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1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 

 Ο κάτοχος του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Ειδικός Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών (G.I.S.)» είναι εκείνος που µετά από επιτυχή φοίτηση 4 εξαµήνων και εξέταση, παίρνει 
από τον Ο.Ε.Ε.Κ. επίσηµη πιστοποίηση ότι έχει σε επαρκή βαθµό τις απαιτούµενες τεχνικές γνώσεις, τις 
απαραίτητες δεξιότητες ή επαγγελµατικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε θέσεις που 
χρησιµοποιούν τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών υπό την επίβλεψη µηχανικού (ως επί το 
πλείστον),  
• σε εξαρτηµένη ή όχι µορφή εργασίας 
• σαν υπάλληλος µικρής ή µεγάλης τεχνικής επιχείρησης  
• σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα 
• σαν µέλος οµάδας σε διαδικασία µελετών 
• σαν µέλος οµάδας συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης γεωγραφικών πληροφοριών. 
Ειδικότερα µπορεί να εργαστεί σε φορείς που ασχολούνται µε 

1. Καταγραφή ή διαχείριση δηµόσιας και ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας  
2. Πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό µε χρήση G.I.S. 
3. ∆ιαχείριση ∆ικτύων ωφέλειας  
4. Μελέτες κυκλοφοριακές – συγκοινωνιακές αναπτυξιακές περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
5. Μελέτες περιβαλλοντικές, απογραφής-διαχείρισης φυσικών πόρων  

