος επιτελής στο πλαίσιο της αρχικής
ενηµερώσεως (ΦΕΕ) του ∆ιοικητή διατυπώνει (προς
έγκριση) και τον αντικειµενικό σκοπό (ΑΝΣΚ) λήψης
απόφασης, δηλαδή :

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 32, παρ.1
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26 Στις διαπραγµατεύσεις, παρακολουθούµε συνεχώς τους
άλλους, ψάχνοντας ευκαιρίες για ευόδωση των
διαπραγµατεύσεων και καταγράφουµε κάθε αλλαγή των
θέσεων τους. Στα πλαίσια αυτά:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 103, παρ.2

27 Η πράξη κατέδειξε ότι ο Βέλτιστος Τρόπος Λήψης
Απόφασης, είναι:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 14, παρ.3

28 Με βάση τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος
στο οποίο λαµβάνονται οι αποφάσεις στις Ε∆, αυτές
κατατάσσονται στις εξής βασικές κατηγορίες:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 1, παρ.3

29 Το κυρίαρχο µοντέλο στη λήψη αποφάσεων υπό
βεβαιότητα, είναι το λεγόµενο ορθολογικό µοντέλο
(Rational). Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 1-2, παρ.4

30 Στις Ε∆ για τη διαδικασία λήψης απόφασης υιοθετείται το:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 3, παρ.2

31 Η αναγκαιότητα χρήσης του αναλυτικού τρόπου λήψης
απόφασης σε σύνθετες καταστάσεις πηγάζει και από
τους περιορισµούς του ανθρώπινου νου:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 6, παρ.1

32 Η ∆ιαδικαστική Λήψη Απόφασης στις Ε∆ εφαρµόζεται σε:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 8, παρ.2

33 Στην εµπειρική λήψη απόφασης, στηριζόµαστε στα
διδάγµατα των εµπειριών µας. Η µεγαλύτερη πρόκληση,
είναι η ορθή αξιολόγηση αυτων, και αυτό διότι υπάρχουν
διαπιστωµένες τάσεις σε κάθε άνθρωπο:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 9-10, παρ.3

34 Στις οµαδικές διαπραγµατεύσεις υπάρχουν περισσότερες
επιλογές όπως :

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 96, παρ.2

35 Προσπάθειες υπέρβασης των αδιεξόδων στη
διαπραγµάτευση µπορεί να είναι:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 105, παρ.1

36 Στο στάδιο της λήψης απόφασης, ο αρµόδιος επιτελής
αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο της ανάλυσης πρέπει να
ετοιµάσει την εισήγηση του. Αυτή δεν απαιτεί πρωτίστως
ευφυΐα, αλλά:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 77, παρ.3

37 Ένας καλός διαπραγµατευτής, εκτός από καλή
προετοιµασία πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά εάν διαθέτει
ισχύ και επιρροή και σε τι βαθµό. Από τα παρακάτω δεν
αποτελεί όπλο για έναν διαπραγµατευτή :

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 96, παρ.4

38 Όταν διαπραγµατευόµαστε, πρέπει να έχουµε
ξεκαθαρίσει:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 94, παρ.3

39 Συνήθεις παγίδες κατά τις διαπραγµατεύσεις είναι :

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 93, παρ.2

40 ∆ιαπραγµάτευση είναι η διαδικασία στην οποία διάφορα
άτοµα, οµοιόβαθµοι, ανώτεροι ή κατώτεροι στο βαθµό και
πολίτες, συνεργάζονται ώστε:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 91, παρ.2
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41 Σε µια «συνετή» διαπραγµάτευση, µεταξύ των
εµπλεκοµένων :

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 90, παρ.2

42 Εάν θα απαιτηθεί πριν την οριστικοποίηση µιας
απόφασης κάποιο ξεχωριστό στάδιο αποδοχής της
απόφασης, θα αποφασισθεί στο στάδιο

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 87, παρ.4

43 Ο αρµόδιος επιτελής – κύριος χειριστής του θέµατος
έχοντας επεξεργασθεί την ανάλυση και έχοντας
αποκτήσει προσωπική άποψη για το πια είναι η βέλτιστη
λύση στο πρόβληµα, πρέπει να ετοιµάσει:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 86, παρ.2

44 Έχοντας φτάσει στο τελευταίο βήµα πριν τη λήψη
απόφασης, αυτό της εισήγησης, πρέπει να εκτελέσουµε:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 85, παρ.1

45 Ένας από τους σηµαντικότερους και ενίοτε
απαγορευτικούς παράγοντες της λήψης απόφασης, είναι:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 80, παρ.2

46 Όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση (ή οι αναλύσεις), ο
αρµόδιος επιτελής δεν καλείται να εισηγηθεί µια γενική
ιδέα για το πώς µπορεί να λυθεί το πρόβληµα, αλλά:

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 78, παρ.1

47 Ο αναλυτικός τρόπος λήψης απόφασης απαιτεί :

Εγχειρίδιο Λήψης
Απόφασης, σελ. 13, παρ.3
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ (∆Κ 2-1)
Ορθό-Εσφαλµένο
1 Ο επιχειρησιακός κίνδυνος (συµπεριλαµβάνεται η
εκτίµηση και ο καθορισµός του κινδύνου εκτέλεσης
επιχείρησης) δεν θα πρέπει απαραιτήτως να καθορίζει τη
σχέση µεταξύ της επιβίωσης των φιλίων δυνάµεων και
της καταστροφής των εχθρικών.

∆Κ 2-1, παρ. 7α, σελ. 20.

2 Ο ∆ιοικητής µπορεί να καθορίζει µια κύρια προσπάθεια
σε κάθε φάση.

∆Κ 2-1, Σελ. 42, παρ.
8β(14)(γ)

3 Αποτέλεσµα της εφαρµογής της ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακού Κινδύνου (∆ΕΚ) στη σχεδίαση και τη
διεξαγωγή επιχειρήσεων είναι η επαύξηση των
επιχειρησιακών ικανοτήτων και η εκπλήρωση της
αποστολής µε τις ελάχιστες αποδεκτές απώλειες.

∆Κ 2-1, παρ. 7δ, σελ. 21.

4 Η επιλογή της αποφασιστικής ενέργειας και τα έργα που
απαιτούνται για να την υποστηρίξουν, δεν αποτελούν
απαραίτητα τα καθοριστικά στοιχεία του Σχεδίου.

∆Κ 2-1, παρ. 6β(4), σελ. 19.

5 Οι επιδράσεις πρέπει να είναι δυνατό να µετρηθούν και
να είναι περιορισµένες σε αριθµό, µπορούν όµως να
διασπασθούν (εξετασθούν τµηµατικά).

∆Κ 2-1, Σελ. 36, παρ.
8β(9)(δ)

6 Μία δύναµη ενεργεί σε εσωτερικές γραµµές (interior lines)
όταν οι επιχειρήσεις της, συγκλίνουν προς ένα κεντρικό
σηµείο.

∆Κ 2-1, Σελ. 38, παρ.
8β(11)(γ)1

7 Στις περιπτώσεις που οι Γραµµές Επιχειρήσεων
απεικονίζουν τον γεωγραφικό προσανατολισµό των
αντιπάλων δυνάµεων, περιγράφονται ως εσωτερικές και
εξωτερικές.

∆Κ 2-1, Σελ. 38, παρ.
8β(11)(γ)

8 Ένα ΑπΣ δεν είναι δυνατόν να περιλαµβάνεται σε
περισσότερες της µίας Γραµµές Επιχειρήσεων.

∆Κ 2-1, Σελ. 37, παρ.
8β(11)(β)

9 Οι Γραµµές Επιχειρήσεων απεικονίζουν σε γενικές
γραµµές τις επιχειρήσεις που πρέπει να διεξαχθούν,
χωρίς λεπτοµέρειες και στοιχεία που να αφορούν σε
τόπο, χρόνο και σειρά.

∆Κ 2-1, Σελ. 37, παρ.
8β(11)(α)

10 Οι Γραµµές Επιχειρήσεων συνδέουν τα ΑπΣ στο χρόνο
και στο χώρο κατά την πορεία τους προς τα ΚΒ.

∆Κ 2-1, Σελ. 37, παρ.
8β(11)(α)

11 Η άµεση προσέγγιση είναι κατάλληλη να υιοθετηθεί από
µια ασθενέστερη δύναµη από αυτήν του αντιπάλου.

∆Κ 2-1, Σελ. 36, παρ.
8β(10)(α)

12 Οι Επιδράσεις διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο επειδή
µπορούν να παρέξουν ενέργειες (έργα), οι οποίες είναι
δυνατό να συµβάλλουν στην αλλαγή των δυνατοτήτων ή
της συµπεριφοράς των δρώντων εντός του
επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

∆Κ 2-1, Σελ. 35, παρ.
8β(9)(β)
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13 Προκειµένου να γίνουν πιο κατανοητές οι επιδράσεις
πρέπει να καταγράφονται µε τρόπο ώστε να αντανακλούν
µε σαφήνεια την αλλαγή στη συµπεριφορά ενός
συγκεκριµένου εκ των δρώντων, µια αλλαγή στις
δυνατότητες ή στην κατάσταση ενός συστήµατος.

∆Κ 2-1, Σελ. 36, παρ.
8β(9)(ε)

14 Οι εσωτερικές γραµµές µπορούν να χρησιµοποιηθούν
περισσότερο αποτελεσµατικά στην άµυνα, παρά στην
επίθεση.

∆Κ 2-1, Σελ. 38, παρ.
8β(11)(γ)1

15 Αποτελεί παράδειγµα πολιτικού ΑΝΣΚ η φράση: «Η
ένοπλη επίθεση από την «Χ» χώρα».

∆Κ 2-1, Σελ. 26, παρ.
8β(5)(γ)4/α

16 Η χρήση των επιδράσεων κατά την επιχειρησιακή
σχεδίαση επηρεάζει στον καθορισµό προτεραιοτήτων,
προκειµένου να επιτευχθούν οι ΑΝΣΚ και στην
αποτελεσµατική κατανοµή των διαθεσίµων πόρων
(δυνάµεις - µέσα).

∆Κ 2-1, Σελ. 36, παρ.
8β(9)(δ)

17 Ακούσιες επιδράσεις είναι εκείνες οι οποίες αναµένονται
και σχετίζονται µε τους επιδιωκόµενους ΑΝΣΚ και τις
αναλαµβανόµενες ενέργειες.

∆Κ 2-1, Σελ. 36, παρ.
8β(9)(β)4

18 Εκούσιες επιδράσεις είναι προκαθορισµένες και
αναµενόµενες να προκύψουν από τις αναλαµβανόµενες
ενέργειες .

∆Κ 2-1, Σελ. 36, παρ.
8β(9)(β)3

19 Επιθυµητές επιδράσεις (desired effects) είναι εκείνες που
υποστηρίζουν τα ΑπΣ και είναι δυνατόν να οδηγήσουν
στην ταχύτερη κατάρρευση των ΚΒ ή και στην επίτευξη
των ΑΝΣΚ .

∆Κ 2-1, Σελ. 36, παρ.
8β(9)(β)1

20 Πρωταρχικός σκοπός των φυσικών επιδράσεων είναι να
επηρεάσουν τις δυνατότητες των δρώντων, ενώ οι µη
φυσικές επιδράσεις αποβλέπουν κυρίως στην αλλαγή της
συµπεριφοράς τους (γνωστικό πεδίο).

∆Κ 2-1, Σελ. 36, παρ.
8β(9)(β)

21 Η Επιθυµητή Τελική Κατάσταση (ΕΤΚ) είναι απαραίτητο
να έχει προσδιοριστεί πριν την έναρξη των επιχειρήσεων
και αποτελεί βασικό και κρίσιµο στοιχείο της
Επιχειρησιακής Σχεδίασης, αφού καθορίζει που αυτή θα
πρέπει να επικεντρωθεί και να κατευθυνθεί.

∆Κ 2-1, Σελ. 25, παρ.
8β(4)(δ)

22 Η άµεση προσέγγιση αφορά µια γραµµική και συνεχή
προσέγγιση, ενάντια στο ΚΒ µιας αντίπαλης δύναµης,
συχνά διαµέσου κρίσιµων ΑπΣ.

∆Κ 2-1, Σελ. 36, παρ.
8β(10)(α)

23 Η Αποστολή δίνεται από τον προϊστάµενο ∆ιοικητή, αλλά
τα Έργα, προσδιορίζονται από τον ∆ιοικητή και το
Επιτελείο του κατά τη διαδικασία της επιχειρησιακής
σχεδίασης.

∆Κ 2-1, Σελ. 22 , παρ.
8β(1)(β)

24 Με τον Συγχρονισµό επιτυγχάνεται η παραγωγή
συνέργειας και η επαύξηση αποδοτικότητας.

∆Κ 2-1, Σελ. 42, παρ.
8β(14)(δ)1/α
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25 Το Επιχειρησιακό Πρότυπο αναπτύσσεται µε τη χρήση
εννοιών και εργαλείων της Επιχειρησιακής Σχεδίασης και
αποτελεί το υπόβαθρο της σχεδίασης, στο οποίο
εφαρµόζεται η επιχειρησιακή τέχνη.

∆Κ 2-1, Σελ. 25, παρ. 8β(3)

26 Η Πρόθεση ∆ιοικητή κάθε επιπέδου είναι απαραίτητο να
γίνεται γνωστή σε όλα τα υφιστάµενα κλιµάκια (µέχρι δύο
επίπεδα κάτω), καθώς έτσι διασφαλίζεται περαιτέρω ότι
οι ενέργειες που σχεδιάζονται σε αυτά στοχεύουν στην
εκπλήρωση της Αποστολής του ∆ιοικητή.

∆Κ 2-1, Σελ. 24 , παρ.
8β(2)(γ)

27 Το ακόλουθο αποτελεί παράδειγµα πλήρους Αποστολής:
« Ο ∆Α∆Ε (ΠΟΙΟΣ) να ανακαταλάβει (ΤΙ) τη νήσο «Χ»
(ΠΟΥ) µε το ΠΦ της 24 Μαΐου 2015 (ΠΟΤΕ) µε σκοπό
την αποκατάσταση του εθνικού εδάφους (ΓΙΑΤΙ)».

∆Κ 2-1, Σελ. 23, παρ.
8β(1)(ε)3

28 Η Αποστολή δύναται να αποτελείται από περισσότερες
της µιας παραγράφους.

∆Κ 2-1, Σελ. 23, παρ.
8β(1)(ε)

29 Τα έργα ανατίθενται από τον προϊστάµενο στον
υφιστάµενο ∆ιοικητή και όχι από την προϊστάµενη στην
υφιστάµενη ∆ιοίκηση (ή Σχηµατισµό ή Μονάδα).

∆Κ 2-1, Σελ. 22 , παρ.
8β(1)(γ)

30 Η Αποστολή του ∆ιοικητή σε κάθε επίπεδο διοίκησης
πρέπει να γίνεται γνωστή σε όλα τα υφιστάµενα κλιµάκια
(µέχρι ένα επίπεδο κάτω), προκειµένου να εξασφαλισθεί
ότι η επιχειρησιακή σχεδίαση που διεξάγεται σε αυτά
συµβάλλει στην εκπλήρωσή της.

∆Κ 2-1, Σελ. 22, παρ.
8β(1)(β)

31 Οι εσωτερικές γραµµές ξεκινούν πάντα από µία κεντρική
θέση και είναι πολύ µικρότερες από εκείνες της αντίπαλης
δύναµης, που κινείται στην περιφέρεια.

∆Κ 2-1, Σελ. 38, παρ.
8β(11)(γ)1

32 Τα έργα αυτά, των οποίων η εκτέλεση συµβάλλει στην
εκπλήρωση της Αποστολής του προϊστάµενου ∆ιοικητή,
δεν αποτελούν Αποστολή για τον υφιστάµενο ∆ιοικητή,
καθώς δεν περιλαµβάνουν το σκοπό για τον οποίο
πρέπει να εκτελεστούν.

∆Κ 2-1, Σελ. 22 , παρ.
8β(1)(β)

33 Μία δύναµη που ενεργεί σε εσωτερικές γραµµές δύναται
να συγκεντρώσει τις δυνάµεις της και να επιχειρήσει
ταχύτερα από τον αντίπαλο.

∆Κ 2-1, Σελ. 38, παρ.
8β(11)(γ)1

34 Στην Αποστολή, τόσο το Έργο ή τα Έργα, όσο και ο
Σκοπός, παραµένουν αµετάβλητα, ανεξαρτήτως
προϋποθέσεων.

∆Κ 2-1, Σελ. 22 , παρ.
8β(1)α2

35 Οι εξωτερικές γραµµές προϋποθέτουν µεταξύ άλλων,
άριστο συντονισµό στην εκτέλεση των επιχειρήσεων.

∆Κ 2-1, Σελ. 38 , παρ.
8β(11)(γ)2

36 Οι εξωτερικές γραµµές µπορούν να χρησιµοποιηθούν
κατά βάση στις αµυντικές επιχειρήσεις.

∆Κ 2-1, Σελ. 38, παρ.
8β(11)(γ)2

37 Οι εξωτερικές γραµµές ξεκινούν από µία εξωτερική θέση
και είναι µακρύτερες από εκείνες της αντίπαλης δύναµης.

∆Κ 2-1, Σελ. 38 , παρ.
8β(11)(γ)2
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38 Μία δύναµη ενεργεί σε εξωτερικές γραµµές (exterior
lines) όταν οι επιχειρήσεις της συγκλίνουν προς τον
εχθρό.

∆Κ 2-1, Σελ. 38, παρ.
8β(11)(γ)2

39 Οι εσωτερικές γραµµές προϋποθέτουν µεταξύ άλλων,
ανωτερότητα σε διοίκηση και έλεγχο και ασφάλεια των
γραµµών εφοδιασµού.

∆Κ 2-1, Σελ. 38, παρ.
8β(11)(γ)1

40 Επίδραση είναι µια αλλαγή στην κατάσταση ή στη
συµπεριφορά ενός συστήµατος (ή στοιχείου του
συστήµατος), η οποία είναι δυνατό να επέλθει εξαιτίας
µίας ή περισσότερων ενεργειών ή από άλλα αίτια.