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στις ανάγκες που θα υπάρξουν για αποφοίτους της, συγκεκριµένης 
ειδικότητας λόγω της έναρξης δηµιουργίας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μέρος των θέσεων 
εργασίας που θα δηµιουργηθούν θα µπορέσουν να καλυφθούν από απόφοιτους Ι.Ε.Κ. – ¨Ειδικούς 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών¨ οι οποίοι θα είναι καταρτισµένοι και ειδικευµένοι να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας υπό την επίβλεψη γαιοεπιστήµονα ή 
µηχανικού. 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Τask Analysis) 
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Ειδικός Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.)» για να φέρουν 
σε πέρας την εργασία τους µε ταχύτητα, ακρίβεια και επιτυχία πρέπει: 
Α. Να γνωρίζουν βασικές γνώσεις και στοιχεία λειτουργίας υπολογιστών. 
Β. Να έχουν βασικές γνώσεις των λειτουργικών συστηµάτων DOS και UNIX και του λειτουργικού 
περιβάλλοντος WINDOWS καθώς και στοιχεία πολυµέσων. 
Γ. Να γράφουν και να διαµορφώνουν ένα κείµενο χρησιµοποιώντας ένα επεξεργαστή κειµένου σε 
περιβάλλον WINDOWS. 
∆. Να συνθέτουν και να διαχειρίζονται ένα λογιστικό φύλλο σε περιβάλλον WINDOWS. 
Ε. Να σχεδιάζουν να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται µια βάση δεδοµένων σε περιβάλλον 
WINDOWS. 
ΣΤ. Να έχουν βασικές γνώσεις στατιστικής κατανοµών συχνοτήτων, πιθανοτήτων και κατανοµών τους 
Ζ. Να έχουν βασικές γνώσεις φυσικής γεωγραφίας, ανθρωπογεωγραφίας και οικονοµικής γεωγραφίας. 
Η. Να γνωρίζουν στοιχεία γενικής, θεµατικής και αυτοµατοποιηµένης χαρτογραφίας καθώς και στοιχεία 
απεικονίσεων και προβολών 
Θ. Να γνωρίζουν θεωρητικά τι είναι Γ.Σ.Π. από ποια µέρη αποτελείται, πως γίνεται η συγκέντρωση, η 
επεξεργασία και η ανάλυση των πληροφοριών που έχουν σχέση µε φαινόµενα που εξελίσσονται στο 
γεωγραφικό χώρο. 
Ι. Να έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή ενός σχεδίου µε τη χρήση του σχεδιαστικού 
προγράµµατος AUTOCAD 
Κ. Να έχουν βασικές γνώσεις πάνω στη Φωτογραµµετρία – Φωτοερµηνεία και Τηλεπισκόπιση ώστε να 
µπορούν να διεξάγουν αξιόπιστες µετρήσεις από επίγειες εναέριες ή δορυφορικές φωτογραφίες και να 
προχωρούν σε ανάλυση και ερµηνεία τους. 
Λ. Να γνωρίζουν βασικές έννοιες πολεοδοµίας – χωροταξίας και αναπτυξιακού σχεδιασµού. 
Μ. Να έχουν γνώσεις εννοιών κτηµατολογίου τόσο σε τεχνικές λεπτοµέρειες και ορολογία όσο και σε 
αρχές σύνταξης και χρήσης L.I.S.  
Ν. Να έχουν εξοικειωθεί στην ψηφιοποίηση χαρτών διαφόρων κλιµάκων την εισαγωγή, διόρθωση 
επεξεργασία, ανάλυση και απόδοση τόσο χωρικών όσο και περιγραφικών πληροφοριών µε χρήση του 
γεωγραφικού πακέτου ARC/INFO και των υποπρογραµµάτων αυτού ARCEDIT, ARCPLOT, TABLES, 
OVERLAY, NETWORK ή/και του πακέτου ARCVIEW. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην εξέταση 
της επάρκειας των γνώσεων στα αντικείµενα που αναφέρθηκαν στην παράγραφο αυτή, γιατί αυτά θα 
χρησιµοποιηθούν κυρίως στην επαγγελµατική απασχόληση στην αγορά εργασίας. 
Ξ. Να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις προγραµµατισµού του Γ.Π.Σ. ARC/INFO µε τη γλώσσα 
προγραµµατισµού (ρουτίνες επεξεργασίας, επιλογής, ανάλυσης, σύνθεσης και παρουσίασης δεδοµένων 
και εφαρµογών) SML 
Ο. Να έχουν αποκτήσει γνώσεις για τον πυρήνα προγραµµάτων, τις γεωγραφικές αναλύσεις και τις 
στατιστικές επεξεργασίες µε το πακέτο IDRISI. 
Κρίνεται σκόπιµο στο τέλος της ανάλυσης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων να τονιστεί ότι όλες οι 
παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες αποσκοπούν άµεσα ή έµµεσα στο να καταστήσουν τους αποφοίτους 
της ειδικότητας ικανούς να διαχειριστούν και να εκµεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες ενός πακέτου 
λογισµικού G.I.S. σε διάφορα πεδία εφαρµογών. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών (G.I.S.) πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 
3.1.1 ∆ιαδικασία 
α) Σκοπός  

Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 
απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 
 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 8 από 40 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 
 
3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 

Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 
της ειδικότητας Ειδικός Γεωγραφικών Συστηµάτων (G.I.S.) εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της 
ειδικότητας. 

 
Α.   Εισαγωγή στους Η/Υ, Λειτουργικά Συστήµατα DOS – WINDOWS. 
Β. Προγράµµατα Επεξεργαστών Κειµένου. 
Γ. Προγράµµατα Λογιστικών Φύλλων. 
∆.  ∆οµές ∆εδοµένων. 
Ε. Στατιστική. 
ΣΤ.  Γεωγραφία. 
Ζ. Χαρτογραφία. 
Η.  Εισαγωγή – Ψηφιοποίηση, ∆ιορθώσεις Λαθών, Ανάλυση, Απόδοση Γεωγραφικών 

Στοιχείων µε χρήση Εµπορικών Πακέτων G.I.S. 
Θ.  Σχεδιαστικά Προγράµµατα Η/Υ. 
Ι. Φωτογραµµετρία – Τηλεπισκόπιση. 
Κ. Πολεοδοµία. 
Λ. Κτηµατολόγιο. 
Μ.  Γλώσσα προγραµµατισµού Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών. 
Ν. Χειρισµός – Ανάλυση ∆εδοµένων Πλεγµατικού Τύπου. 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 
3.2.1 ∆ιαδικασία 
α) Σκοπός 

Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 
δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

 
 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 

Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Γεωγραφικών Συστηµάτων (G.I.S.), εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της 
ειδικότητας. 