∆Κ 2-1, Σελ. 35, παρ.
8β(9)(α)

41 Η Αποστολή του ∆ιοικητή, σε κάθε επίπεδο διοίκησης,
αποτελεί τον «Φάρο» για τις ενέργειες που πρέπει να
εκτελέσει κάθε υφιστάµενός του ∆ιοικητής προκειµένου
να συµβάλλει στην εκπλήρωσή της.

∆Κ 2-1, Σελ. 22 , παρ.
8β(1)(β)

42 Το Κέντρο Βάρους (ΚΒ) ορίζεται ως το/α
χαρακτηριστικό/ά, η/οι ικανότητα/ες, ή η/οι τοποθεσία/ες,
στα οποία ένα Έθνος, µία Συµµαχία ή µία στρατιωτική
∆ύναµη, στηρίζει την ελευθερία ενεργείας, την ισχύ και
την θέληση να πολεµήσει.

∆Κ 2-1, Σελ. 28, παρ.
8β(7)(α)

43 Τα Κέντρα Βάρους τυπικά είναι πολύπλοκα συστήµατα,
δοµές και οργανώσεις, των οποίων η ισχύς και
δυνατότητες εξαρτώνται από ένα πλήθος κρίσιµων
επιµέρους στοιχείων.

∆Κ 2-1, Σελ. 29, παρ.
8β(7)(στ)

44 Οι υφιστάµενοι διοικητές, µε βάση τα έργα που τους
ανατέθηκαν και ανεξάρτητα από τους ΑΝΣΚ και την ΕΤΚ
του προϊσταµένου τους, καθορίζουν τους ΑΝΣΚ και τα ΚΒ
στο επίπεδό τους.

∆Κ 2-1, Σελ. 29, παρ.
8β(7)(ε)

45 Στο τακτικό επίπεδο, τα Κέντρα Βάρους (ΚΒ)
εµφανίζονται συνήθως ως συγκεκριµένες δυνατότητες και
πληροφοριακές απαιτήσεις σε συγκεκριµένα σηµεία των
εχθρικών και φίλιων δυνάµεων.

∆Κ 2-1, Σελ. 29, παρ.
8β(7)(δ)3

46 Τα Κέντρα Βάρους (ΚΒ) υφίστανται σε όλα τα επίπεδα
του πολέµου (Στρατηγικό, Επιχειρησιακό, Τακτικό) αλλά
δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο ΚΒ να υφίσταται
ταυτόχρονα στο Στρατηγικό και στο Επιχειρησιακό ή και
στο Τακτικό επίπεδο.

∆Κ 2-1, Σελ. 28, παρ.
8β(7)(δ)

47 Η διαδικασία σχεδίασης της επιχείρησης συνεχίζεται,
ανεξάρτητα από το εάν υφίστανται ή µη, οι απαιτούµενες
φιλίες δυνατότητες για την εξουδετέρωση των
προσδιορισθέντων εχθρικών Κέντρων Βάρους (ΚΒ).

∆Κ 2-1, Σελ. 28, παρ.
8β(7)(β)

48 Ο προσδιορισµός των Κέντρων Βάρους (ΚΒ) του
αντιπάλου, προϋποθέτει αποκλειστικά, τη λεπτοµερή
γνώση των τρόπων και των µέσων που αυτός έχει στη
διάθεσή του.

∆Κ 2-1, Σελ. 28, παρ.
8β(7)(β)
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49 Οι Επιδράσεις µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις
κατηγορίες, τις φυσικές, τις µη φυσικές και τις
αναγκαστικές.

∆Κ 2-1, Σελ. 35, παρ.
8β(9)(β)

50 Το Κέντρο Βάρους (ΚΒ) είναι δυνατόν να υφίσταται µόνον
στο φυσικό επιχειρησιακό πεδίο.

∆Κ 2-1, Σελ. 28, παρ.
8β(7)(α)

51 Οι Κρίσιµες Απαιτήσεις µπορεί να βρίσκονται µόνον στο
φυσικό επιχειρησιακό πεδίο.

∆Κ 2-1, Σελ. 29, παρ.
8β(7)(στ)2

52 Τα Μέτρα Επίδοσης (ΜΕ) είναι κριτήρια που
χρησιµοποιούνται για να αξιολογηθεί η πρόοδος
εκτέλεσης των φιλίων ενεργειών και είναι συνδεδεµένα µε
τη µέτρηση υλοποίησης των έργων.

∆Κ 2-1, Σελ. 27, παρ.
8β(6)(γ)

53 Τα Μέτρα Αποτελεσµατικότητας (ΜΑ) είναι κριτήρια που
χρησιµοποιούνται στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό
επίπεδο πολέµου.

∆Κ 2-1, Σελ. 27, παρ.
8β(6)(β)

54 Τα κριτήρια επιτυχίας µπορεί να είναι, είτε συγκεκριµένα
και λογικά, είτε γενικά και ασαφή, αναλόγως της
επιχείρησης.

∆Κ 2-1, Σελ. 27, παρ.
8β(6)(α)

55 Σε αρκετές περιπτώσεις τα κριτήρια επιτυχίας
καθορίζονται, επίσης, για να διαπιστωθεί εάν επιτεύχθηκε
η ΕΤΚ κάθε φάσεως της επιχείρησης ή ολόκληρης της
επιχείρησης αντί των ΑΝΣΚ.

∆Κ 2-1, Σελ. 27, παρ.
8β(6)(α)

56 Για τη σχεδίαση των επιχειρήσεων, πέραν των ηµετέρων
ΑΝΣΚ, είναι απαραίτητο να καταβάλλεται από κάθε
επίπεδο προσπάθεια προσδιορισµού των ΑΝΣΚ του
αντιπάλου, προκειµένου σε συνδυασµό µε τις
δυνατότητες του, να εκτιµηθούν οι πιθανές προθέσεις του
και οι πιθανοί τρόποι ενεργείας του.

∆Κ 2-1, Σελ. 27, παρ.
8β(5)(γ)4/δ

57 Ο Επιχειρησιακός ∆ιοικητής προσδιορίζει µεταξύ άλλων
και τους Τακτικούς ΑΝΣΚ, η επίτευξη των οποίων θα
επιφέρει την ΕΤΚ στο επίπεδό του.

∆Κ 2-1, Σελ. 27, παρ.
8β(5)(γ)4/γ

58 Υπεύθυνος για την εφαρµογή της ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακού Κινδύνου (∆ΕΚ), αναλόγως του είδους
της επιχείρησης, είναι είτε ο εκάστοτε ∆ιοικητής, είτε ο
επικεφαλής της Οµάδας Σχεδίασης.

∆Κ 2-1, παρ. 7γ, σελ. 21.

59 Ο προσδιορισµός των Κέντρων Βάρους (ΚΒ), τόσο των
εχθρικών προκειµένου να εξουδετερωθούν, όσο και των
φίλιων προκειµένου να προστατευτούν, αποτελεί ένα από
τα σηµαντικότερα βήµατα της σχεδίασης επιχειρήσεων.

∆Κ 2-1, Σελ. 28, παρ.
8β(7)(α)

60 Αποτελεί Κρίσιµη Απαίτηση η φράση: « Να βυθίζει
εµπορικά πλοία που µεταφέρουν εφόδια και πρώτες
ύλες».

∆Κ 2-1, Σελ. 33, παρ.
8β(7)(η) Σχήµα 12
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61 Ο ∆ιοικητής και το επιτελείο του θα πρέπει να εντοπίσει /
αναγνωρίσει ποια Αποφασιστικά Σηµεία βρίσκονται εντός
των δυνατοτήτων του και να επικεντρώσει τη σχεδίασή
του σε αυτά.

∆Κ 2-1, Σελ. 35, παρ.
8β(8)(ε)

62 Αποτελεί «Αποφασιστικό Σηµείο» η φράση: «Εναέριος
βοµβαρδισµός εχθρικών κόµβων επικοινωνιών».

∆Κ 2-1, Σελ. 35, παρ.
8β(8)(δ)

63 Τα «Αποφασιστικά Σηµεία» δεν δηλώνονται µε βάση την
ενέργεια που πράττουµε αλλά µε τη διατύπωση της
τελικά επιδιωκόµενης συνθήκης ή αποτελέσµατος στο
σηµείο αυτό.

∆Κ 2-1, Σελ. 35, παρ.
8β(8)(δ)

64 Τα «Αποφασιστικά Σηµεία» όπως και τα ΚΒ, δεν είναι
ουδέτερα αλλά διαχωρίζονται και αυτά σε φίλια και
εχθρικά.

∆Κ 2-1, Σελ. 34, παρ.
8β(8)(γ)

65 Τα «Αποφασιστικά Σηµεία» είναι εξίσου σηµαντικά τόσο
για τις φίλιες, όσο και για τις εχθρικές δυνάµεις, αν και οι
συνθήκες που πρέπει η καθεµία να δηµιουργήσει σε αυτά
είναι διαφορετικές.

∆Κ 2-1, Σελ. 34, παρ.
8β(8)(γ)

66 Τα «Αποφασιστικά Σηµεία» µπορεί να βρίσκονται σε
οποιοδήποτε από τα επιχειρησιακά πεδία (φυσικό,
κυβερνοχώρος, ηθικό).

∆Κ 2-1, Σελ. 34, παρ.
8β(8)(β)

67 Το «Αποφασιστικό Σηµείο» θα πρέπει να είναι άµεσα
συνδεδεµένο µε το ΚΒ στο οποίο οδηγεί και µάλιστα σε
τέτοιο βαθµό που να µπορεί να οδηγήσει στην
κατάρρευσή του.

∆Κ 2-1, Σελ. 34, παρ.
8β(8)(α)

68 Μια ορθή ανάλυση ενός Κέντρου Βάρους, δεν είναι
απαραίτητο να καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσµα απ’ όποια
πλευρά και αν εκτελείται (φίλια ή εχθρική).

∆Κ 2-1, Σελ. 29, παρ.
8β(7)(στ)

69 Τα σηµεία κλειδιά από τα οποία περνούν οι διαδροµές
προς τα ΚΒ ονοµάζονται Αποφασιστικά Σηµεία (ΑπΣ).

∆Κ 2-1, Σελ. 34, παρ.
8β(8)(α)

70 Οι Κρίσιµες Απαιτήσεις είναι οι ουσιώδεις συνθήκες,
πόροι και µέσα που είναι απαραίτητα σε µία κρίσιµη
δυνατότητα προκειµένου να είναι λειτουργική.

∆Κ 2-1, Σελ. 29, παρ.
8β(7)(στ)2

71 Αποτελεί Κρίσιµη Τρωτότητα η φράση: « Αδυναµία
ικανοποιητικής προστασίας λιµένων από χερσαίες
επιθέσεις».

∆Κ 2-1, Σελ. 31, παρ.
8β(7)(η) Σχήµα 11

72 Ο προσδιορισµός των Κρίσιµων Τρωτοτήτων για τα φίλια
ΚΒ δεν είναι σηµαντικός στη σχεδίαση και µπορεί να
παραληφθεί.

∆Κ 2-1, Σελ. 30, παρ.
8β(7)(στ)3

73 Ο ∆ιοικητής και το Επιτελείο που σχεδιάζουν µια
επιχείρηση, πρέπει να επικεντρωθούν µόνο στις Κρίσιµες
Τρωτότητες του αντιπάλου, ειδάλλως κινδυνεύουν να
οδηγηθούν σε κατασπατάληση των πόρων που έχουν
στη διάθεσή τους.

∆Κ 2-1, Σελ. 30, παρ.
8β(7)(στ)3
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74 Όλες οι τρωτότητες που εµφανίζει ο αντίπαλος,
αποτελούν Κρίσιµες Τρωτότητες.

∆Κ 2-1, Σελ. 30, παρ.
8β(7)(στ)3

75 Η κατάλληλη εκµετάλλευση µιας Κρίσιµης Τρωτότητας
µπορεί να οδηγήσει στην εξουδετέρωση µιας Κρίσιµης
∆υνατότητας στην οποία αντιστοιχεί και συνεπακόλουθα
στην κατάρρευση του ΚΒ.

∆Κ 2-1, Σελ. 29/30, παρ.
8β(7)(στ)3

76 Οι Κρίσιµες Τρωτότητες είναι οι Κρίσιµες Απαιτήσεις, οι
οποίες εµφανίζουν τέτοιες αδυναµίες, ώστε να
παρουσιάζονται ως οι πιο ευνοϊκές σε εκµετάλλευση
προκειµένου να υποβαθµιστεί ή να εξαλειφθεί πλήρως η
κρίσιµη δυνατότητα στην οποία αντιστοιχούν.

∆Κ 2-1, Σελ. 29, παρ.
8β(7)(στ)3

77 Η Επιθυµητή Τελική Κατάσταση (ΕΤΚ) βασίζεται στην
ανάλυση της πολιτικο-στρατιωτικής κατάστασης, καθώς
και στην εκτίµηση πληροφοριών.

∆Κ 2-1, Σελ. 25 , παρ.
8β(4)(ε)

78 Προκειµένου ένα «σηµείο» να είναι «αποφασιστικό», δεν
είναι απαραίτητο να ενέχει την πιθανότητα να καθορίσει
το αποτέλεσµα της επιχείρησης.

∆Κ 2-1, Σελ. 34, παρ.
8β(8)(α)

79 Την έκδοση διαταγής για την έναρξη της σχεδίασης
ακολουθεί η ανάλυση της κατάστασης και της αποστολής
για την διαµόρφωση µιας σαφούς άποψης του "τι", κάτω
από ποιες "συνθήκες" και µε ποιους "περιορισµούς"
πρέπει να εκπληρωθεί.

∆Κ 2-1, παρ. 1γ, σελ. 8.

80 Οι επιχειρήσεις στο φυσικό πεδίο εστιάζουν τις
προσπάθειες στη φυσική καταστροφή, στη φθορά, στη
διάσπαση ή την απαγόρευση ελιγµών των αντιπάλων
δυνάµεων, σε όλο το βάθος της περιοχής των
επιχειρήσεων.

∆Κ 2-1, παρ. 5ε(1), σελ. 13.

81 Το φυσικό πεδίο (physical domain) συνίσταται από το
περιβάλλον, τα µέσα, τα φυσικά αντικείµενα, τις φυσικές
δράσεις και τα αποτελέσµατα στην περιοχή των
επιχειρήσεων.

∆Κ 2-1, παρ. 5ε(1), σελ. 13.

82 Η επιχειρησιακή τέχνη εξετάζει τους σκοπούς, τους
τρόπους επίτευξής τους, τα µέσα που απαιτούνται και τη
διαχείριση των κινδύνων σε τρία χωριστά αλλά
αλληλοσχετιζόµενα "επιχειρησιακά πεδία", το Στρατηγικό,
τον Επιχειρησιακό και το Τακτικό.

∆Κ 2-1, παρ. 5ε, σελ. 12-13.

83 Η επιχειρησιακή τέχνη επιδιώκει να συνδυάσει
αποτελεσµατικά τους σκοπούς (ends), τους τρόπους
(ways) και τα µέσα (means) κατά τη σχεδίαση και
διεξαγωγή των επιχειρήσεων από τη µία πλευρά µε τους
κινδύνους (risks) από την άλλη.

∆Κ 2-1, παρ. 5γ, σελ. 12.
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84 Επιχειρησιακή τέχνη είναι η επιδεξιότητα χρησιµοποίησης
στρατιωτικών δυνάµεων και µέσων προς επίτευξη
στρατηγικών ή και επιχειρησιακών ΑΝΣΚ, µέσω της
σχεδίασης, οργάνωσης, ενοποίησης και διεξαγωγής
επιχειρήσεων.

∆Κ 2-1, παρ. 5α, σελ. 11.

85 Ένα Σχέδιο απλό σηµαίνει ότι µπορεί να είναι και
απλουστευτικό.

∆Κ 2-1, παρ. 4ζ(2), σελ. 11.

86 Όταν έχουν εµπλακεί στρατιωτικές δυνάµεις, ο
τερµατισµός της σύγκρουσης (conflict termination) θα
απαιτήσει τελικά διπλωµατική δράση, ενώ είναι δυνατό να
απαιτήσει και τη χρήση οικονοµικών και πληροφοριακών
µέσων ισχύος.

∆Κ 2-1, Σελ. 48, παρ. 8β(16)

87 Η σύνταξη σύντοµων αντί µακροσκελών Σχεδίων, δεν
συνεισφέρει στην απλότητα, πλην όµως, διευκολύνει τη
διανοµή, τη µελέτη και την αποµνηµόνευσή τους.

∆Κ 2-1, παρ. 4ζ(1), σελ. 11.

88 Η αλληλεπίδραση των βασικών παραγόντων Χρόνος Χώρος, αναφέρεται στη σχετική ταχύτητα µε την οποία οι
δυνάµεις αναγνωρίζουν, αποκτούν, κατέχουν,
εξασφαλίζουν και σταθεροποιούν ή ελέγχουν µια
συγκεκριµένη περιοχή.

∆Κ 2-1, παρ. 5στ(3)(α), σελ.
16.

89 Επιτελείο που είναι άρτια οργανωµένο υποβοηθά το
∆ιοικητή, γιατί µειώνει τον χρόνο απόφασης αυτού και
περιορίζει τις καθυστερήσεις στην προετοιµασία και
διανοµή εκτιµήσεων, οδηγιών και σχεδίων.

∆Κ 2-1, παρ. 3α, σελ. 7.

90 Ο ∆ιοικητής µε το επιτελείο του, έχουν την αποκλειστική
ευθύνη τόσο για την σχεδίαση, όσο και για την διεξαγωγή
των επιχειρήσεων.

∆Κ 2-1, παρ. 3α, σελ. 7.

91 Το πολιτικό επίπεδο παρέχει το πλαίσιο εντός του οποίου
θα σχεδιαστούν οι επιχειρήσεις στρατηγικού επιπέδου.
Αντίστοιχα, το στρατηγικό επίπεδο παρέχει το πλαίσιο
εντός του οποίου θα διεξαχθεί η σχεδίαση επιχειρησιακού
επιπέδου.

∆Κ 2-1, παρ. 2α, σελ. 5.

92 Η επιχειρησιακή σχεδίαση είναι δυνατόν να διεξαχθεί είτε
για την αντιµετώπιση καταστάσεων που θέτουν σε
κίνδυνο την ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας,
οπότε ονοµάζεται Εθνική Σχεδίαση, είτε για την
αντιµετώπιση καταστάσεων στα πλαίσια των διεθνών
(συµµαχικών) υποχρεώσεων της χώρας, οπότε
ονοµάζεται ∆ιεθνής Σχεδίαση.

∆Κ 2-1, παρ. 2, σελ. 5.

93 Ο ∆ιοικητής και το Επιτελείο του, πρέπει να εξετάσουν
την ΕΤΚ και να εξακριβώσουν εάν είναι πιθανό να
εξαλείψουν ή ελαττώσουν αρκούντως τις οποιεσδήποτε
πηγές περαιτέρω συγκρούσεων.

∆Κ 2-1, Σελ. 48, παρ.
8β(16)(β)
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94 Ο τερµατισµός της σύγκρουσης (conflict termination),
αποτελεί µεθοδολογικό εργαλείο της επιχειρησιακής
σχεδίασης ωστόσο, δεν είναι απαραίτητη η ενσωµάτωσή
του στη µέθοδο αυτής.

∆Κ 2-1, Σελ. 48, παρ.
8β(16)(β)

95 Η Επιθυµητή Τελική Κατάσταση (ΕΤΚ) ορίζεται ως η
πολιτική και/ή στρατιωτική κατάσταση, η οποία είναι
απαραίτητο να υφίσταται όταν µια επιχείρηση έχει
περατωθεί µε ευνοϊκούς όρους.

∆Κ 2-1, Σελ. 25, παρ.
8β(4)(γ)

96 Ένα Σχέδιο για να είναι απλό θα πρέπει να βασίζεται σε
µία σύντοµη, πλήρη και κατανοητή ιδέα ενεργείας.

∆Κ 2-1, παρ. 4ζ(2), σελ. 11.

97 Ένα από τα βασικά στοιχεία της αλληλεπίδρασης Χρόνου- ∆Κ 2-1, παρ. 5στ(3)(δ)1/,
Χώρου-∆ύναµης είναι ότι η σχέση χώρου - δυνάµεων,
σελ. 17.
µπορεί να επηρεαστεί από τον Επιχειρησιακό ∆ιοικητή
διότι δεν έχει σχέση µε τις δυνάµεις που του διατίθενται.
98 Οι υποβοηθητικές ενέργειες δεν αποβλέπουν επ ουδενί
τρόπο στον επηρεασµό των αντιλήψεων των αντιπάλων
ή του πληθυσµού.

∆Κ 2-1, παρ. 6β(3), σελ. 19.

99 Τα υποβοηθητικά έργα δηµιουργούν ή διατηρούν τις
συνθήκες για την επιτυχία της αποφασιστικής ενέργειας
πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά από αυτήν.

∆Κ 2-1, παρ. 6β(3), σελ. 19.

100 Ο διοικητής επιλέγει πρώτα την ενέργεια την οποία
θεωρεί ότι θα είναι αποφασιστική και κατόπιν
προσδιορίζει τα άλλα έργα που απαιτούνται για να την
υποστηρίξουν ως υποβοηθητικά ή υποστηρικτικά.

∆Κ 2-1, παρ. 6β(1), σελ. 19.

101 Το επιχειρησιακό πλαίσιο χρησιµοποιείται για τη
διευθέτηση των ενεργειών σύµφωνα µε το σκοπό και τα
επιθυµητά αποτελέσµατα.

∆Κ 2-1, παρ. 6β(1), σελ. 18.

102 Το Θεµελιώδες Πλαίσιο Επιχειρήσεων συνίσταται από
τέσσερα επιµέρους πλαίσια, το Στρατηγικό, το
Επιχειρησιακό, το Τακτικό και το Γεωγραφικό

∆Κ 2-1, παρ. 6α, σελ. 18.

103 Ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες µπορεί δώσουν την
δυνατότητα στο ∆ιοικητή να λάβει σωστές αποφάσεις
σχετικά µε το πόσες δυνάµεις απαιτούνται για την
εκτέλεση των επιχειρήσεων.

∆Κ 2-1, παρ. 5ζ(4), σελ. 18.

104 Η πλευρά η οποία θα µπορέσει να δηµιουργήσει
πληροφοριακό πλεονέκτηµα, θα επικρατήσει στον αγώνα
του χρόνου και θα διευκολύνει ταχύτερες αντιδράσεις,
αλλά παράλληλα θα είναι σε θέση να αιφνιδιάσει και να
αποκτήσει την πρωτοβουλία.

∆Κ 2-1, παρ. 5ζ(3), σελ. 18.
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105 Οι επιχειρήσεις που διεξάγονται εντός του ηθικού
πεδίου, εστιάζονται στην απαγόρευση, στη διακοπή ή
καθυστέρηση συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών
από τον αντίπαλο, στην επίτευξη παραπλάνησης και
στην προσβολή των µέσων διοικήσεως και ελέγχου του
αντιπάλου.

∆Κ 2-1, παρ. 5ε(2)(3), σελ.
13.

106 Ένα από τα βασικά στοιχεία της αλληλεπίδρασης Χρόνου- ∆Κ 2-1, παρ. 5στ(3)(δ)1/,
Χώρου-∆ύναµης είναι ότι τα όρια του θεάτρου
σελ. 17.
επιχειρήσεων οριοθετούνται αναλόγως της κατάστασης,
είτε σε πολιτικό, είτε σε στρατιωτικό στρατηγικό επίπεδο.
107 Οι επιχειρήσεις στο ηθικό πεδίο εστιάζονται στον
επηρεασµό των στάσεων και συµπεριφορών
κυβερνήσεων, οργανισµών, οµάδων και ατόµων, είτε
εχθρικών, είτε φίλιων, είτε ουδέτερων, ώστε να
υποστηρίξουν την επίτευξη των αντικειµενικών µας
σκοπών.

∆Κ 2-1, παρ. 5ε(3), σελ. 13.

108 Η αλληλεπίδραση των βασικών παραγόντων Χρόνος Χώρος - ∆ύναµη, αναφέρεται στη σχετική δυνατότητα
ανάπτυξης των δυνάµεων σε µια περιοχή και στη σχετική
ταχύτητα µε την οποία αυτές µπορούν να προβάλουν
αποφασιστική ισχύ στη περιοχή αυτή.

∆Κ 2-1, παρ. 5στ(3)(δ), σελ.
17.

109 Γενικά, όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση που πρέπει να
διανυθεί για την επίτευξη ενός φυσικού επιχειρησιακού
ΑΝΣΚ στον χώρο, τόσο µεγαλύτεροι πόροι απαιτούνται
για να επιτευχθεί.

∆Κ 2-1, παρ. 5στ(3)(γ), σελ.
17.

110 Η επικράτηση πάνω στο παράγοντα του χώρου
επιτυγχάνεται µέσω της κινητικότητας των δυνάµεων, το
αντίκτυπο των φιλίων πυρών, και την δυνατότητα
ελέγχου και διοίκησης των δυνάµεων.

∆Κ 2-1, παρ. 5στ(3)(γ), σελ.
16.

111 Η αλληλεπίδραση των βασικών παραγόντων Χώρος ∆ύναµη, αναφέρεται στη σχετική ετοιµότητα ελέγχου ή
κυριαρχίας σε επιχειρησιακά σηµαντικές περιοχές,
ανεξαρτήτως συγκέντρωσης και διασποράς των
δυνάµεων στις περιοχές αυτές,

∆Κ 2-1, παρ. 5στ(3)(γ), σελ.
16.

112 Η αλληλεπίδραση των βασικών παραγόντων Χρόνος ∆ύναµη, αναφέρεται στη σχετική ετοιµότητα και
διαθεσιµότητα των δυνάµεων και την αναγκαία
υποστήριξη κατά τη διάρκεια του χρόνου σε σχέση µε το
ισχύον περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων και των
επιπτώσεων που απορρέουν από την υφιστάµενη
προπαρασκευή τους και την µεταβολή των δυνατοτήτων
τους κατά τη διάρκεια του χρόνου.

∆Κ 2-1, παρ. 5στ(3)(β), σελ.
16.
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113 Για τον επιτιθέµενο, υπό το πρίσµα της αλληλεπίδρασης
Χρόνου-Χώρου, ΑΝΣΚ είναι να κερδίσεις χώρο,
ανεξαρτήτως χρόνου, ενώ αντίθετα ο αµυνόµενος,
προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο του χώρου και να
καθυστερήσει ή να απαγορεύσει στον επιτιθέµενο να
επιτύχει τον ΑΝΣΚ του.

∆Κ 2-1, παρ. 5στ(3)(α), σελ.
16.

114 Ο τερµατισµός της σύγκρουσης (conflict termination) είναι
η διαδικασία που περιλαµβάνει την επίλυση µιας
σύγκρουσης, καθώς και την αµοιβαία αποδοχή των όρων
και συνθηκών, ώστε να εξασφαλιστεί µία προσωρινή
λύση.

∆Κ 2-1, Σελ. 48, παρ. 8β(16)

115 Ένα από τα βασικά στοιχεία της αλληλεπίδρασης Χρόνου- ∆Κ 2-1, παρ. 5στ(3)(δ)2/,
Χώρου-∆ύναµης είναι ότι ο παράγοντας χρόνος, µέσα σε σελ. 17.
συγκεκριµένα όρια, είναι ευµετάβλητος και
τροποποιήσιµος.
116 Κατά τη διαδικασία της επιχειρησιακής σχεδίασης και
κατόπιν της διατύπωσης της ΕΤΚ, δεν είναι απαραίτητος
ο προσδιορισµός των ΑΝΣΚ της επιχείρησης.

∆Κ 2-1, Σελ. 26, παρ.
8β(5)(γ)2

117 Ο ∆ιοικητής προκειµένου να καθορίσει σαφώς τα κριτήρια
τερµατισµού της σύγκρουσης (conflict termination), είναι
πιθανό να ζητήσει κατάλληλες κατευθύνσεις ή
διευκρινήσεις από τον προϊστάµενο ∆ιοικητή.

∆Κ 2-1, Σελ. 48, παρ.
8β(16)(α)

118 Η δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών στα ΑπΣ, θα απαιτήσει
έναν συνδυασµό επιθετικών και αµυντικών ενεργειών,
προκειµένου να εξουδετερωθούν τα εχθρικά και να
προστατευθούν τα φίλια ΚΒ.

∆Κ 2-1, Σελ. 41, παρ. 8β(13)

119 Η εξέταση της επιχειρησιακής γεωµετρίας θα δώσει
έµφαση µεταξύ άλλων στις απαιτήσεις για περιοχές
οργάνωσης, προωθηµένες Βάσεις Επιχειρήσεων και
επιπρόσθετα σηµεία εισόδου στην Περιοχή
Επιχειρήσεων.

∆Κ 2-1, Σελ. 41, παρ.
8β(12)(β)

120 Ως Βάσεις Επιχειρήσεων νοούνται οι περιοχές εδάφους
απ’ όπου εκπορεύονται αποκλειστικά οι ενέργειες και
κινήσεις µιας συγκεκριµένης χερσαίας δύναµης.

∆Κ 2-1, Σελ. 41, παρ.
8β(12)(β)

121 Βασικό στοιχείο που λαµβάνεται υπόψη στην εξέταση της
επιχειρησιακής γεωµετρίας, είναι οι αποστάσεις των
φίλιων και των εχθρικών Βάσεων Επιχειρήσεων από τις
Περιοχές Ενδιαφέροντος.

∆Κ 2-1, Σελ. 41, παρ.
8β(12)(β)

122 Οι Στρατιωτικοί Στρατηγικοί ΑΝΣΚ, σε κάθε περίπτωση,
θα πρέπει να προσδιορίζονται µε συνέπεια ως προς τους
λοιπούς µη Στρατιωτικούς Στρατηγικούς ΑΝΣΚ, ούτως
ώστε η συνισταµένη τους να οδηγεί στην επίτευξη της
πολιτικής ΕΤΚ.

∆Κ 2-1, Σελ. 26, παρ.
8β(5)(γ)4/α
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123 Οι Στρατιωτικοί Στρατηγικοί ΑΝΣΚ που απορρέουν από
την ΠΕΑ, καθορίζονται στο Γενικό Σχέδιο Άµυνας της
Χώρας (ΓΕΣΑΧ).

∆Κ 2-1, Σελ. 26, παρ.
8β(5)(γ)4/α

124 Ο ∆ιοικητής σχεδιάζει πάντοτε τις ενέργειές του µε
αλληλουχία, ακόµη και εάν διαθέτει τα µέσα, τα υλικά και
το ανθρώπινο δυναµικό για να διεξάγει παράλληλες
ενέργειες σε διαφορετικές γραµµές επιχειρήσεων.

∆Κ 2-1, Σελ. 41, παρ.
8β(14)(β)

125 Ο ∆ιοικητής, προκειµένου να εξασφαλίσει την εστίαση
στη σχεδίαση, περιλαµβάνει τους ΑΝΣΚ στην Πρόθεσή
του.

∆Κ 2-1, Σελ. 26, παρ.
8β(5)(γ)2

126 Οι φάσεις (phases) αντιπροσωπεύουν τα ευδιάκριτα
στάδια στην εξέλιξη της όλης επιχείρησης που οδηγούν
στην επίτευξη συγκεκριµένων επιδράσεων, συνθηκών και
αποτελεσµάτων στα ΑπΣ, που απαιτούνται για τα
επόµενα στάδια και τελικά για την επίτευξη του ΑΝΣΚ.

∆Κ 2-1, Σελ. 42, παρ.
8β(14)(γ)

127 Οι Στρατιωτικοί ΑΝΣΚ αντικατοπτρίζουν συγκεκριµένες
ενέργειες, δηλαδή έργα, που πρέπει να υλοποιηθούν
προκειµένου να επιτευχθεί η ΕΤΚ.

∆Κ 2-1, Σελ. 26, παρ.
8β(5)(γ)1

128 Στρατιωτικοί ΑΝΣΚ είναι οι σαφώς καθορισµένοι, εφικτοί
και κοινώς κατανοητοί στόχοι, η επίτευξη των οποίων
επιφέρει την ΕΤΚ σε µια στρατιωτική ή και σε µη
στρατιωτική επιχείρηση.

∆Κ 2-1, Σελ. 26, παρ.
8β(5)(γ)1

129 Αποτελεί παράδειγµα πολιτικού ΑΝΣΚ η φράση: «Η
διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, της
εθνικής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του λαού, από
οποιαδήποτε εξωτερική επίθεση ή απειλή».

∆Κ 2-1, Σελ. 26, παρ.
8β(5)(β)

130 Σε περιπτώσεις κρίσεων, το ΚΥΣΕΑ είναι δυνατόν να
προβεί σε έκτακτες εκτιµήσεις, θέτοντας πολιτικούς ΑΝΣΚ
για την αντιµετώπισή τους, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται
στην Πολιτική Εθνικής Άµυνας (ΠΕΑ).

∆Κ 2-1, Σελ. 26, παρ.
8β(5)(β)

131 Η φράση: «Έχει εξαλειφθεί το εχθρικό Π/Γ επί της νήσου
«Χ» και έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά οι επ’ αυτής
εχθρικές δυνάµεις», αποτελεί παράδειγµα Επιθυµητής
Τελικής Κατάστασης (ΕΤΚ) σε στρατηγικό επίπεδο.

∆Κ 2-1, Σελ. 25, παρ.
8β(4)(στ)4α

132 Η Επιθυµητή Τελική Κατάσταση (ΕΤΚ) σε επιχειρησιακό
και τακτικό επίπεδο καθορίζεται αντιστοίχως από τις
πολιτικές και στρατηγικές κατευθύνσεις που θα δοθούν.

∆Κ 2-1, Σελ. 25, παρ.
8β(4)(ε)

133 Ο Στρατηγικός ∆ιοικητής εξασφαλίζει ότι η Επιθυµητή
Τελική Κατάσταση (ΕΤΚ) που έχει θέσει, είναι πλήρως
εναρµονισµένη µε την αντίστοιχη πολιτική και ενισχύει
την επίτευξη των εθνικών στόχων.

∆Κ 2-1, Σελ. 25, παρ.
8β(4)(ε)

134 Οι στρατιωτικοί ΑΝΣΚ διατυπώνονται µε ουσιαστικό, που
αντικατοπτρίζει τις συνθήκες ή την κατάσταση που
πρέπει να επιτευχθεί στον στόχο.

∆Κ 2-1, Σελ. 26, παρ.
8β(5)(γ)3
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135 Ο ∆ιοικητής προκειµένου να διατηρήσει τον
Επιχειρησιακό Ρυθµό στις ενέργειές του, θα πρέπει
µεταξύ άλλων να καλύπτει τις πραγµατικές του προθέσεις
µέσω της ασφάλειας και της παραπλάνησης.

∆Κ 2-1, Σελ. 43, παρ.
8β(14)(δ)4

136 Ο ∆ιοικητής πρέπει να προβλέπει όλες τις πιθανές
εκβάσεις αλλά δεν είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει ότι
η σχεδίαση της επιχείρησης θα παρέχει επιλογές που θα
διατηρούν την ελευθερία των κινήσεων σε ταχέως
µεταβαλλόµενες καταστάσεις.

∆Κ 2-1, Σελ. 45, παρ. 8β(15)

137 Εκβάσεις περισσότερο ευνοϊκές από τις αναµενόµενες
είναι δυνατό να αποτελέσουν ευκαιρίες προς
εκµετάλλευση, ενώ εκβάσεις χειρότερες από τις
αναµενόµενες µπορεί να δηµιουργήσουν κινδύνους που
θα πρέπει να µετριαστούν.

∆Κ 2-1, Σελ. 45, παρ. 8β(15)

138 Είναι κατανοητό ότι για κάθε εκτελούµενη ενέργεια
υπάρχει µια σειρά από πιθανές εκβάσεις, οι οποίες
µπορεί ή όχι να επιτυγχάνουν τις επιθυµητές επιδράσεις,
συνθήκες και αποτελέσµατα.

∆Κ 2-1, Σελ. 45, παρ. 8β(15)

139 Μια Επιχειρησιακή Παύση είναι προτιµότερη από την
πρόωρη κορύφωση, ωστόσο, αναλόγως της
περίπτωσης, είναι πιθανή η συνέχιση της διεξαγωγής
συγκεκριµένων ενεργειών, για διατήρηση της
πρωτοβουλίας των κινήσεων.