 
Κατά την εξέταση στο πρακτικό µέρος οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να 

ψηφιοποιήσουν χαρτογραφικό υπόβαθρο οποιασδήποτε κλίµακας, να προβούν σε επεξεργασία, 
διόρθωση, προσθήκη χαρακτηριστικών, δόµηση τοπολογίας, σχεδιασµό βάσης δεδοµένων, 
προγραµµατισµό σε γλώσσα SML και απόδοση χαρτοσύνθεσης µε χρήση των υπο-προγραµµάτων 
ARCEDIT, TABLES, ARCPLOT του προγράµµατος ARC/INFO. Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να 
χρησιµοποιούν το γεωγραφικό πρόγραµµα πληροφοριών ArcView. Τέλος, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
χειριστούν χάρτες γενικής χρήσεως, τοπογραφικούς και ειδικούς θεµατικούς χάρτες καθώς και να 
αντλούν από αυτούς όλες τις πληροφορίες που περιέχουν. 
 Οι εξεταζόµενοι είναι δυνατόν να εξεταστούν στην ανάπτυξη µίας ολοκληρωµένης εφαρµογής 
Γ.Π.Σ., όπως π.χ.: 
 - ∆ηµιουργία µέσω ψηφιοποίησης coverage ή shapefile 
 - ∆ιορθώσεις ψηφιοποιηµένου υλικού  
 - Ενηµέρωση γεωγραφικής βάσης δεδοµένων 
 - Απόδοση ψηφιοποιηµένου υλικού 
 - ∆ηµιουργία χαρτοσύνθεσης 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Α 

1. Τι εννοούµε, όταν λέµε υλικό (hardware), και τι, όταν λέµε λογισµικό (software) ενός 
υπολογιστικού συστήµατος;  

2. Τι είναι η µνήµη RAM και τι η ROM;  
3. Πώς µπορείτε να ανακαλύψετε το µέγεθος της µνήµης RAM που διαθέτει ο υπολογιστής σας;  
4. Τι είναι Λειτουργικό Σύστηµα;   
5. Σε τι χρησιµεύουν τα αρχεία autoexec.bat και config.sys;  
6. Σε τι χρησιµεύουν τα αρχεία “.ini” και πώς δηµιουργούνται;  
7. Ποια εντολή και µε ποια σύνταξη θα χρησιµοποιήσουµε, για να εµφανίσουµε στην οθόνη τα 

αρχεία που έχουν επέκταση ονόµατος (extention) dwg;   
8. Πώς µπορούµε να δούµε τη χωρητικότητα ενός δίσκου και το διαθέσιµο χώρο του, στο MS-

DOS και στα Windows;  
9. Πώς µπορείτε να δείτε τα περιεχόµενα ενός καταλόγου-φακέλου τόσο στα Windows όσο και 

στο MS-DOS;  
10. Πώς µπορούµε να επιλέξουµε πολλά αρχεία ταυτόχρονα σε κάποιο φάκελο µέσα; Να Να 

αναφέρετε την περίπτωση συνεχόµενων αρχείων και την περίπτωση µη συνεχόµενων 
αρχείων.  

11. Εξηγήστε αν είναι δυνατή η επανεµφάνιση ενός διαγραµµένου αρχείου και κάτω από ποιες 
προϋποθέσεις.  