∆Κ 2-1, Σελ. 45, παρ.
8β(14)(δ)6

140 Με τον όρο Επιχειρησιακή Παύση εννοείται µια
προσωρινή διακοπή προκαθορισµένων ενεργειών κατά
τη διάρκεια της επιχείρησης, συνήθως µε την
ολοκλήρωση µιας φάσης αυτής και οπωσδήποτε µετά την
επίτευξη του ΑΝΣΚ.

∆Κ 2-1, Σελ. 44, παρ.
8β(14)(δ)6

141 Το επιχειρησιακό πρότυπο θα πρέπει να καθορίζει
µεθόδους παρεµπόδισης της κορύφωσης του αντιπάλου .

∆Κ 2-1, Σελ. 44, παρ.
8β(14)(δ)5

142 Η αλληλουχία (sequencing) αναφέρεται στη διάταξη των
ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των
επιθυµητών επιδράσεων, συνθηκών και αποτελεσµάτων
στα ΑπΣ, σε µια λογική σειρά µέσα στην όλη επιχείρηση,
µε τρόπο ώστε να παράγουν τις περισσότερες
πιθανότητες επιτυχίας και εξουδετέρωσης των ΚΒ του
αντιπάλου.

∆Κ 2-1, Σελ. 41, παρ.
8β(14)(β)

143 Η Κορύφωση (των δυνατοτήτων) είναι εκείνο το σηµείο
σε µια επιχείρηση, στο οποίο η δύναµη που την εκτελεί
δεν µπορεί πλέον να συνεχίσει να ενεργεί επιτυχώς.

∆Κ 2-1, Σελ. 44, παρ.
8β(14)(δ)5

144 Η αποφασιστική ενέργεια είναι εκείνη η οποία, αν
επιτύχει, οδηγεί αναπόφευκτα στην εκπλήρωση της
αποστολής.

∆Κ 2-1, παρ. 6β(4), σελ. 19.
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145 Ο Επιχειρησιακός Ρυθµός δεν συµπεριλαµβάνει τη
δυνατότητα µιας δύναµης να µεταπέσει από µια µορφή
επιχείρησης σε µια άλλη.

∆Κ 2-1, Σελ. 43, παρ.
8β(14)(δ)4

146 Με την έννοια Επιχειρησιακός Ρυθµός εννοείται η σχετική
ταχύτητα της διαδοχής ανάληψης ενεργειών σε σχέση µε
τον αντίπαλο, σε κάθε επίπεδο του πολέµου εντός του
ΘΕ ή / και της Π∆Ε.

∆Κ 2-1, Σελ. 43, παρ.
8β(14)(δ)4

147 Ο ελιγµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργήσει
τις επιθυµητές επιδράσεις, συνθήκες και αποτελέσµατα
µόνον στα ΑπΣ και όχι απευθείας στα ΚΒ.

∆Κ 2-1, Σελ. 43, παρ.
8β(14)(δ)3

148 Ο σκοπός της εκτέλεσης ελιγµού από µια δύναµη είναι να
επιδιώξει µια πλεονεκτική θέση σε σχέση µε τις αντίπαλες
δυνάµεις, από την οποία µπορεί να τις απειλήσει ή να τις
εξουδετερώσει.

∆Κ 2-1, Σελ. 43, παρ.
8β(14)(δ)3

149 Επαύξηση Αποδοτικότητας (leverage) µπορεί να
επιτευχθεί εστιάζοντας, σε τόπο και χρόνο, τα ισχυρά
σηµεία της δύναµης εναντίων των αντίστοιχων ισχυρών
σηµείων του αντιπάλου στα ΑπΣ.

∆Κ 2-1, Σελ. 42/43, παρ.
8β(14)(δ)1/γ

150 Με την Συνέργεια επιτυγχάνεται συνολικό αποτέλεσµα
επί των αντιπάλων δυνάµεων, µεγαλύτερο από το
άθροισµα των επιµέρους αποτελεσµάτων που
παράγονται από κάθε µία µεµονωµένη ενέργεια
ξεχωριστά.

∆Κ 2-1, Σελ. 42, παρ.
8β(14)(δ)1/β

151 Συγχρονισµός (Synchronization) είναι η διάταξη των
ενεργειών και των αποτελεσµάτων τους σε χρόνο, τόπο
και σκοπό, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργηθούν τα
µέγιστα αποτελέσµατα και οι ευνοϊκότερες συνθήκες στα
ΑπΣ .

∆Κ 2-1, Σελ. 42, παρ.
8β(14)(δ)1/α

152 Η έναρξη µιας φάσης δεν εξαρτάται ποτέ από την επιτυχή
ολοκλήρωση µιας προηγούµενης φάσης.

∆Κ 2-1, Σελ. 42, παρ.
8β(14)(γ)

153 Η επίτευξη των φίλιων ΑΝΣΚ πολύ πριν οι φίλιες
δυνάµεις φθάσουν σε οποιαδήποτε κορύφωση των
δυνατοτήτων τους, αποτελεί την επιτυχία της
επιχειρησιακής τέχνης.

∆Κ 2-1, Σελ. 44, παρ.
8β(14)(δ)5

Πολλαπλής Επιλογής
1 Ένα από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι
εξωτερικές γραµµές είναι:

∆Κ 2-1, Σελ. 38 , παρ.
8β(11)(γ)2

2 Ένα Αποφασιστικό Σηµείο (ΑπΣ) µπορεί να είναι:

∆Κ 2-1, Σελ. 34 , παρ.
8β(8)(β)

3 Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι εσωτερικές
γραµµές είναι:

∆Κ 2-1, Σελ. 38 , παρ.
8β(11)(γ)1

4 ∆ύο ή περισσότερες Γραµµές Επιχειρήσεων είναι
δυνατόν να οδηγούν:

∆Κ 2-1, Σελ. 37 , παρ.
8β(11)(β)
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5 Η άµεση προσέγγιση είναι κατάλληλη να υιοθετηθεί από
µια δύναµη όταν:

∆Κ 2-1, Σελ. 36 , παρ.
8β(10)(α)

6 Ο ορθός καθορισµός των Επιδράσεων είναι δυνατός
µόνον εφόσον κατανοηθεί:

∆Κ 2-1, Σελ. 36 , παρ.
8β(9)(δ)

7 Οι Ακούσιες Επιδράσεις µπορεί να είναι:

∆Κ 2-1, Σελ. 36 , παρ.
8β(9)(β)4

8 Η αλλαγή στην συµπεριφορά ή στη φυσική κατάσταση
ενός συστήµατος, η οποία οφείλεται σε µια ή
περισσότερες δράσεις, ή σε άλλα αίτια, µπορεί να
κατηγοριοποιηθεί όπως παρακάτω:

∆Κ 2-1, Σελ. 36 , παρ.
8β(9)(β)

9 Αποτέλεσµα της διαδικασίας εφαρµογής της
επιχειρησιακής τέχνης, διαµέσου των Αποφασιστικών
Σηµείων είναι να:

∆Κ 2-1, Σελ. 35 , παρ.
8β(8)(ε)

10 Κάθε Μέτρο Επίδοσης πρέπει:

∆Κ 2-1, Σελ. 27 , παρ.
8β(6)(γ)

11 Η ικανότητα δηµιουργίας ευνοϊκών συνθηκών στα
Αποφασιστικά Σηµεία (ΑπΣ) επιτρέπει στο ∆κτη:

∆Κ 2-1, Σελ. 34 , παρ.
8β(8)(γ)

12 Ένα από τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν οι
εσωτερικές γραµµές είναι:

∆Κ 2-1, Σελ. 38 , παρ.
8β(11)(γ)1

13 Τα Αποφασιστικά Σηµεία (ΑπΣ) προσδιορίζονται:

∆Κ 2-1, Σελ. 34 , παρ.
8β(8)(α)

14 Ο προσδιορισµός των Κρίσιµων Απαιτήσεων του
αντιπάλου προϋποθέτει:

∆Κ 2-1, Σελ. 29 , παρ.
8β(7)(στ)2

15 Αποτελεί Κρίσιµη ∆υνατότητα η φράση:

∆Κ 2-1, Σελ. 29, παρ.
8β(7)(στ)1

16 Οι Κρίσιµες ∆υνατότητες:

∆Κ 2-1, Σελ. 29 , παρ.
8β(7)(στ)1

17 Ένα παράδειγµα Στρατηγικού ΚΒ αποτελεί:

∆Κ 2-1, Σελ. 28 , παρ.
8β(7)(δ)1

18 Η διαδικασία προσδιορισµού των φίλιων Κέντρων
Βάρους (ΚΒ):

∆Κ 2-1, Σελ. 28 , παρ.
8β(7)(β)

19 Τα πιθανά Κέντρα Βάρους (ΚΒ) ελέγχονται για την
εγκυρότητά τους:

∆Κ 2-1, Σελ. 28 , παρ.
8β(7)(β)

20 Οι φάσεις µπορεί:

∆Κ 2-1, Σελ. 42 , παρ.
8β(14)(γ)

21 ∆εν αποτελεί Αποφασιστικό Σηµείο η φράση:

∆Κ 2-1, Σελ. 35 , παρ.
8β(8)(δ)

22 Οι εναλλακτικές επιλογές έχουν ως σκοπό:

∆Κ 2-1, Σελ. 45 , παρ.
8β(15)(α)
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23 Ο σκοπός της δηµιουργίας των φάσεων σε µια
επιχείρηση είναι:

∆Κ 2-1, Σελ. 42 , παρ.
8β(14)(γ)

24 Ο Συγχρονισµός (synchronization) θα πρέπει να
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:

∆Κ 2-1, Σελ. 42 , παρ.
8β(14)(δ)1/α

25 Η Επαύξηση Αποδοτικότητας (leverage) µπορεί να
επιτευχθεί κυρίως µε:

∆Κ 2-1, Σελ. 42-43 , παρ.
8β(14)(δ)1/γ

26 Κλειδί στην επιτυχία µιας δύναµης που εκτελεί ελιγµό
είναι να βρει τρόπο να κυριαρχήσει:

∆Κ 2-1, Σελ. 43 , παρ.
8β(14)(δ)3

27 Η ικανότητα επιβολής του επιχειρησιακού ρυθµού:

∆Κ 2-1, Σελ. 43 , παρ.
8β(14)(δ)4

28 Η κορύφωση έχει εφαρµογή:

∆Κ 2-1, Σελ. 44 , παρ.
8β(14)(δ)5

29 Στις αµυντικές επιχειρήσεις, η αµυνόµενη δύναµη φθάνει
στο σηµείο κορύφωσής της όταν:

∆Κ 2-1, Σελ. 44 , παρ.
8β(14)(δ)5β

30 Σκοπός της Επιχειρησιακής Παύσης είναι:

∆Κ 2-1, Σελ. 44-45 , παρ.
8β(14)(δ)6

31 Οι εσωτερικές γραµµές ωφελούν µία:

∆Κ 2-1, Σελ. 38 , παρ.
8β(11)(γ)1

32 Η ικανότητα εκµετάλλευσης των ευκαιριών και
µετριασµού των κινδύνων εξαρτάται από:

∆Κ 2-1, Σελ. 45 , παρ.
8β(15)

33 Η Μελλοντική Σχεδίαση είναι η σχεδίαση που έχει σκοπό
να προετοιµάσει τις Ε∆ προκειµένου να αντιµετωπίσουν
αναγνωρισµένες πιθανές απειλές και κινδύνους, ενώ
πραγµατοποιείται σε περίοδο:

∆Κ 2-1, παρ. 2β(1), σελ. 6.

34 Οι επακόλουθες επιλογές έχουν ως σκοπό να παρέξουν
στο ∆ιοικητή τη δυνατότητα:

∆Κ 2-1, Σελ. 46 , παρ.
8β(15)(β)

35 Ο τερµατισµός της σύγκρουσης παρέχει την αναγκαία
σύνδεση ανάµεσα:

∆Κ 2-1, Σελ. 48 , παρ. 8β(16)

36 Ο ∆ιοικητής καθορίζει τα κριτήρια τερµατισµού της
σύγκρουσης µε βάση:

∆Κ 2-1, Σελ. 48 , παρ.
8β(16)(α)

37 Ο ∆ιοικητής προκειµένου να καθορίσει τα κριτήρια
τερµατισµού της σύγκρουσης θα εξετάσει µεταξύ άλλων
τα ακόλουθα ζητήµατα:

∆Κ 2-1, Σελ. 48 , παρ.
8β(16)(β)

38 Όταν έχουν εµπλακεί στρατιωτικές δυνάµεις, ο
τερµατισµός της σύγκρουσης θα απαιτήσει τελικά:

∆Κ 2-1, Σελ. 48 , παρ. 8β(16)

39 Η ανάλυση της «γεωµετρίας» της Περιοχής ∆ιακλαδικών
Επιχειρήσεων:

∆Κ 2-1, Σελ. 40 , παρ.
8β(12)(α)

40 Από την ανάλυση της «γεωµετρίας» της Περιοχής
∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων θα εξαχθούν συµπεράσµατα
σχετικά µε:

∆Κ 2-1, Σελ. 41 , παρ.
8β(12)(β)
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41 Τα κριτήρια επιτυχίας που καθορίζονται από το ∆ιοικητή
για κάθε ΑΝΣΚ:

∆Κ 2-1, Σελ. 27 , παρ.
8β(6)(α)

42 Κατά κύριο λόγο η Επιχειρησιακή Παύση µιας δύναµης
αφορά:

∆Κ 2-1, Σελ. 45 , παρ.
8β(14)(δ)6

43 Το τελικό αποτέλεσµα της Μελλοντικής Σχεδίασης είναι η
σύνταξη του:

∆Κ 2-1, παρ. 2β(1), σελ. 6.

44 Η ουσία της επιχειρησιακή τέχνης είναι:

∆Κ 2-1, Σελ. 28 , παρ.
8β(7)(α)

45 Οι αρχές της Επιχειρησιακής Σχεδίασης είναι οι
παρακάτω:

∆Κ 2-1, παρ. 4, σελ. 10-11.

46 Η αποστολή για να είναι πλήρης συγκεκριµένη πρέπει να
απαντά στα παρακάτω ερωτήµατα

∆Κ 2-1, Σελ. 21 , παρ. 8β(1)α

47 Κατά τη διαδικασία της επιχειρησιακής σχεδίασης η
αποστολή προσδιορίζεται από:

∆Κ 2-1, Σελ. 22 , παρ.
8β(1)(β)

48 Η πλήρης και ολοκληρωµένη Πρόθεση ∆ιοικητή πρέπει
να περιλαµβάνει:

∆Κ 2-1, Σελ. 24 , παρ.
8β(2)(β)

49 Στην Πρόθεση ∆ιοικητή, η φράση: «Πρόθεσή µου είναι να
ανακαταλάβω τη νήσο «Χ» µε τη διεξαγωγή αµφίβιας
ενέργειας σε συνδυασµό µε αεροκίνητη µε το ΠΦ της 25
Μαΐου 2011» αποτελεί:

∆Κ 2-1, Σελ. 24 , παρ.
8β(2) Σχήµα 9

50 Για την ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Πρότυπου
(Operation Design) βασιζόµαστε:

∆Κ 2-1, Σελ. 25 , παρ. 8β(3)

51 Αποτελεί παράδειγµα Επιθυµητής Τελικής Κατάστασης
(ΕΤΚ) Στρατηγικού επιπέδου η φράση:

∆Κ 2-1, Σελ. 25 , παρ.
8β(4)(στ)

52 Η Πολιτική Εθνικής Άµυνας (ΠΕΑ) είναι το θεσµικό
κείµενο µε το οποίο η Κυβέρνηση, έχοντας σκοπό τη
διαφύλαξη της ειρήνης, της σταθερότητας της εθνικής
ακεραιότητας και κυριαρχίας της χώρας

∆Κ 2-1, Σελ. 26 , παρ.
8β(5)(β)

53 Ο Στρατηγικός ∆κτης προσδιορίζει τους στρατιωτικούς
στρατηγικούς ΑΝΣΚ για µια κατάσταση κρίσης ή
σύγκρουσης, µε βάση:

∆Κ 2-1, Σελ. 26 , παρ.
8β(5)(γ)4α

54 Οι Επιχειρησιακοί ΑΝΣΚ περιγράφουν συχνά
αποτελέσµατα ή συνθήκες που πρέπει να επιτευχθούν σε
κοµβικά σηµεία της επιχείρησης µε όρους:

∆Κ 2-1, Σελ. 26-27 , παρ.
8β(5)(γ)4β

55 Αποτελεί παράδειγµα Επιχειρησιακού ΑΝΣΚ η φράση:

∆Κ 2-1, Σελ. 27 , παρ.
8β(5)(γ)4β

56 Αποτελεί παράδειγµα Επιθυµητής Τελικής Κατάστασης
(ΕΤΚ) η φράση:

∆Κ 2-1, Σελ. 25 , παρ.
8β(4)(στ)

57 Αποτελεί παράδειγµα Τακτικού ΑΝΣΚ η φράση:

∆Κ 2-1, Σελ. 27 , παρ.
8β(5)(γ)4/γ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ορθό-Εσφαλµένο
1 Οι ∆ιαταγές Μονίµου Ισχύος έχουν απόλυτα µόνιµη ισχύ
και καθορίζουν πολιτική πάνω σε θέµατα οργανώσεως
και διοικήσεως, η οποία ισχύει για όλα τα κλιµάκια που
είναι στην ιεραρχία κατώτερα από την Αρχή που εκδίδει
τη ∆ιαταγή

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 28,
παρ.1

2 Ο χαρακτηρισµός Περιορισµένης Χρήσης (ΠΧ) δίδεται σε
υλικό - πληροφορίες, οι οποίες εάν αποκαλυφθούν σε µη
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, είναι δυνατό να
προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές στην Εθνική Άµυνα και
ασφάλεια της χώρας.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 23,
παρ.4ε

3 Ο χαρακτηρισµός Απόρρητο (ΑΠ) δίδεται σε
πληροφορίες, οι οποίες εάν αποκαλυφθούν σε µη
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, θα προκαλέσουν
εξαιρετικά βαριές ζηµιές στην Εθνική Άµυνα και ασφάλεια
της χώρας, καθώς και στα ζωτικά της συµφέροντα

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 23,
παρ.4γ

4 Οι βαθµοί ασφαλείας των στρατιωτικών εγγράφων και
άλλων κειµένων σύµφωνα µε την κατιούσα τάξη, είναι οι
εξής: 1. ΕΤΝΑ Άκρως Απόρρητο (ΕΤΝΑ - ΑΑΠ), 2.
Άκρως Απόρρητο (ΑΑΠ), 3. Απόρρητο (ΑΠ), 4.
Εµπιστευτικό (ΕΠ), 5. Περιορισµένης Χρήσης (ΠΧ), 6.
Αδιαβάθµητο (Α∆)

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 23,
παρ.4

5 Τα Παραρτήµατα ενός εγγράφου λαµβάνουν πάντα
βαθµό ασφαλείας χαµηλότερο από το βαθµό ασφαλείας
του βασικού εγγράφου ανεξάρτητα από το περιεχόµενό
τους.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 25,
παρ.9

6 Έγγραφο του οποίου οι παράγραφοι έχουν διαφορετικό
βαθµό ασφαλείας, διαβαθµίζεται µε το βαθµό της
παραγράφου που έχει τον υψηλότερο βαθµό.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 25,
παρ.11

7 Ο βαθµός ασφαλείας ενός εγγράφου δεν µπορεί να
αναβιβασθεί, υποβιβασθεί ή απαλειφθεί, εφόσον δεν
συνηγορήσει ο τελευταίος υπογράφων του σχεδίου του
εγγράφου

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 25,
παρ.13α

8 Το σήµα είναι στρατιωτικό έγγραφο, που συντάσσεται µε
τυπικά καθορισµένο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η
ταχεία διαβίβασή του προς τους αποδέκτες του.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 33,
παρ.1

9 Οι βαθµοί προτεραιότητας των στρατιωτικών εγγράφων
κατά την κατιούσα τάξη είναι οι εξής: 1. Αστραπιαίο
(FLASH), 2. Άµεσο (IMMEDIATE), 3. Κατεπείγον
(OPSIMMEDIATE), 4. Επείγον (PRIORITY), 5. Κοινό
(ROUTINE)

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 26,
παρ.2
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10 Οι κατηγορίες ∆ιαταγών Μονίµου Ισχύος (∆ΜΙ), είναι οι
Πάγιες ∆ιαταγές (Πα∆), οι Βασικές ∆ιαταγές (Βα∆) και οι
Μόνιµες ∆ιαταγές (Μ∆).

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 28,
παρ.3

11 Ο χαρακτηρισµός Άκρως Απόρρητο (ΑΑΠ) δίδεται σε
υλικό - πληροφορίες, οι οποίες εάν αποκαλυφθούν σε µη
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, είναι δυνατό να
προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές στην Εθνική Άµυνα και
ασφάλεια της χώρας, καθώς και στα ζωτικά της
συµφέροντα

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 23,
παρ.4β

12 Ένα έγγραφο που αποτελείται από µία µόνο παράγραφο,
η παράγραφος αυτή δεν αριθµείται όπως δεν αριθµούνται
και οι υποδιαιρέσεις της παραγράφου αυτής.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.10,
παρ.9

13 ∆ικαίωµα υποβιβασµού ή αναβιβασµού του βαθµού
ασφαλείας ενός εγγράφου έχει µόνο η Αρχή που εκδίδει
το έγγραφο. Στην περίπτωση, που η εκδίδουσα Αρχή
εγγράφου δεν υφίσταται πλέον ή το έγγραφο έχει
ηµεροµηνία έκδοσης άνω των σαράντα (40) ετών,
αρµοδιότητα υποβιβασµού ή αναβιβασµού έχουν οι
αρµόδιοι καθ’ ύλη φορείς των Γενικών Επιτελείων.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 25,
παρ.13δ

14 Ο χαρακτηρισµός ΕΤΝΑ Άκρως Απόρρητο (ΕΤΝΑ - ΑΑΠ)
δίδεται σε υλικό - πληροφορίες, οι οποίες εάν
αποκαλυφθούν σε µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, θα
προκαλέσουν εξαιρετικά βαριές ζηµιές στην Εθνική
Άµυνα και ασφάλεια της χώρας, καθώς και στα ζωτικά
της συµφέροντα

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 23,
παρ.4α

15 Όταν τα συνηµµένα ενός εγγράφου έχουν µεγάλη
σπουδαιότητα µνηµονεύονται χωριστά, µε την ταυτότητά
τους, είτε στο κείµενο του βασικού εγγράφου είτε στην
τελευταία σελίδα αυτού και κάτω αριστερά (στη θέση
όπου απαριθµούνται τα Παραρτήµατα).

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 21,
παρ.14

16 Το σήµα είναι στρατιωτικό έγγραφο και ως εκ τούτου
απαιτείται αριθµός πρωτοκόλλου

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 34,
παρ.11

17 Τα Παραρτήµατα υπογράφονται πάντα από εκείνο το
κλιµάκιο που υπογράφει το Βασικό Έγγραφο. Οι
Προσθήκες από το αµέσως κατώτερο κλιµάκιο και τα
Προσαρτηµένα από τα πιο κατώτερα κλιµάκια.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 19,
παρ.6

18 Το Παράρτηµα είναι αναπόσπαστο µέρος του εγγράφου
και δεν αποχωρίζεται από αυτό. ∆εν είναι όµως πάντοτε
απαραίτητο να κοινοποιηθούν όλα τα Παραρτήµατα σε
όλους τους αποδέκτες του βασικού εγγράφου.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 18,
παρ.1

19 Σε ένα έγγραφο µεταξύ παραγράφων, υποπαραγράφων,
λοιπών υποδιαιρέσεων αυτών και µεταξύ επικεφαλίδων
και κειµένου χρησιµοποιείται πάντοτε διπλό διάστιχο

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 11,
παρ.15
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20 Ο αριθµός εκδοθέντων αντιτύπων και ο αύξων αριθµός
αντιτύπων αναγράφονται και συµπληρώνονται σε
έγγραφα βαθµού ασφαλείας από Άκρως Απόρρητο και
πάνω.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 9,
παρ.11

21 Το Υπηρεσιακό Σηµείωµα δεν είναι επίσηµο στρατιωτικό
έγγραφο µε την έννοια που καθορίζεται στον ∆Κ 03/2005. Χρησιµοποιείται µόνο για την εσωτερική
αλληλογραφία των Γενικών Επιτελείων, Σχηµατισµών,
Συγκροτηµάτων κλπ.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 36,
Τµ.20 παρ.1

22 Το Πρακτικό Συσκέψεως είναι στρατιωτικό έγγραφο, που
συντάσσεται µετά από σύσκεψη, µε σκοπό να
καταγραφούν τα λεχθέντα και οι ληφθείσες αποφάσεις σ’
αυτήν, ώστε να ενηµερωθούν οι αρµόδιοι φορείς,
προκειµένου να εκδηλωθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 37,
Τµ.22 παρ.1

23 Στις προτάσεις της Επιτελικής Μελέτης αναγράφονται οι
ενέργειες, που προτείνονται, οι οποίες πρέπει να
υποστηρίζονται από τα συµπεράσµατα, που
προαναφέρθηκαν. Εάν απαιτείται η έκδοση διαταγών ή
αναφορών, µετά από την έγκριση της µελέτης, αυτές
επισυνάπτονται στη µελέτη σε σχέδιο για υπογραφή.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 39,
παρ.5στ

24 Σε ένα Φύλλο Ενηµερώσεως Εισηγήσεων (ΦΕΕ), στο
χώρο των Σχολίων και µετά από πλήρη ανάλυση και
µελέτη του θέµατος από αυτόν που συντάσσει το ΦΕΕ,
διατυπώνονται σχόλια και παρατηρήσεις, στα οποία
αυτός θα στηρίξει τις εισηγήσεις προς την Ιεραρχία

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 48,
παρ.5δ

25 Το ΦΕΕ µονογραφείται και η σειρά µονογραφής
ακολουθεί την κατιούσα τάξη, δηλαδή από εκείνον που
έχει το δικαίωµα τελικής υπογραφής για το υπόψη θέµα
µέχρι και τον επιτελή που το συντάσσει.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 49 ,
παρ.6

26 Στην επίσηµη υπηρεσιακή αλληλογραφία χρησιµοποιείται
µόνο Τρίτο Ενικό Πρόσωπο καθώς αυτός ο τύπος δίνει
µεγαλύτερη έµφαση.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 15,
παρ.42β

Πολλαπλής Επιλογής
1 Η αριθµηση των παραγράφων και των υποδιαιρέσεών
τους είναι η παρακάτω:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.10, Τµ.
5 παρ.5-8

2 Στρατιωτικά έγγραφα χαρακτηρίζονται:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 7,
παρ.1

3 Οι έγγραφες ατοµικές αναφορές διακρίνονται σε:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.30,
Τµ.14 παρ.1
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4 Τα συνηµµένα ενός εγγράφου...

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 21,
παρ.13

5 Οι παραποµπές στα έγγραφα γίνονται µε µνεία των
στοιχείων της ταυτότητας του εγγράφου σε συγκεκριµένη
σειρά. Ποια από τις παρακάτω παραποµπές είναι σωστή;

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.22,
παρ.4

6 Η ένδειξη διαβαθµίσεως ασφαλείας σε ένα στρατιωτικό
έγγραφο, γράφεται ...

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 23,
παρ.3

7 Ο χαρακτηρισµός ο οποίος δίδεται σε υλικό πληροφορίες, των οποίων λαµβάνουν γνώση µόνο τα
απαραίτητα υπηρεσιακά πρόσωπα και πάντοτε µε βάση
την αρχή «ΑΝΑΓΚΗ ΓΝΩΣΗΣ», ονοµάζεται:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 24,
παρ.4στ

8 Ο χαρακτηρισµός Ειδικού Χειρισµού (ΕΧ) χρησιµοποιείται
όταν κρίνεται αναγκαίο, µόνο σε υλικό ή έγγραφο που
έχει βαθµό ασφαλείας πάνω από:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 24,
παρ.5α

9 Παραποµπή σε έγγραφο υψηλής διαβαθµίσεως ...

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 25,
παρ.8

10 Κατά την τελική υπογραφή του Σχεδίου εγγράφου, όταν ο
∆ιοικητής, στον οποίον ανήκει η αρµοδιότητα έκδοσης
του εγγράφου ή είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος,
απουσιάζει εκτάκτως, τότε εκείνος ο οποίος τελικά
υπογράφει το έγγραφο, προσθέτει κάτω από την
υπογραφή του, το βαθµό, το ονοµατεπώνυµο, τον τίτλο
και τέλος την ένδειξη :

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.3,
παρ.17

11 Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι «Βαθµός
Προτεραιότητας» Στρ. εγγράφου ;

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.26,
παρ.2

12 Το θέµα σε ένα έγγραφο αναφέρεται ως τέταρτη ένδειξη,
αναγράφεται µετά τη λέξη «ΘΕΜΑ» και υπογραµµίζεται.
Οι λέξεις που αποτελούν το θέµα,

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 8,
παρ.8

13 Οι ∆ιαταγές Μονίµου Ισχύος (∆ΜΙ) του ΓΕΕΘΑ και των
ΓΕ των Κλάδων εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί και η
βιβλιοδέτηση τους γίνεται σε βιβλιάρια διαστάσεων
17,5Χ25 εκατοστών. Το εξώφυλλό τους είναι από
ηµίσκληρο χαρτί χρώµατος

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 29,
παρ.7

14 Το Σχέδιο Εγγράφου περιλαµβάνει πίνακα αποδεκτών,
όταν:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 17,
παρ.2γ

15 Οι Εγκύκλιοι ∆ιαταγές είναι στρατιωτικά έγγραφα, που
δεν διαπραγµατεύονται κανένα θέµα πρωτότυπα. Με τις
Εγκυκλίους ∆ιαταγές κοινοποιούνται µεταξύ άλλων:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.31, Τµ.
17 παρ.1
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16 Η Ηµερήσια ∆ιαταγή (Η∆) εκδίδεται από κάθε
Στρατιωτική Αρχή και σε αυτήν καταχωρίζονται κάθε µέρα
αντικείµενα, που αναφέρονται γενικά στις δραστηριότητες
της Στρατιωτικής Αρχής, όπως τα ακόλουθα:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 31,
παρ.2

17 Η ∆ιαταγή Συγκλήσεως Συσκέψεως είναι διαταγή, που
διαφέρει από τις υπόλοιπες διαταγές, όσον αφορά στο
περιεχόµενο του κειµένου, το οποίο περιλαµβάνει πάντα
τα εξής αντικείµενα :

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 36,
παρ.1

18 Το Πρακτικό της Σύσκεψης, υποβάλλεται µε ατοµική
αναφορά του Προέδρου

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 38,
παρ.8

19 Το κύριο µέρος της Επιτελικής Μελέτης περιλαµβάνει τις
εξής κύριες ενδείξεις, που γράφονται µε έντονα κεφαλαία
γράµµατα και υπογραµµίζονται :

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 39,
παρ.5

20 Το Φύλλο Ενηµερώσεως Εισηγήσεων (ΦΕΕ) είναι
στρατιωτικό έγγραφο, το οποίο συντάσσεται µε σαφήνεια
και απλότητα και:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 47,
παρ.1

21 Το Φύλλο Ενηµερώσεως Εισηγήσεων (ΦΕΕ) είναι
στρατιωτικό έγγραφο, το οποίο έχει σκοπό:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 47,
παρ.2

22 Το έντυπο ενός Φύλλου Ενηµερώσεως Εισηγήσεων
(ΦΕΕ), έχει διαστάσεις 21x29,7 εκ. και χρώµα :

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 50,
παρ.15

23 Οι Βασικές ∆ιαταγές (Βα∆) είναι ∆ιαταγές Μονίµου
Ισχύος (∆ΜΙ) οι οποίες εκδίδονται:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 28,
παρ.3β

24 Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός στρατιωτικού εγγράφου
είναι:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 14,
παρ.34

25 Όταν τα συνηµµένα είναι έγγραφα µιας ή περισσοτέρων
κατηγοριών από τις οποίες κάθε αποδέκτης (για ενέργεια
ή για πληροφορία) παίρνει διαφορετικό αριθµό
αντιτύπων,…

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 9,
παρ.13

26 Οι ενδείξεις «ΠΡΟΣ:» , «ΚΟΙΝ:», «ΘΕΜΑ:», «ΣΧΕΤ:»,
«ΑΕΑ:»και «Α-ΑΑ:», σε ένα έγγραφο, γράφονται

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 10,
παρ.15

27 Σε ένα έγγραφο περιθώρια είναι το τµήµα της σελίδας ,
αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω από το κείµενο, που
αφήνεται λευκό.

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 11,
παρ.13

28 ∆ύο (2) ή περισσότερες παράγραφοι, ενός εγγράφου,
που διαπραγµατεύονται το ίδιο αντικείµενο, µπορεί να
έχουν µια κύρια επικεφαλίδα. Οι κύριες επικεφαλίδες

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 12,
παρ.21
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29 Οι επικεφαλίδες των Παραγραφών - Υποπαραγράφων Εδαφίων κλπ, γράφονται µε µικρά έντονα γράµµατα,
πλην του πρώτου γράµµατος κάθε λέξεως, που γράφεται
µε κεφαλαίο και :

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.12,
παρ.22α

30 Σε έγγραφα, που απευθύνονται σε µη στρατιωτικές Αρχές
και σε Νοµοθετικού περιεχοµένου κείµενα, ...

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 13,
παρ.24γ

31 Όλα τα ξένα ονόµατα σε ένα στρατιωτικό έγγραφο,
γράφονται µε ...

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 13,
παρ.26

32 Σε µια σελίδα ενός εγγράφου στην αρίθµηση των σελίδων
βλέπουµε "Β-3-4". Αυτό σηµαίνει:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 20,
παρ.10

33 Σε έγγραφα µε βαθµό ασφαλείας από Απόρρητο και
πάνω η αρίθµηση ...

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 14,
παρ.32β

34 Η Προσθήκη σε ένα έγγραφο, αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του Παραρτήµατος και δεν αποχωρίζεται από
αυτό. Η αρίθµηση των Προσθηκών γίνεται µε

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 19,
παρ.8

35 Η Στρατιωτική γλώσσα είναι κατ’ εξοχήν ;

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.14,
παρ.35

36 Η εννοιολογική δοµή του κειµένου, δηλαδή η
αρχιτεκτονική του περιλαµβάνει :

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.14,
παρ.36

37 Στις ατοµικές αναφορές χρησιµοποιείται πάντα :

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.15,
παρ.41

38 Στην επίσηµη υπηρεσιακή αλληλογραφία χρησιµοποιείται: Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 15,
παρ.42
39 Οι προσφωνήσεις χρησιµοποιούνται µόνο σε Επιστολές
που απευθύνονται σε :

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.15,
παρ.43

40 Όταν έγγραφο απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και
κρίνεται ότι το ύφος του εγγράφου πρέπει να είναι πιο
φιλικό, δύναται να χρησιµοποιείται στην αρχή του,
προσφώνηση όπως «Κύριε...». Στην περίπτωση αυτή οι
παράγραφοι του εγγράφου:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.15,
παρ.43
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41 ∆ιορθώσεις ή τροποποιήσεις πάνω στο σχέδιο εγγράφου
µπορούν να κάνουν µόνο τα κλιµάκια που ιεραρχικά
προΐστανται του χειριστή που συντάσσει το έγγραφο,
µέχρι του επιπέδου ∆ιευθυντού ∆ιεύθυνσης ή Επιτελικού
Γραφείου, καθώς επίσης και ο τελευταίος υπογράφων.
Εάν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ή σχόλια των
ιεραρχικά προϊσταµένων όπως και των άλλων οργάνων,
που µονογράφουν για συντονισµό, ...

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 16,
παρ.2α

42 Στα σχέδια των εγγράφων η σειρά εκείνων που
µονογράφουν ακολουθεί την εξής τάξη :
(2)
(1)

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ.16,
παρ.2α

(3)
Αναλυτικά:
43 Όταν ο αριθµός των αποδεκτών για ενέργεια ή
πληροφορία σε ένα έγγραφο, είναι µεγάλος τότε:

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 8,
παρ.6

44 Όσες φορές το κείµενο του εγγράφου καλύπτει όλο το
διαθέσιµο χώρο της σελίδας χωρίς να µένει κενό για την
υπογραφή του αρµοδίου οργάνου, ...