12. Τι είναι οι screen savers, ποια η χρησιµότητά τους και πώς µπορούµε να τους επιλέξουµε και 
να τους χρησιµοποιήσουµε;  

13. Τι είναι το σύστηµα αρχείων και τι γνωρίζετε για το σύστηµα αρχείων του UNIX;  
14. Τι είναι σχετική και τι απόλυτη διαδροµή ενός αρχείου;  
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Β 
1. Σε τι υπερέχει ένας επεξεργαστής που ‘’τρέχει’’ κάτω από τα Windows από έναν που δουλεύει 

σε περιβάλλον DOS;  
2. Ποιες είναι οι βασικές δυνατότητες που έχει ένας επεξεργαστής κειµένου;  
3. ∆ώστε τρία παραδείγµατα ρυθµίσεων απ’ αυτές που περιλαµβάνει η διαµόρφωση σελίδας και 

η διαµόρφωση παραγράφου σε έναν επεξεργαστή κειµένου.  
4. Πώς µπορούµε να αντιγράψουµε ένα τµήµα κειµένου σε όποια θέση θέλουµε στο κείµενό µας;  
5. Πώς µπορούµε να µεταφέρουµε ένα τµήµα κειµένου σε όποια θέση θέλουµε στο κείµενό µας;  
6. Να αναφέρετε τα είδη των στοιχίσεων που µπορούν να εφαρµοστούν σε ένα επεξεργαστή 

κειµένου.  
7. Τι στοιχεία µπορούµε να καθορίσουµε στον τρόπο εκτύπωσης ενός κειµένου;  
8. Πώς δηµιουργούµε Header και Footer σ’ ένα κείµενο; Μπορούµε στο ίδιο κείµενο να έχουµε 

διαφορετικό HEADER ανά σελίδα και, αν ναι, πώς;  
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Γ 
1. Αν το κελί Α3 περιέχει το γράµµα Κ και το κελί Α4 τον αριθµό 5, τότε ο τύπος =Α3+Α4 θα µας 

δώσει αποτέλεσµα: 
α) 5 
β) Κ5 
γ) #VALUE 
δ) Κ+5   

2. Τι είδη γραφικών παραστάσεων µπορούµε να έχουµε σε ένα λογιστικό φύλλο;  
3. Περιγράψτε τα βήµατα που απαιτούνται για τη δηµιουργία µιας γραφικής  παράστασης στο 

Excel.  
4. Να αναφέρετε τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες ενός λογιστικού φύλλου.  
5. Να αναφέρετε τις βασικές δυνατότητες µορφοποίησης κελιών(Excel).  
6. Να περιγραφεί η διαδικασία µε την οποία:  

α) στο κελί Β5 θα υπολογίζεται το άθροισµα των χρηµάτων των Νίκου, Γιώργου και Γιάννη 
β) στο κελί C4 θα υπολογίζεται το άθροισµα των χρηµάτων των Νίκου και Γιάννη 
γ) στο κελί C5 θα υπολογίζεται ο µέσος όρος των χρηµάτων των Νίκου, Γιώργου και Γιάννη.    
 

 A B C 
1  ∆ρχ  
2 Νίκος 5000  
3 Γιώργος 7000  
4 Γιάννης 15000  
5    
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ∆ 
1. Τι είναι αρχείο, τι εγγραφή και τι πεδίο;  
2. Τι είναι το σύστηµα διαχείρισης DBMS;   
3. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των συστηµάτων διαχείρισης βάσης δεδοµένων, ανάλογα µε τη µορφή 

λογικών δοµών που υποστηρίζουν . 
4. Τι είναι primary key;  
5. Τι είναι foreign key;  
6. Τι είναι index και γιατί χρησιµοποιείται;  
7. Τι είναι ερωτηµατολόγιο (query);  
8. Περιγράψτε την έννοια relation σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων.  
9. Ο πίνακας Salesmen της εταιρείας Χ έχει τις παρακάτω στήλες: 

 
Code  Κωδικός πωλητή 
Name  Όνοµα 
City  Πόλη 
Pososto  Ποσοστό προµήθειας 
date  Ηµεροµηνία παραγγελίας 

 
α) Θέλουµε να δούµε όλες τις πωλήσεις που έχουν γίνει στην Αθήνα από 16/1/1997 έως και 16/8/1997. 
β) Ποιοι πωλητές έχουν ποσοστό προµήθειας πάνω από 15%. 
γ) Όλες τις πωλήσεις εκτός Αθήνας.  
10. Ο πίνακας Salesmen της εταιρείας Χ έχει τις παρακάτω στήλες: 

 
Code  Κωδικός πωλητή 
Name  Όνοµα 
City  Πόλη 
Pososto  Ποσοστό προµήθειας 
Date  Ηµεροµηνία παραγγελίας 

 
Να υπολογίσετε το µέσο όρο του ποσοστού προµήθειας που δίνεται στους πωλητές.  
11. Ο πίνακας Salesmen της εταιρείας Χ έχει τις παρακάτω στήλες: 

 
Code  Κωδικός πωλητή 
Name  Όνοµα 
City  Πόλη 
Pososto  Ποσοστό προµήθειας 
Date  Ηµεροµηνία παραγγελίας 

Να συντάξετε µια ερωτοαπόκριση (query) που να εµφανίζει τους κωδικούς (code)  των πωλητών, το 
όνοµα (name) και το σύνολο των πωλήσεων που έχει πετύχει ο καθένας.  
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12. Ο πίνακας Salesmen της εταιρείας Χ έχει τις παρακάτω στήλες: 
 

Code  Κωδικός πωλητή 
Name  Όνοµα 
City  Πόλη 
Pososto  Ποσοστό προµήθειας 
Date  Ηµεροµηνία παραγγελίας 

Να συντάξετε µια ερωτοαπόκριση (query), που να εµφανίζει όλες τις γραµµές του πίνακα ταξινοµηµένες 
ως προς το όνοµα του πωλητή (name) κατά αύξουσα σειρά.  
13. Ο πίνακας Personal της εταιρείας Χ έχει τις παρακάτω στήλες: 

 
Code : Κωδικός πωλητή 
Name : Όνοµα 
Address : ∆ιεύθυνση 
Tel : Τηλέφωνο 

Ο πίνακας Economical της εταιρείας Χ έχει τις παρακάτω στήλες: 
 

Code  Κωδικός πωλητή 
Salary  Μισθός 

Να συντάξετε µια ερωτοαπόκριση (query), που να εµφανίζει για όλους τους πωλητές τον 
κωδικό, το όνοµα και το µισθό τους.  
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ε 
1. Τι ονοµάζουµε στη στατιστική: πληθυσµό,δείγµα και µεταβλητές;Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι 

µεταβλητές;  
2. Τι ονοµάζουµε µέτρα θέσεως; Να αναφέρετε ποια µέτρα θέσεως γνωρίζετε.  
3. Τι ονοµάζουµε µέτρα διασποράς; Να αναφέρετε ποια µέτρα διασποράς γνωρίζετε.  
4. Τι ονοµάζουµε διάµεσο, τι διακύµανση, τι τυπική απόκλιση και τι συντελεστή παραλλακτικότητας 

(CV); Ποιοι είναι οι τύποι τους;  
5. Πού χρησιµοποιούνται οι “στατιστικοί πίνακες”; Να αναφέρετε τρεις(3) κατηγορίες αυτών.  
6. Τι ονοµάζουµε: πίνακα συχνοτήτων ή πίνακα κατανοµής συχνοτήτων, διάγραµµα συχνοτήτων, 

ιστόγραµµα συχνοτήτων, πολύγωνο συχνοτήτων και καµπύλη συχνοτήτων;  
7. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανοµή των 320 σπουδαστών ενός ΙΕΚ ως προς το βάρος 

τους σε κιλά. Να δηµιουργηθεί πίνακας σχετικών συχνοτήτων και από αυτό να βρεθεί η µέση τιµή 
και η τυπική απόκλιση . 
 

Βάρος σε κιλά 53-57 57-61 61-65 65-69 69-73 73-77 77-81 
Σπουδαστές 18 42 75 111 43 28 3 

8. Τι είναι ο συντελεστής παραλλακτικότητας (CV) και πού χρησιµοποιείται; Βάσει ποιου τύπου 
υπολογίζεται;  

9. Τι πληροφορίες µας δίνονται από ένα πίνακα διπλής εισόδου; Να φτιάξετε πίνακα, στον οποίο θα 
παρουσιάσετε µε δικά σας στοιχεία την κατανοµή 60 µαθητών, της ειδικότητας «Ειδικός 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών»,  ενός ΙΕΚ ως προς το φύλλο και το µέσο όρο 
βαθµολογίας των µαθηµάτων Α’ εξαµήνου.  