Κανονισµός Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας σελ. 13,
παρ.31α
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ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ
Ορθό-Εσφαλµένο
1 Η Υψηλή Στρατηγική περιλαµβάνει, την Εθνική Πολιτική
και την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική (ΕΘΣΣ).

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 3
παρ.1α(2)

2 Η αρχή του πολέµου αιφνιδιασµός επιτυγχάνεται µεταξύ
άλλων µε την τροποποίηση των χρησιµοποιουµένων
τρόπων και µεθόδων.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 8,
παρ.1η(2)(δ)

3 Οι επιχειρήσεις διευθύνονται, σχεδιάζονται και
διεξάγονται σε πέντε επίπεδα. Εθνικής Στρατηγικής,
Υψηλής Στρατηγικής, Στρατιωτικό - Στρατηγικό,
Επιχειρησιακό και Τακτικό.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 3
παρ.1

4 Κατά το στάδιο της ανάπτυξης στην περιοχή των
επιχειρήσεων ή της ενίσχυσης των ήδη αναπτυγµένων
δυνάµεων, η ακριβής σύνθεση των προκεχωρηµένων
δυνάµεων υποστηρίξεως ∆Μ είναι τυποποιηµένη και
ανεξάρτητη από την επιχείρηση.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 19,
παρ.3β(2)(α)2/

5 Η ανάπτυξη των διακλαδικών δυνάµεων στην περιοχή
των επιχειρήσεων για τις εθνικές επιχειρήσεις και προς
αντιµετώπιση της ορατής απειλής, µε δεδοµένη τη
διάταξη ειρηνικής περιόδου, των διατιθέµενων δυνάµεων
και του εύρους του θεάτρου πολέµου, είναι µακροχρόνια,
διότι περιλαµβάνει τη µεταφορά των ενισχύσεων και των
δυνάµεων εφεδρείας µετά τη λήψη διατάξεως µάχης.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 17,
τµήµα 11 παρ.2

6 Με τον όρο ∆ιοικητική Μέριµνα (∆Μ) εννοούµε την
τεχνική του σχεδιασµού και της εκτέλεσης των
µετακινήσεων και της συντήρησης των δυνάµεων.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 17,
τµήµα 10 παρ.2

7 Ένα από τα στάδια µιας διακλαδικής επιχείρησης είναι η
προπαρασκευή των δυνάµεων. Στο στάδιο αυτό
απαιτείται, σε Εθνικό επίπεδο, η εκπαίδευση των
δυνάµεων για την ανάπτυξη της διακλαδικότητας.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 16,
παρ.2α

8 Ένα από τα στάδια µιας διακλαδικής επιχείρησης είναι η
εκτίµηση απαιτήσεων ∆Μ.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 15,
παρ.1γ

9 Η αρχή των διακλαδικών επιχειρήσεων Οικονοµία
Προσπάθειας εξισορροπεί τους διαθέσιµους πόρους µε
αποδεκτό επίπεδο ρίσκου από τη µία πλευρά και τις
προτεραιότητες του ∆ιοικητή από την άλλη.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 14,
παρ.4ε

10 Μία από τις αρχές των διακλαδικών επιχειρήσεων είναι η
Ενότητα Σκοπού. Ένα από τα ερωτήµατα στα οποία
πρέπει να απαντά µε επιτυχία είναι, µεταξύ άλλων, ποιος
είναι ο σκοπός της αποστολής / επιχείρησης;

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 13,
παρ.4β
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11 Το στάδιο µε το οποίο ολοκληρώνεται ουσιαστικά µια
επιχείρηση, είναι το στάδιο της ανάλυσης της επιχείρησης
– αξιολόγησης δόγµατος – διδαγµάτων.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 22,
παρ.1

12 Η αρχή του πολέµου ασφάλεια επιτυγχάνεται µεταξύ
άλλων µε την ταχύτητα ενεργείας.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 8,
παρ.1θ

13 Μια βασική αρχή, που απαιτείται να εφαρµόζεται κατά τη
διεξαγωγή των διακλαδικών επιχειρήσεων είναι η σκέψη
µε βάση το επιθυµητό αποτέλεσµα.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 23,
παρ.3γ

14 Σε εφαρµογή της αρχής του πολέµου Συγκέντρωση, είναι
δυνατόν να εκτελεσθούν επιθέσεις περιορισµένου ΑΝΣΚ,
αµυντική ενέργεια, ή και επιχειρήσεις συµπτύξεως σε
ορισµένες περιοχές, προς επίτευξη της επιθυµητής
συγκεντρώσεως στην περιοχή της κυρίας προσπάθειας.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 7,
παρ.1στ

15 Σύµφωνα µε την αρχή του πολέµου Επιλογή Σκοπού και
Εµµονή σε αυτόν, ακόµα και σε περίπτωση µη
πολεµικών επιχειρήσεων, ο ΑΝΣΚ πρέπει να τίθεται
ξεκάθαρα από την αρχή, παρά τις όποιες δυσκολίες
προσδιορισµού του.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 6,
παρ.1α

16 ∆ιακλαδική ∆ύναµη, είναι η δύναµη η οποία συγκροτείται
για την εκτέλεση συγκεκριµένης αποστολής και
αποτελείται από δυνάµεις δυο τουλάχιστον Κλάδων των
Ε∆, υπό ένα ∆ιοικητή.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 37,
παρ.10

17 Τακτικός Έλεγχος, είναι η εξουσία που µεταβιβάζεται σε
ένα ∆ιοικητή να ασκεί λεπτοµερειακή και συνήθως τοπική
διεύθυνση και έλεγχο των κινήσεων ή ελιγµών των
Μονάδων ή των δυνάµεων που του έχουν διατεθεί και οι
οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των
αποστολών ή έργων που του έχουν ανατεθεί.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 37,
παρ.7

18 Τακτική ∆ιοίκηση, είναι η εξουσία που εκχωρείται σε ένα
∆ιοικητή να αναθέτει επί µέρους αποστολές ή έργα στις
υπό αυτόν δυνάµεις, για την εκπλήρωση της αποστολής
που του έχει ανατεθεί. Περιλαµβάνει την ευθύνη
διεξαγωγής των επιχειρήσεων για την εκπλήρωση της
ανατεθείσας αποστολής και τη δυνατότητα διατήρησης η
µεταβίβασης του Τακτικού Έλεγχου των εµπλεκόµενων
δυνάµεων.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 37,
παρ.6

19 Ο ∆ιοικητικός Έλεγχος στην ουσία είναι µια περιορισµένη
µορφή «∆ιοικητικής ∆ιοικήσεως».

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 37,
παρ.5

20 ∆ιοικητική ∆ιοίκηση, είναι η στρατιωτική εξουσία και
ευθύνη ενός ∆ιοικητή να εκδίδει διαταγές, να αναθέτει
έργα και γενικά να διευθύνει, να συντονίζει και να ελέγχει
υφιστάµενους Σχηµατισµούς ή Μονάδες των Ε∆.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 36,
παρ.4
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21 Επιχειρησιακός Έλεγχος, είναι η εξουσία που
µεταβιβάζεται σε ένα ∆ιοικητή να διευθύνει τις δυνάµεις,
που του έχουν διατεθεί, για την εκπλήρωση
συγκεκριµένων αποστολών ή έργων τα οποία είναι
συνήθως περιορισµένα από απόψεως χρόνου, τόπου και
λειτουργίας και να αναπτύσσει τις ∆υνάµεις αυτές να
διατηρεί ή εκχωρεί τη Τακτική ∆ιοίκηση και να διατηρεί ή
µεταβιβάζει το Τακτικό τους Έλεγχο.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 36,
παρ.3

22 Στο πλαίσιο της διακλαδικής προσέγγισης των
επιχειρήσεων, βασικά κριτήρια για την επίτευξη της
διάσπασης της συνοχής του αντιπάλου είναι οι µεγάλες
απώλειες σε µέσα, υλικό και προσωπικό και η εκτέλεση
ασυντόνιστων ενεργειών, εκ µέρους του αντιπάλου.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 10,
παρ.4

23 Με βάση το ανατιθέµενο έργο, οι επιχειρήσεις εκκένωσης
αµάχων, ανήκουν στις επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 35,
παρ.4γ(2)(β)

24 Ως ∆ιοικητής ∆ιακλαδικής ∆ύναµης έχετε την υποχρέωση
να καθορίσετε την Περιοχή ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων,
εντός της οποίας θα σχεδιάσετε και θα διεξάγετε
διακλαδικές επιχειρήσεις για συγκεκριµένη αποστολή.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 38,
παρ.12

25 Σας έχει µεταβιβαστεί ο επιχειρησιακός έλεγχος µιας
δύναµης για εκπλήρωση συγκεκριµένης αποστολής. Το
πλαίσιο αυτό, έχετε την εξουσία να αναθέσετε νέες
αποστολές στη δύναµη αυτή, ακόµα και αν οι αποστολές
αυτές εκφεύγουν από την αποστολή που ανέθεσε στη
δύναµη η προϊστάµενή σας Αρχή.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 36,
παρ.3

26 Σύµφωνα µε τον ορισµό της Επιχειρησιακής ∆ιοίκησης,
έχετε το δικαίωµα να διατηρήσετε ή να µεταβιβάσετε
στους υφιστάµενούς σας διοικητές τον τακτικό έλεγχο,
δεν µπορείτε όµως, µε κανένα τρόπο, να µεταβιβάσετε
τον επιχειρησιακό έλεγχο.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 36,
παρ.2

27 Είστε επιτελής πληροφοριών στο επιτελείο διακλαδικής
δύναµης. Στο πλαίσιο της Ανάλυσης
Αποτελεσµατικότητας της Επιχείρησης (ΑΑΕ), κύριο έργο
σας κατά την εξέλιξη των επιχειρήσεων είναι να
πιστοποιήσετε κατά πόσο επελέγη και σχεδιάσθηκε η
προσβολή του ορθού Κέντρου Βάρους (ΚΒ) και των
συναφών τρωτών σηµείων του αντιπάλου.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 28-29,
παρ.5

28 Ως επιχειρησιακός ∆ιοικητής γνωρίζετε ότι ο ελιγµός, στο
επίπεδό σας, περιέχει, όταν απαιτείται, και την απόφαση
αποφυγής µάχης ή την υιοθέτηση αµυντικής στάσης,
προκειµένου να αναλάβετε επιθετική ενέργεια σε χρόνο
της επιλογής σας.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 26,
παρ.5
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29 Είστε ∆ιοικητής ∆ιακλαδικής ∆ύναµης της
ΚΥΑΝΟΧΩΡΑΣ, η οποία συµµετέχει σε διασυµµαχική
επιχείρηση στο πλαίσιο των συµµαχικών υποχρεώσεων
της χώρας. Στο στάδιο της ανάπτυξης ή ενίσχυσης των
ήδη αναπτυγµένων δυνάµεων και στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων σας, έχετε την υποχρέωση να διαβιβάστε
τις απόψεις σας προς τις συµµετέχουσες χώρες όσον
αφορά στην επιλογή των σηµείων αποβίβασης.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 18,
παρ.3α(1)

30 Είστε ∆ιοικητής ∆ιακλαδικής ∆ύναµης της
ΚΥΑΝΟΧΩΡΑΣ, η οποία συµµετέχει σε Επιχείρηση
Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ), στο πλαίσιο των
συµµαχικών υποχρεώσεων της χώρας. Στο
επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο ενεργείτε θα πρέπει
να συνεργαστείτε µε έτερους οργανισµούς ή διοικητικούς
σχηµατισµούς του πολιτικού τοµέα, σύµφωνα µε την
αρχή των διακλαδικών επιχειρήσεων Οικονοµία
∆υνάµεων.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 13,
παρ.4β

31 Ως Α/ΓΕΕΘΑ και βοηθούµενος από το Επιτελείο σας,
καθορίζετε, µεταξύ άλλων, τον τρόπο χρησιµοποίησης
των διατιθεµένων πόρων προς εξασφάλιση της επιτυχίας
της επιχείρησης στο τακτικό επίπεδο.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 4,
παρ.1γ(1)(β)

32 Όσον αφορά στο πέρας µιας επιχείρησης, ο
επιχειρησιακός διοικητής θα πρέπει να γνωρίζει πότε ο
στρατηγικός διοικητής σκοπεύει να ολοκληρώσει την
επιχείρηση, [µε την επίτευξη ποιων συνθηκών
(conditions) και των επιδράσεων (effects) που θα
προκύψουν από το αποτέλεσµα της σύγκρουσης]
προκειµένου στη συνέχεια να καθορίσει πώς θα
εξασφαλίσει και διατηρήσει τα επιθυµητά αποτελέσµατα,
καθώς και πώς θα εφαρµόσει το σχέδιο επιχειρήσεων.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 21,
παρ.1

33 Η Επιχειρησιακή ∆ιοίκηση δεν περιλαµβάνει την εξουσία
και ευθύνη για χειρισµό των διοικητικών θεµάτων, τα
οποία παραµένουν στο ∆ιοικητή που ασκεί τη ∆ιοικητική
διοίκηση.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 36,
παρ.2

34 Μια από τις κατηγορίες των Επιχειρήσεων Υποστήριξης
της Ειρήνης µε βάση το ανατιθέµενο έργο ή τη µορφή
(τύπο), είναι και οι Επιχειρήσεις Αποτροπής
Συγκρούσεων .

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 34,
παρ.4γ(1)(α)

35 Οι αεροπορικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις που
σχεδιάζονται και εκτελούνται µε σκοπό την αποκάλυψη,
διευκρίνιση, αναχαίτιση και καταστροφή ή εκτροπή των
εχθρικών απ’ αέρος απειλών, καθώς και την πρόληψη και
µείωση των αποτελεσµάτων προ, κατά ή µετά την
εκδήλωση µιας απ’ αέρος επιδροµής.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 34,
παρ.3γ(3)
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36 Οι ειδικές επιχειρήσεις διεξάγονται στην ειρήνη, στην
κρίση – ένταση και στον πόλεµο, σε όλο το φάσµα του
πεδίου των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα ή σε
συντονισµό µε δυνάµεις που διεξάγουν συµβατικές
επιχειρήσεις.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 33,
παρ.3γ(2)

37 Μολονότι οι αεροκίνητες επιχειρήσεις είναι κατ΄ εξοχή
επιχειρήσεις χερσαίων δυνάµεων, είναι δυνατό να
ενταχθούν στις διακλαδικές επιχειρήσεις στο βαθµό που
εµπλέκονται, πέραν των χερσαίων, δυνάµεις και µέσα
άλλου Κλάδου για την αεροκίνηση, αλλά και υπό µορφή
προστασίας από επίγεια ή από αέρος πυρά.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 33,
παρ.3γ(1)(β)2/

38 Η εµπειρία έχει δείξει ότι οι στρατιωτικές δυνάµεις, παρά
τη οργάνωση και τις δυνατότητές τους, δεν δύνανται να
συνεισφέρουν σε τοµείς οι οποίοι παραδοσιακά
αποτελούν αρµοδιότητα πολιτικών και άλλων κρατικών
φορέων και οργανισµών, πλην στρατιωτικών.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 30,
παρ.1β

39 Απειλές για τη µαχητική ισχύ και την συνοχή µιας
δύναµης µπορεί να είναι η εκ του µακρόθεν επίθεση, η
επίθεση µε όπλα µαζικής καταστροφής, επιθέσεις
εξτρεµιστών ή τροµοκρατών που δρουν στην περιοχή και
κίνδυνοι από το περιβάλλον.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 27,
παρ.2

40 Ο ελιγµός στο ∆ιακλαδικό πεδίο ερµηνεύεται ως η
πλεονεκτική τοποθέτηση των ηµέτερων σχηµατισµών
προκειµένου να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα κάλυψή τους
από τα εχθρικά πυρά και ευκαιρία προσβολής του
αντιπάλου µε ηµέτερες δυνατότητες /όπλα.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 27,
παρ.1

41 Κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, η ικανότητα ενός
∆ιοικητού να ενεργεί αποτελεσµατικά εξαρτάται από τις
δυνατότητες καταρχάς που έχει στη διάθεσή του αλλά και
από την ωφελιµότητα αυτών σε µια συγκεκριµένη
κατάσταση.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 25,
παρ.1γ

42 Όσον αφορά στην προπαρασκευή της περιοχής των
επιχειρήσεων, η στοχοποίηση και οι ειδικές επιχειρήσεις
είναι τα µέσα που συντελούν αφενός µεν για να φθαρεί η
συνοχή του αντιπάλου, να εξασθενίσει το σύστηµα λήψης
αποφάσεων, το ηθικό, η αποτελεσµατικότητα των
οπλικών συστηµάτων και η ικανότητά του να συλλέξει
πληροφορίες, αφετέρου δε για να πεισθεί ο αντίπαλος ότι
το σχέδιο του επιχειρησιακού διοικητή είναι εφικτό και
υποστηρίζεται.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 24,
παρ.2

43 ∆ιακλαδικές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες
διεξάγονται από δυνάµεις και των τριών Κλάδων των Ε∆
ή από ∆υνάµεις ενός Κλάδου µε την υποστήριξη
δυνάµεων άλλων Κλάδων, για την εκτέλεση µιας ειδικής
ή µη, ευρείας ή περιορισµένης έκτασης αποστολής.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 38,
παρ.11
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44 Ο Στρατηγικός ∆ιοικητής έχει άµεση σχέση µε το επίπεδο
Υψηλής Στρατηγικής, λόγω της θέσης του στην ιεραρχία
της ∆ιοικήσεως των Ε∆, αλλά και της στενής του
συνεργασίας µε την Κυβέρνηση (ΥΕΘΑ).