10. Ποια χαρακτηριστικά µεγέθη περιγράφουν το σχήµα µιας κατανοµής; Τι σηµαίνουν οι θετικές ή οι 
αρνητικές τιµές καθενός από αυτά;  

11. Κατασκευάστε µε δικά σας δεδοµένα ένα στικτό διάγραµµα.  
12. Ποια είδη διαγραµµάτων γνωρίζετε; Παρουσιάστε το κυκλικό διάγραµµα του παρακάτω πίνακα, 

αφού τον συµπληρώσετε ,όπου χρειάζεται, µε δικά σας στοιχεία.  
  

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
Αστική  
Ηµιαστική  
Γεωργική  
∆ασική  

 
13. Τι γνωρίζετε για τα διαστήµατα εµπιστοσύνης;  
14. Τι γνωρίζετε για τα σφάλµατα τύπου Ι και ΙΙ, στις στατιστικές υποθέσεις;  
15. Τι εκφράζει ο συντελεστής συσχετίσεως; Ποιο είναι το πεδίο τιµών του συντελεστή συσχετίσεως;  
16. Τι σηµαίνουν θετικές ή αρνητικές τιµές του συντελεστή συσχέτισης και τι τιµές κοντά στο µηδέν;  
17. Τι ονοµάζουµε “ενδεχόµενο χώρο” και τι “δειγµατικό χώρο”; Ποια είδη “ενδεχοµένων χώρων” 

γνωρίζετε και ποιες είναι οι πράξεις των “ενδεχοµένων χώρων“;  
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤ 
1. Εξηγήστε τις έννοιες: περιήλιο, αφήλιο, ωριαία άτρακτος.  
2. Εξηγήστε τις έννοιες θερινό ηλιοστάσιο και χειµερινό ηλιοστάσιο.  
3. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά των στρωµάτων του στερεού φλοιού της γης.  
4. ∆ώστε ορισµούς για τις ακόλουθες έννοιες: α) φυσικός πόρος ή πόρος γης β) χλωρίδα, γ) 

πανίδα.  
5. Τι είναι έδαφος, τι εδαφογένεση και ποια είναι τα συστατικά του εδάφους;  
6. Να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού 

(χωρικές διαφοροποιήσεις). Εξηγήστε την επίδραση των φυσικών παραγόντων.  
7. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά µεγέθη που προσδιορίζουν τη σύνθεση ενός πληθυσµού. 

Σχολιάστε τη δοµή απασχόλησης.  
8. Να αναφέρετε τα µεγέθη που περιγράφουν την πληθυσµιακή αύξηση.  
9. Τι ξέρετε για τη βιοµηχανική επανάσταση;  Να αναφέρετε τις βασικότερες συνέπειες της 

εκβιοµηχάνισης.  
10. Να αναφέρετε τους τοµείς (κλάδους) παραγωγής και να εξηγήσετε τι περιλαµβάνει ο καθένας.  
11. Τι γνωρίζετε για τη γεωγραφία των βιοµηχανιών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν;  
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ζ 
 

1. Τι ονοµάζουµε χάρτη;  
2. Περιγράψτε το αντικείµενο της χαρτογραφίας.  
3. Τι είναι κλίµακα και πώς αυτή εκφράζεται; ∆ώστε παράδειγµα.  
4. Ποιοι χάρτες ονοµάζονται χάρτες µικρής κλίµακας και ποιοι µεγάλης κλίµακας;  
5. Ένα εκατοστό χάρτη κλίµακας 1 : 1.000.000 σε πόσα χιλιόµετρα στην πραγµατικότητα αντιστοιχεί;  
6. Τρία εκατοστά χάρτη κλίµακας 1 : 50.000 σε πόσα πραγµατικά µέτρα αντιστοιχεί;  
7. Με πόσα εκατοστά µήκος γραµµής απεικονίζεται δρόµος µήκους τεσσάρων χιλιοµέτρων, σε χάρτη 

κλίµακας 1 : 150.000;  
8. Ποια είναι η αριθµητική κλίµακα ενός χάρτη, όταν η γραφική του κλίµακα είναι η ακόλουθη:   

 
9. Τι είναι γεωγραφικό φαινόµενο; Με ποια κριτήρια και σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα 

γεωγραφικά φαινόµενα; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα γεωγραφικών φαινοµένων σε κάθε 
κατηγορία.  

10. Τι είναι γεωγραφικό – χαρτογραφικό σύµβολο και τι οπτική µεταβλητή; Ποιες οπτικές µεταβλητές 
γνωρίζετε;  

11. Ποια είναι τα όρια οπτικής αντίληψης; ∆ώστε ορισµό για καθένα απ’ αυτά. Ποια είναι η χρησιµότητά 
τους;  

12. α. Το περίγραµµα ενός σηµειακού συµβόλου συµπίπτει ή δε συµπίπτει µε το πραγµατικό όριο του 
συµβολιζόµενου δεδοµένου στο έδαφος. 
β.Το γεωγραφικό φαινόµενο ‘σιδηροδροµικός σταθµός’ είναι γραµµικό, σηµειακό ή ογκοµετρικό 
δεδοµένο;  

13. α. Τα γεωγραφικά φαινόµενα ακτογραµµή και µετανάστευση είναι σηµειακά, γραµµικά, 
ογκοµετρικά ή πολυδιάστατα;  
β. Τα γεωγραφικά φαινόµενα αεροδρόµιο, λιµάνι, εµπορευµατική ικανότητα λιµανιού είναι 
σηµειακά, γραµµικά, ογκοµετρικά ή πολυδιάστατα;  

14. α. Η ονοµαστική κλίµακα διαφοροποιεί τα γεωγραφικά φαινόµενα βάσει ποιοτικών ή ποσοτικών 
στοιχείων; 
β. Για την απεικόνιση ποσοτικών σχέσεων µπορεί ή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το χρώµα;  

15. Πώς ορίζεται το γεωγραφικό πλάτος; ∆ώστε σχήµα. (Θεωρήστε τη γη ως σφαίρα)  
16. Πώς ορίζεται το γεωγραφικό µήκος; ∆ώστε σχήµα. (Θεωρήστε τη γη ως σφαίρα)  
17. Ποιες οπτικές µεταβλητές µπορούν να συνδυαστούν σε ένα σύµβολο;  
18. Ποια είναι τα όρια µεταβολής του γεωγραφικού πλάτους και ποια τα όρια µεταβολής του 

γεωγραφικού µήκους;  
19. Τι γνωρίζετε για τους γεωγραφικούς παραλλήλους;  
20. Τι γνωρίζετε για τους γεωγραφικούς µεσηµβρινούς;  
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21. Τι ονοµάζεται χαρτογραφική απεικόνιση;  
22. Κριτήρια κατηγοριοποιήσεων χαρτογραφικών απεικονίσεων. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις 

κατηγορίες απεικονίσεων. Τι γνωρίζετε για την ορθή σύµµορφη και κυλινδρική απεικόνιση 
(Μερκατορική);  

23. Ποιες οι διαφορές “κάναβου τετραγωνισµού” και “χαρτογραφικού κάναβου”;  
24. ∆ώστε ορισµό της γενίκευσης στη χαρτογραφία. Να αναφέρετε τις διαδικασίες και τους βαθµούς 

της γενίκευσης.  
25. Περιγράψτε τη διαδικασία (στάδια)µετατροπής ενός χάρτη κλίµακας 1:50.000 σε ένα χάρτη 

κλίµακας 1:250.000.  
26. ∆ύο σηµεία Α και Β ενός ορεινού δρόµου έχουν υψόµετρα 2150 µ. και 1620 µ. αντίστοιχα. Σε 

χάρτη κλίµακας 1 : 25.000 η κάθετη απόσταση µεταξύ τους είναι 12 εκατοστά. Ποια είναι η κλίση 
του δρόµου στο τµήµα ΑΒ;  