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 5
παρ.2

45 Πλήρης ∆ιοίκηση, είναι η εξουσία ενός ∆ιοικητή επί των
υφισταµένων κλιµακίων και Μονάδων σε ∆ιοικητικά
θέµατα, όπως τα θέµατα προσωπικού, εκπαίδευσης,
υποστήριξης ∆Μ, προετοιµασίας προς πόλεµο και
ετοιµότητας.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 36,
παρ.1

46 Οι βασικές αρχές των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων, είναι
απαραίτητες για τη χρησιµοποίηση των διακλαδικών
δυνάµεων και έχουν πεδίο εφαρµογής σε όλο το φάσµα
των στρατιωτικών δραστηριοτήτων και σε όλα τα επίπεδα
επιχειρήσεων, κυρίως όµως στο Στρατηγικό.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
12 παρ.3

47 Στο Ενοποιηµένο Πεδίο Μάχης (ΕΠΜ), τόσο η διακλαδική
δύναµη ως σύνολο, όσο και το κάθε τµήµα αυτής
χωριστά πρέπει να χρησιµοποιούν τις διαστάσεις του και
να ενεργοποιούν τις δυνατότητες τους, µολονότι η
ισορροπία και οι προτεραιότητες του κάθε τµήµατος θα
διαφέρουν και κατά συνέπεια απαιτείται κεντρική
διαχείριση.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
12 παρ.3

48 Μέσα στο Ενοποιηµένο Πεδίο Μάχης (ΕΠΜ),
ενεργοποιείται πλήθος αλληλοκαλυπτόµενων
στρατιωτικών ενεργειών και λειτουργιών, οι οποίες είναι
διαφορετικές, για κάθε χερσαία, ναυτική και αεροπορική
δύναµη, που συνθέτουν τη διακλαδική δύναµη.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
11 παρ.3

49 Οι ∆ιακλαδικές Επιχειρήσεις διεξάγονται στο
Επιχειρησιακό Επίπεδο είτε σε µια Περιοχή ∆ιακλαδικών
Επιχειρήσεων (Π∆Ε) είτε εντός ενός Θεάτρου
Επιχειρήσεων (ΘΕ) από δυνάµεις ενός Κλάδου µε την
υποστήριξη δυνάµεων άλλων Κλάδων οι οποίες
αναπτύσσονται και ενεργούν στο Επιχειρησιακό Επίπεδο.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
10 παρ.1

50 Μία από τις αρχές πολέµου είναι το Ηθικό. Ηθικό είναι το
σύνολο των ψυχικών δυνάµεων του µαχητού που
πηγάζει από την πίστη στις αξίες του πολιτισµού του, των
παραδόσεων, του δικαίου και της φυσικής του δυνάµεως,
µετατρέπονται δε σε θέληση για δράση.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 9
παρ.1ι (1)

51 Μία από τις αρχές πολέµου είναι η Ασφάλεια. Η
Ασφάλεια συνίσταται στην προσβολή του εχθρού σε
αποφασιστικό τόπο και κατάλληλο χρόνο και κατά τρόπο
µη αναµενόµενο ή και µε µέσα άγνωστα στον αντίπαλο.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 8
παρ.1θ

Σελίδα 83 από 94

52 Σύµφωνα µε την αρχή πολέµου Αιφνιδιασµός ισχύουν τα
εξής: «Το να έχει ο εχθρός πλήρη άγνοια των όσων
πρόκειται να συµβούν δεν είναι τόσο ουσιώδες, όσο είναι
να αντιληφθεί αυτό τόσο αργά, ώστε να µη διαθέτει το
χρόνο για αποτελεσµατική αντίδραση»

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 8
παρ.1η (1)

53 Μια από τις αρχές των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων, είναι
η Συγκέντρωση ∆υνάµεων, σύµφωνα µε την οποία η
µαχητική ισχύς θα πρέπει να είναι συγκεντρωµένη σε
προκαθορισµένο τόπο-χρόνο, σχεδιασµένο ώστε να
επιτύχει αποφασιστικό πλήγµα στις εχθρικές δυνάµεις.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
13 παρ.4δ

54 Οι Αρχές Πολέµου, αποτελούν θεσµικά κείµενα, µε τα
οποία ρυθµίζεται ο τρόπος διεξαγωγής του πολέµου,
είναι γενικά αποδεκτές και έχουν ιδιαίτερη εφαρµογή στις
επιχειρήσεις.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 6
παρ.1

55 Η έγκαιρη συγκρότηση και ανάπτυξη µιας ∆ιακλαδικής
∆ύναµης, σε συνδυασµό µε την ανάθεση σε αυτή σαφούς
αποστολής, καταδεικνύει την ετοιµότητα, δυνατότητα και
αποφασιστικότητα ενός έθνους, να αντιµετωπίσει τυχόν
προκλήσεις.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
15 παρ.2

56 Στο Τακτικό επίπεδο, η επιτυχής εκτέλεση των
αποστολών, έχει ως αποτέλεσµα την επίτευξη των
στρατιωτικών αντικειµενικών σκοπών. Με τον τρόπο
αυτό υλοποιούνται σταδιακά οι ΑΝΣΚ όλων των
επιπέδων.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 5
παρ.1δ(1)

57 Στο Τακτικό Επίπεδο, η Τακτική είναι η τέχνη της
∆ιεύθυνσης χερσαίων, ναυτικών, αεροπορικών και
ειδικών δυνάµεων στη µάχη καθώς και της ∆Μ για την
έµµεση υποστήριξη αυτών που εµπλέκονται στον αγώνα
προκειµένου να επιτύχουν τη νίκη.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 4
παρ.1δ(1)

58 Στο Τακτικό Επίπεδο, ουσιαστικά, σχεδιάζονται και
εκτελούνται τακτικές στρατιωτικές ενέργειες, προς
επίτευξη στρατιωτικών ΑΝΣΚ, από τακτικούς
Σχηµατισµούς, Συγκροτήµατα και Μονάδες.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 4
παρ.1δ(1)

59 Στο Επιχειρησιακό Επίπεδο, ο Επιχειρησιακός ∆ιοικητής
σχεδιάζει και διεξάγει επιχειρήσεις και µάχες,
αναπτύσσοντας και εµπλέκοντας τις διατεθείσες σε αυτόν
δυνάµεις, για την εκπλήρωση της αποστολής του,
σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονήσει
και το οποίο έχει εγκριθεί από τον Α/ΓΕΕΘΑ.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 4
παρ.1γ(2)

60 Στο Επιχειρησιακό Επίπεδο, Επιχειρησιακή τέχνη είναι η
επιδεξιότητα χρησιµοποιήσεως των στρατιωτικών
δυνάµεων προς επίτευξη των Στρατηγικών ΑΝΣΚ, µέσω
της σχεδίασης, οργάνωσης, ενοποίησης και διεξαγωγής
Τακτικών Επιχειρήσεων.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 4
παρ.1γ(1)
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61 Το Επιχειρησιακό Επίπεδο, συνδέει µέσω της
επιχειρησιακής τέχνης, τη στρατιωτική στρατηγική µε την
τακτική η αλλιώς την τακτική ανάπτυξη των ∆υνάµεων µε
τους Στρατηγικούς Αντικειµενικούς Σκοπούς.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 4
παρ.1γ(1)

62 Στο Στρατιωτικό-Στρατηγικό Επίπεδο, διαµορφώνεται ο
τρόπος της ανάπτυξης και της εµπλοκής των Ε∆
προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Υψηλής
Στρατηγικής.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 3
παρ.1β(1)

63 Στο επίπεδο της Υψηλής Στρατηγικής, µε βάση τη
διαµορφούµενη Πολιτική Εθνικής Άµυνας (ΠΕΑ), οι Ε∆
αναπτύσσονται και εµπλέκονται για την επίτευξη των
Στρατιωτικών ΑΝΣΚ, σε συνδυασµό µε τα άλλα
διπλωµατικά η οικονοµικά µέσα.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 3
παρ.1α(3)

64 Μία από τις αρχές πολέµου είναι ο Ελιγµός. Ελιγµός είναι
η αιφνιδιαστική και εξασφαλισµένη συγκέντρωση
κατάλληλων δυνάµεων και µέσων στον κατάλληλο τόπο
και αποφασιστικό χρόνο, για την επίτευξη του
επιδιωκόµενου σκοπού στο συντοµότερο χρόνο και µε τις
µικρότερες απώλειες.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 7
παρ.1ζ (1)

65 Στο τακτικό επίπεδο η Ανάλυση Αποτελεσµατικότητας της
Επιχείρησης (ΑΑΕ), ενσωµατώνει τις επιδράσεις τακτικού
επιπέδου που απορρέουν από πληροφορίες τακτικού και
επιχειρησιακού επιπέδου.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 28,
παρ.4α

66 Οι επιχειρήσεις διευθύνονται σε στρατιωτικό-στρατηγικό
επίπεδο και σχεδιάζονται-διεξάγονται-εκτελούνται σε
επιχειρησιακό και σε τακτικό επίπεδο

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ 3
παρ.1

67 Μια από τις κατηγορίες των Επιχειρήσεων Ειδικής
Εκπαίδευσης και Μέσων, είναι και οι Υποβοηθητικές
Επιχειρήσεις .

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 34,
παρ.3γ(4)

68 Αεραποβατικές Επιχειρήσεις, είναι διακλαδικές
επιχειρήσεις κατά τις οποίες αεραποβατικές δυνάµεις και
τα µέσα υποστήριξης τους, µεταφέρονται µε ελικόπτερα
(Ε/Π), στην περιοχή εγγύς η επί ενός ΑΝΣΚ, µε σκοπό
και µόνο την απόκτηση στρατηγικών πλεονεκτηµάτων.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 33,
παρ.3γ(1)(γ)1/

69 Μια από τις κατηγορίες των ∆ιακλαδικών Εθνικών
Επιχειρήσεων µε βάση το ανατιθέµενο έργο η τη µορφή
(τύπο) της επιχείρησης, είναι και οι Επιχειρήσεις
Αντιµετώπισης Ασύµµετρων Απειλών.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 32,
παρ.3γ

70 Οι Επιχειρήσεις Αντιµετώπισης Ασύµµετρων Απειλών,
αποσκοπούν στην αντιµετώπιση απειλών κλασικής
µορφής, οι οποίες συνήθως είναι ορατές-άµεσες και
εκδηλώνονται µε ενέργειες, οι οποίες έχουν δυσανάλογο
αποτέλεσµα σε σχέση µε τα χρησιµοποιούµενα µέσα.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 32,
παρ.3β(3)
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71 Οι Αµυντικές ∆ιακλαδικές Επιχειρήσεις έχουν ως σκοπό
την καταστροφή των εχθρικών δυνάµεων µε συνδυασµό
ελιγµού και πυρός για την επίτευξη της καταστροφής του
αντιπάλου.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 31,
παρ.3β(1)

72 Μια από τις κατηγορίες των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων
ανάλογα µε τη φύση της αντιµετωπιζόµενης απειλής,
είναι και οι Επιθετικές Επιχειρήσεις.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 31,
παρ.2β

73 Μια από τις αρχές των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων, είναι
ο καθορισµός ΑΝΣΚ, σύµφωνα µε την οποία οι
∆ιακλαδικές Επιχειρήσεις πρέπει να εστιάζονται σε
σαφώς καθορισµένους και κοινά αποδεκτούς
(διακλαδικά) ΑΝΣΚ, η επίτευξη των οποίων καθορίζει και
τον τερµατισµό του Πολέµου.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
13 παρ.4α

74 Στο στρατηγικό επίπεδο η Ανάλυση Αποτελεσµατικότητας
της Επιχείρησης (ΑΑΕ), ενσωµατώνει πληροφορίες όλων
των πηγών και παράλληλα παρέχει στοιχεία για λήψη
υψηλού επιπέδου αποφάσεων.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 28,
παρ.4γ

75 Μια από τις κατηγορίες των Λοιπών Πολυεθνικών
Επιχειρήσεων µε βάση το ανατιθέµενο έργο ή τη µορφή
(τύπο), είναι και οι Επιχειρήσεις Επιβολής Κυρώσεων και
Εµπάργκο.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 35,
παρ.4γ(2)(δ)

76 Η Ανάλυση Αποτελεσµατικότητας της Επιχείρησης (ΑΑΕ),
διεξάγεται σε όλα τα επίπεδα (στρατηγικό, επιχειρησιακό
και τακτικό).

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 28,
παρ.4

77 Ο σκοπός της Ανάλυσης Αποτελεσµατικότητας της
Επιχείρησης (ΑΑΕ), είναι αποκλειστικά και µόνο η
παρακολούθηση κατά πόσο ένας µεµονωµένος στόχος
επιτεύχθηκε.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 28,
παρ.3

78 Ένα από τα στάδια ∆ιακλαδικής Επιχείρησης, είναι η
Αναδίπλωση των ∆υνάµεων. Η Αναδίπλωση των
∆υνάµεων αποσκοπεί στη διατήρηση της µαχητικής
ισχύος των δυνάµεων σε υψηλό επίπεδο και στην
αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ή αιφνιδιαστικών
ενεργειών εναντίον τους.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
21 τµηµ. 14

79 Ένα από τα στάδια ∆ιακλαδικής Επιχείρησης, είναι το
Πέρας της Επιχείρησης. Το Πέρας της Επιχείρησης δεν
σηµαίνει απαραίτητα τον τερµατισµό του πολέµου, τον
οποίο και πραγµατεύεται το στρατηγικό δόγµα και ακόµη
περισσότερο δεν σηµαίνει τερµατισµό κάθε στρατιωτικής
ενέργειας.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
21 τµηµ. 13, παρ 2

80 Σε µια ∆ιακλαδική επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση των
δυνάµεων στην Π∆Ε, οι αεροπορικές δυνάµεις εξαιτίας
της γρήγορης ανάπτυξής τους στην περιοχή των
επιχειρήσεων είναι οι κλασσικοί πολλαπλασιαστές ισχύος
«Force Multipliers».

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
21 παρ.3β(2)(β)2/δ/
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81 Γραµµές Επικοινωνιών, είναι όλες οι χερσαίες, θαλάσσιες
και εναέριες οδοί που συνδέουν µια επιχειρούσα
στρατιωτική δύναµη µε µία ή περισσότερες βάσεις
επιχειρήσεων και κατά µήκος των οποίων κινούνται
ενισχύσεις και εφόδια.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
18 παρ.3α(3)

82 Ένα από τα στάδια ∆ιακλαδικής Επιχείρησης, είναι η
Ανάπτυξη ή Ενίσχυση των ήδη Αναπτυγµένων
∆υνάµεων. Στις ∆ιασυµµαχικές Επιχειρήσεις
(Επιχειρήσεις ΝΑΤΟ), η προώθηση των δυνάµεων στην
Π∆Ε προκειµένου στη συνέχεια να διεξάγουν
επιχειρήσεις, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω
Προωθηµένων Βάσεων Συγκροτήσεως, η οποία
ευρίσκεται µέσα στην περιοχή ευθύνης του Τακτικού
διοικητή αλλά όχι κατ’ ανάγκη µέσα στην ΠΕ του
διοικητού.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
18 παρ.3α(2)(α)

83 Ένα από τα στάδια ∆ιακλαδικής Επιχείρησης, είναι η
Ανάπτυξη ή Ενίσχυση των ήδη Αναπτυγµένων
∆υνάµεων. Στις ∆ιασυµµαχικές Επιχειρήσεις
(Επιχειρήσεις ΝΑΤΟ), τα σηµεία αποβιβάσεως των
δυνάµεων της ∆ιακλαδικής ∆ύναµης, µπορεί να
ευρίσκονται εντός η εκτός της Περιοχής Επιχειρήσεων
(ΠΕ).

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
18 παρ.3α(1)

84 Ένα από τα στάδια ∆ιακλαδικής Επιχείρησης, είναι η
Προπαρασκευή των ∆υνάµεων, σύµφωνα µε το οποίο, η
«συγκέντρωση» των δυνάµεων σε τόπο, πιθανόν να µην
είναι εφικτή λόγω φύσεως αυτών. Σε αυτή την περίπτωση
αυτό που θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε, είναι η
«ανάπτυξη» των δυνάµεων, στην Περιοχή Επιχειρήσεων
(ΠΕ) µε την απαραίτητη υποστήριξη ∆Μ.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ. σελ
16 τµηµ. 9
παρ.1

85 Μια από τις κατηγορίες των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων
ανάλογα µε το πλαίσιο εµπλοκής των Ε∆, είναι και οι µη
αποσκοπούσες σε πόλεµο.

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ 30,
παρ.2α

Πολλαπλής Επιλογής
1 Είστε ∆ιοικητής Μονάδας και Στρατοπεδάρχης σε
στρατόπεδο µε άλλες στρατωνισµένες Μονάδες. Η µορφή
ελέγχου που ασκείτε στις στρατωνισµένες Μονάδες είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 37,
παρ.5

2 Μία από τις Αρχές Πολέµου που ισχύουν στις Ε∆ είναι το
Επιθετικό Πνεύµα, σύµφωνα µε την οποία, µόνο µε
επιθετική ενέργεια επιτυγχάνονται αποφασιστικά
αποτελέσµατα καθόσον µόνο µε αυτή επιτυγχάνεται:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 6,
παρ.1β

3 Είστε επιτελής του διακλαδικού διοικητή διασυµµαχικής
επιχείρησης. Θα πρέπει να εκτιµήσετε την κατάσταση
στην ΠΕ και να εισηγηθείτε την κατάλληλη σύνθεση των
προκεχωρηµένων δυνάµεων όσον αφορά:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 19,
παρ.3β(2)(α)1/
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4 Μία από τις Αρχές Πολέµου που ισχύουν στις Ε∆ είναι το
Ηθικό, που βασίζεται:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 9,
παρ.1ι(3)

5 Μία από τις Αρχές Πολέµου που ισχύουν στις Ε∆ είναι ο
Ελιγµός, που χαρακτηρίζεται από:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 7,
παρ.1ζ(2)

6 Μία από τις Αρχές Πολέµου που ισχύουν στις Ε∆ είναι ο
Ελιγµός, που συνεισφέρει:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 7,
παρ.1ζ(1)

7 Μία από τις Αρχές Πολέµου που ισχύουν στις Ε∆ είναι ο
Ελιγµός, ο οποίος κατευθύνεται:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 7,
παρ.1ζ(1)

8 Μία από τις Αρχές ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων είναι η
Ευελιξία σύµφωνα µε την οποία η σχεδίαση θα πρέπει
αφενός να είναι επαρκώς ευέλικτη ούτως ώστε να
ανταποκρίνεται στο απροσδόκητο και αφετέρου να
παρέχει στο ∆ιοικητή τη µέγιστη ελευθερία δράσεων.
Αυτό προϋποθέτει:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 14,
παρ.4στ

9 Μία από τις Αρχές Πολέµου που ισχύουν στις Ε∆ είναι η
Απλότητα. Η Απλότητα πρέπει να εφαρµόζεται:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 6,
παρ.1γ

10 Τρία από τα τυπικά στάδια ∆ιακλαδικής Επιχείρησης του
επιχειρησιακού επιπέδου, τα οποία είναι πιθανόν να
αλληλοκαλύπτονται ανάλογα µε την κατάσταση και την
αποστολή, είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 15,
τµηµ.7 παρ.1

11 Μία από τις Αρχές Πολέµου που ισχύουν στις Ε∆ είναι
Επιλογή Σκοπού και Εµµονή σε Αυτόν, σύµφωνα µε την
οποία, ο τελικός σκοπός του πολέµου είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 6,
παρ.1α

12 Τρείς από τις ισχύουσες στις Ελληνικές Ε∆, Αρχές
Πολέµου είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 6-7,
παρ.1β, 1δ, 1στ

13 ∆ιοικητής ∆ιακλαδικής ∆ύναµης δύναται να είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 5,
παρ.3

14 ∆ιακλαδικός ∆ιοικητής δύναται να είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 5,
παρ.3

15 Το µοναδικό ∆ιακλαδικό Στρατηγείο από την περίοδο της
ειρήνης είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 4,
παρ.1β(2)

16 Είστε ο ∆ιοικητής ∆ιακλαδικής ∆ύναµης που διεξάγει
διασυµµαχικές επιχειρήσεις. Κατά τη φάση της
εγκατάστασης των δυνάµεων είστε υπεύθυνος για:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 19,
παρ.3β(1)
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17 Μία από τις Αρχές Πολέµου που ισχύουν στις Ε∆ είναι η
Συγκέντρωση (Μάζα), σύµφωνα µε την οποία, η υπεροχή
έναντι του αντιπάλου επαυξάνεται και µε:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 7,
παρ.1ε

18 Η θέληση/βούληση, στο επιχειρησιακό και τακτικό
επίπεδο κατά την διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων,
βασίζεται:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 25,
παρ.1α

19 Είστε Επιτελής Σχεδιάσεως του ∆ιακλαδικού Επιτελείου
της ΚΥΑΝΟΧΩΡΑΣ. Στο πλαίσιο συµµαχίας που ανήκει η
ΚΥΑΝΟΧΩΡΑ, της ζητήθηκε µέσω των αρµόδιων
Υπουργείων της, η συνδροµή της µε ΚΥΑΝΕΣ δυνάµεις
για την εκτέλεση ∆ιακλαδικής Συµµαχικής Επιχείρησης
[Αµφίβια Επιχείρηση (ΑΕ) σε συνδυασµό µε Αεροκίνητη
(Α/ΚΝ) Επιχείρηση]. Η προώθηση των δυνάµεων της
Αµφίβιας ∆ύναµης Επιχειρήσεων και των Αεροκινήτων
∆υνάµεων της ΚΥΑΝΟΧΩΡΑΣ στην Π∆Ε, προκειµένου
στη συνέχεια να διεξάγουν επιχειρήσεις, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέσω Προωθηµένων Βάσεων
Συγκροτήσεως και Προωθηµένων Επιχειρησιακών
Βάσεων. Οι Προωθηµένες Βάσεις Συγκροτήσεως
βρίσκονται µέσα στην περιοχή ευθύνης του:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 18,
παρ.3α(2(α)

20 Στις διακλαδικές επιχειρήσεις, η Ανάλυση
Αποτελεσµατικότητας της Επιχείρησης (ΑΑΕ), που
διεξάγεται στο Επιχειρησιακό Επίπεδο:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 28, τµ
22 παρ.4β

21 Κατά την διεξαγωγή ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων, ο
∆ιοικητής, προκειµένου να προστατεύει και διατηρήσει τη
µαχητική ισχύ της δύναµης του, πρέπει να:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 27,
τµηµ.20 παρ.1

22 Κατά την διεξαγωγή ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων, ο
Συντονισµός Πυρών, στοχεύει πρωτίστως:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 27,
τµηµ.19 παρ.1

23 Κατά την διεξαγωγή ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων, ο
επιχειρησιακός αιφνιδιασµός, επιτυγχάνεται:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 26,
παρ.7

24 Στο Ενοποιηµένο Πεδίο της Μάχης (ΕΠΜ), που συνιστά η
περιοχή των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις
διεξάγονται µε την εµπλοκή των τριών κυρίων τµηµάτων
της δύναµης ήτοι του χερσαίου, του ναυτικού και του
αεροπορικού τµήµατος, καθένα από τα οποία εµπλέκεται
στις παρακάτω διαστάσεις του:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 11, τµ.
4 παρ.2

25 Η διεξαγωγή των επιχειρήσεων στις διακλαδικές
επιχειρήσεις, είναι µια δυναµική διαδικασία. Στην
πραγµατικότητα είναι η σύνθετη σχέση µεταξύ
δραστηριοτήτων, οι οποίες απαιτούν κατάλληλη
συνεκτίµηση από το διοικητή, σχετικών µε:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 25,
παρ.2
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26 Ως ∆ιοικητής Μείζονος ∆ιοίκησης (Μ∆) αναλαµβάνετε
αποστολές οι οποίες εντάσσονται στο:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 4,
παρ.1γ(4)

27 Η θέληση/βούληση, στο στρατιωτικό στρατηγικό επίπεδο
κατά την διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων,
επηρεάζεται από παράγοντες, όπως:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 25,
παρ.1α

28 Ένα µέσο που συνεισφέρει στην προπαρασκευή του
πεδίου της µάχης, στα πλαίσια της προπαρασκευής της
περιοχής επιχειρήσεων κατά την διεξαγωγή διακλαδικών
επιχειρήσεων, είναι και η εκτέλεση επιχειρήσεων
απαγόρευσης, οι οποίες διεξάγονται ως µέρος της κυρίας
αποστολής τους, από δυνάµεις:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 24,
τµηµ.17 παρ.2

29 Κατά τη διεξαγωγή των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων,
προκειµένου ο επιχειρησιακός διοικητής να φέρει σε
πέρας επιτυχώς την αποστολή του, πρέπει να επιτελέσει
ορισµένες επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως παρακάτω:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 24,
παρ.4

30 Ένα από τα στάδια ∆ιακλαδικής Επιχείρησης είναι η
Ανάπτυξη ή Ενίσχυση των ήδη Αναπτυγµένων
∆υνάµεων. Στις ∆ιασυµµαχικές Επιχειρήσεις
(Επιχειρήσεις ΝΑΤΟ), στο στάδιο αυτό, το πρώτο και µε
µεγαλύτερη επίδραση µέσο στα χέρια του επιχειρησιακού
διοικητή, εξαιτίας της γρήγορης ανάπτυξης τους στην
περιοχή των επιχειρήσεων, είναι οι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 20-21,
παρ. 3β(2)(β)2/γ/

31 Ένα από τα στάδια ∆ιακλαδικής Επιχείρησης είναι η
Προπαρασκευή των ∆υνάµεων. Σε εθνικό επίπεδο, το εν
λόγω στάδιο (σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της
πολιτικής ηγεσίας), επικεντρώνεται:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 17,
τµηµ.9 παρ.3

32 Ένα από τα στάδια ∆ιακλαδικής Επιχείρησης είναι η
Προπαρασκευή των ∆υνάµεων, σύµφωνα µε το οποίο οι
βασικές ενέργειες που αποσκοπούν στην προπαρασκευή
των δυνάµεων και θα πρέπει να γίνονται σε κάθε
περίπτωση, είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 16,
τµηµ.9 παρ.1

33 Κατά την διεξαγωγή ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων, ο
Ρυθµός, συνίσταται από τα παρακάτω συνθετικά:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 26,
παρ.6

34 Μία από τις Αρχές ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων είναι η
∆ιατήρηση ∆υνάµεων και Υποστήριξη (κατά Κλάδο), η
οποία αφορά στη διατήρηση της απαιτουµένης µαχητικής
ικανότητας των συµµετεχουσών δυνάµεων. Ο
προγραµµατισµός και σχεδίαση αυτής της λειτουργίας
περιλαµβάνει αρχές:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 13,
παρ.4γ
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35 Είστε ο ∆ιακλαδικός ∆ιοικητής (Α/ΓΕΕΘΑ) της
ΚΥΑΝΟΧΩΡΑΣ. Μετά από αιφνίδια κατάληψη της µη
επανδρωµένης µε ΚΥΑΝΕΣ στρατιωτικές δυνάµεις,
ηµετέρας µικρονήσου Ψ, από ΛΕΥΚΕΣ στρατιωτικές
δυνάµεις, εισηγείστε στον προϊστάµενο σας (ΥΕΘΑ), την
εκτέλεση Αµφίβιας Επιχείρησης (ΑΕ), για την
ανακατάληψη της µικρονήσου Ψ, γνωρίζοντας ότι η
Αµφίβια Επιχείρηση (ΑΕ), ανάλογα µε το πλαίσιο
εµπλοκής, τη φύση της απειλής, το σκοπό και το
ανατιθέµενο έργο, είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 32,
παρ.3γ(1)(α)

36 Κατά τη διεξαγωγή ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων, στο
ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
επιχειρησιακό επίπεδο, ο ελιγµός πρέπει να κατευθύνεται: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 26,
παρ.5
37 Κατά τη διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, η
ικανότητα του ενεργούντος/δρώντος να λειτουργήσει, είτε
αποτρεπτικά, είτε δυναµικά, ώστε να επιτύχει το
επιθυµητό αποτέλεσµα, εξαρτάται:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 25,
παρ.1

38 Ένα από τα στάδια ∆ιακλαδικής Επιχείρησης είναι η
Ανάπτυξη ή Ενίσχυση των ήδη Αναπτυγµένων
∆υνάµεων. Στις ∆ιασυµµαχικές Επιχειρήσεις
(Επιχειρήσεις ΝΑΤΟ), στο στάδιο αυτό, οι δυνάµεις που
εξαιτίας του όγκου µεταφοράς τους βρίσκονται µε ελαφρά
τµήµατα νωρίς, µε τη µάζα των δυνάµεων κατά κανόνα
αργά στην περιοχή επιχειρήσεων και η δική τους
διαθεσιµότητα καθορίζει το αποφασιστικό χρονικό σηµείο
των επιθετικών επιχειρήσεων, είναι οι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 20,
παρ. 3β(2)(β)2/

39 Ένα από τα στάδια ∆ιακλαδικής Επιχείρησης είναι η
Ανάπτυξη ή Ενίσχυση των ήδη Αναπτυγµένων
∆υνάµεων. Στις ∆ιασυµµαχικές Επιχειρήσεις
(Επιχειρήσεις ΝΑΤΟ), στο στάδιο αυτό, µπορεί να
απαιτηθούν Επιχειρήσεις Εισόδου, προκειµένου να
εξασφαλιστούν:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 20,
παρ.3β(2)(β)1/

40 Οι ∆ιακλαδικές Επιχειρήσεις, ανάλογα µε τη φύση της
αντιµετωπιζόµενης απειλής, διαχωρίζονται σε:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 31,
παρ.2β

41 Μία από τις Αρχές ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων είναι η
Συγκέντρωση ∆υνάµεων σύµφωνα µε την οποία η
µαχητική ισχύς θα πρέπει να είναι συγκεντρωµένη σε
προκαθορισµένο τόπο - χρόνο, σχεδιασµένο ώστε να
επιτύχει αποφασιστικό πλήγµα στις εχθρικές δυνάµεις. Η
ανωτερότητα µιας στρατιωτικής δύναµης κατά συνέπεια,
δεν είναι συνάρτηση µόνο του αριθµού αλλά
επιπρόσθετα και κυριότερα:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 13,
παρ.4δ

42 Οι ∆ιακλαδικές Επιχειρήσεις, ανάλογα µε την εξέλιξη της
απειλής, διακρίνονται σε:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 31,
παρ.2γ
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43 Το Ενοποιηµένο Πεδίο της Μάχης (ΕΠΜ), που συνιστά η
περιοχή των διακλαδικών επιχειρήσεων, θεωρείται ότι
έχει αλληλοκαλυπτόµενες και αλληλοεπηρεαζόµενες
διαστάσεις οι οποίες είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 11, τµ.
4 παρ.1

44 Θεµελιώδεις παράγοντες για την επιτυχή σχεδίαση,
διεξαγωγή και υποστήριξη των διακλαδικών
επιχειρήσεων, αποτελούν:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 10,
παρ.1

45 Μία από τις Αρχές Πολέµου που ισχύουν στις Ε∆ είναι το
Ηθικό, το οποίο ενισχύεται µε:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 9,
παρ.1ι(3)

46 Μία από τις Αρχές Πολέµου που ισχύουν στις Ε∆ είναι η
Συγκέντρωση (Μάζα), η οποία εννοείται ως η
συγκέντρωση της επίδρασης των αποτελεσµάτων της
µαχητικής ισχύος σε:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 7,
παρ.1ε

47 Ο Επιχειρησιακός ∆ιοικητής αναφέρεται στα παρακάτω
επίπεδα Επιχειρήσεων:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 5,
παρ.2

48 Στο Επιχειρησιακό επίπεδο πολέµου - επχσεων ο
Α/ΓΕΕΘΑ βοηθούµενος από το Επιτελείο του, καθορίζει
µεταξύ των άλλων και:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 4,
παρ.1γ(1)(α)

49 Ένα από τα στάδια ∆ιακλαδικής Επιχείρησης είναι η
Ανάπτυξη ή Ενίσχυση των ήδη Αναπτυγµένων
∆υνάµεων. Στις ∆ιασυµµαχικές Επιχειρήσεις
(Επιχειρήσεις ΝΑΤΟ), στο στάδιο αυτό, η επιλογή των
Σηµείων Αποβιβάσεως είναι ευθύνη:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 18,
παρ.3α(1)

50 Τρεις από τις αρχές των διακλαδικών επιχειρήσεων είναι
οι παρακάτω:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 13-14,
παρ.4

51 Η ικανότητα των συστηµάτων, Μονάδων ή δυνάµεων να
παρέχουν και να δέχονται υπηρεσίες, από άλλα
συστήµατα Μονάδες ή δυνάµεις και να χρησιµοποιούν τις
υπηρεσίες που ανταλλάσσονται µε αυτό τον τρόπο,
προκειµένου να καθίστανται ικανές να επιχειρούν
αποτελεσµατικά από κοινού, ονοµάζεται:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 37,
παρ.8

52 Η Πλήρης ∆ιοίκηση αποτελείται από:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 36,
παρ.1

53 ∆ύο επί πλέον χαρακτηριστικά της επιχειρησιακής τέχνης
που έχουν εφαρµογή στη διεύθυνση και τον έλεγχο των
επιχειρήσεων, είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 27,
Τµήµα 21
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54 Κατά τη διεξαγωγή των διακλαδικών επιχειρήσεων,
βασική αρχή µέσω της οποίας η κατάλληλη διαχείριση
πληροφοριών, η κατάλληλη δοµή και η
διαλειτουργικότητα καθιστούν δυνατή την οικοδόµηση
εµπιστοσύνης, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη
χρησιµοποίηση κοινών πρακτικών εργασίας, είναι η:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 23,
παρ.3δ

55 Κατά τη διεξαγωγή των διακλαδικών επιχειρήσεων,
βασική αρχή που καθιστά ικανή πριν από µια κρίση τη
συνεργασία και την όσο το δυνατό καλύτερη και
εξειδικευµένη ανταπόκριση, είναι η:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 23,
παρ.3α

56 Οι ∆ιακλαδικές Επιχειρήσεις, ανάλογα µε το πλαίσιο
εµπλοκής των Ε∆, διαχωρίζονται σε:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 30,
παρ.2α

57 Η ∆Μ καλύπτει όλες τις πλευρές των στρατιωτικών
δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση, µεταξύ άλλων, µε:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 17,
παρ.2

58 Στο Στρατιωτικό - Στρατηγικό επίπεδο πολέµου επχσεων το Γενικό Σχέδιο Άµυνας της Χώρας (ΓΕΣΑΧ).
το συντάσσει:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 4,
παρ.1β(1)

59 Η ενότητα ∆ιοικήσεως, η οποία παρέχει το επιθυµητό
επίπεδο συνοχής µεταξύ των εµπλεκοµένων για τη
σχεδίαση και εκτέλεση των ∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων,
αποτελεί υποενότητα της παρακάτω αρχής διακλαδικών
επιχειρήσεων:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 13,
παρ.4β

60 Ο παράγοντας που, εκτός των άλλων, προσδιορίζει το
«εφικτό» της κάθε επιχείρησης, για την επιτυχή
διεξαγωγή της, είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 10-11,
παρ.5

61 Η ενέργεια από απίθανες κατευθύνσεις και µε
απροσδόκητη δύναµη συµβάλλει στην επίτευξη της
παρακάτω αρχής του πολέµου:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 8,
παρ.1η(2)(στ)

62 Προς επίτευξη του επιδιωκόµενου κάθε φορά
αποτελέσµατος και της µεγίστης δυνατής αποδόσεως των
δυνάµεων και µέσων που τίθενται, απαιτείται η ενότητα
των προσπαθειών και ο συντονισµός αυτών µεταξύ τους.
Αυτά επιτυγχάνονται καλύτερα µε την παρακάτω αρχή
του πολέµου:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 7,
παρ.1δ

63 Ένα από τα ειδή Επιχειρήσεων Ειδικής Εκπαίδευσης και
Μέσων είναι και οι Αεραποβατικές Επιχειρήσεις. Οι
Αεραποβατικές Επιχειρήσεις διεξάγονται µε τη συµµέτοχη
χερσαίων δυνάµεων :

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 33,
παρ.3γ(1)(γ)2/

64 Ένα από τα ειδή Επιχειρήσεων Ειδικής Εκπαίδευσης και
Μέσων είναι και οι Αεροκίνητες Επιχειρήσεις. Αεροκίνητες
Επιχειρήσεις είναι:

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 32,
παρ.3γ(1)(β)
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65 Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τερµατίζονται
(ολοκληρώνονται):

ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σελ 21,
παρ.1
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