27. Η κλίση ενός τµήµατος ΑΒ ενός δρόµου είναι 10%. Επίσης, η κάθετη µεταξύ τους απόσταση σε 
χάρτη κλίµακας 1 : 25.000 είναι 12 εκατοστά. Ποια είναι η διαφορά υψοµέτρου µεταξύ των δύο 
σηµείων;  

28. Κατατάξτε σε πίνακα ως προς τις διαστάσεις τους και το σύστηµα   ιεράρχησής τους τα επόµενα 
γεωγραφικά φαινόµενα: 
α. Πόλεις µικρές, πόλεις µεγάλες, χωριά, οικισµοί 
β. ∆ρόµοι ταχείας κυκλοφορίας τεσσάρων λωρίδων, χωµατόδροµοι 
γ. Χρήσεις γης: αστική, βιοµηχανική, δάση, καλλιέργειες 
δ. Μετακίνηση φορτίων εµπορευµάτων σε εκατοµµύρια τόνους από ένα µέρος σε κάποια άλλα 
µέρη.  

29. Κατατάξτε σε πίνακα µε κριτήρια α) τις διαστάσεις τους και β) το σύστηµα ιεράρχησής τους τα 
επόµενα γεωγραφικά φαινόµενα: 
α. Καλλιεργήσιµες εκτάσεις ετήσιας παραγωγής 5000 τόνων, 6000 τόνων  και  9000 τόνων 
β. ∆ίκτυο φυσικού αερίου µονού και διπλού αγωγού 
γ. ΙΕΚ δηµόσια και ιδιωτικά ανά νοµό 
δ. Όρια κράτους, νοµού.  

30. Οι πλευρές ενός αγροτεµαχίου σχήµατος ορθογωνίου παραλληλογράµ-µου έχουν µήκος 200 µ. 
(‘πρόσωπο’) και 400 µ. (‘βάθος’) στην πραγµατικότητα. Εάν απεικονισθεί το αγροτεµάχιο υπό 
κλίµακα 1 : 2.000, ποιες θα είναι οι διαστάσεις των πλευρών του στο χάρτη;  

31. Να αναφέρετε, δίνοντας και µια µικρή περιγραφή, τέσσερις βασικές τεχνικές διαδικασίες γενίκευσης 
ενός χάρτη, που χρησιµοποιούνται συνήθως, όταν αλλάζει η κλίµακα. ∆ώστε σχήµατα.  

32. Να αναφέρετε τα είδη των προβολών ανάλογα µε το είδος της αναπτυκτής επιφάνειας που 
χρησιµοποιείται.  

33. Να αναφέρετε τα είδη των προβολών, ανάλογα µε τη θέση του άξονα του κώνου ή του κυλίνδρου 
σε σχέση µε τον άξονα της γης.  

34. Να αναφέρετε τα είδη των προβολών, ανάλογα µε τη θέση του επιπέδου (αν πρόκειται για 
επίπεδο) σε σχέση µε τον άξονα της γης.  

35. ∆ώστε έναν ορισµό της µαθηµατικής χαρτογραφίας.  
36. ∆ώστε έναν ορισµό της αυτοµατοποιηµένης χαρτογραφίας.  
37. Ποιο είναι το εµβαδόν σε mm2  υπό κλίµακα 1:750 µιας έκτασης, της οποίας το εµβαδόν στην 

πραγµατικότητα είναι 1850 m2;  
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Η 
 

1. ∆ώστε ένα ορισµό του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS).  
2. ∆ώστε ένα ορισµό για τα Πληροφοριακά Συστήµατα Γης (Land Information Systems-LIS). Ποια 

είναι η σχέση των LIS µε τα GIS; 
3. Τι ονοµάζουµε χωρική πληροφορία; Να αναφέρετε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα. 
4. Περιγράψτε τη διαδικασία για την εισαγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση των χωρικών-

χαρτογραφικών δεδοµένων µε τεχνολογία διανύσµατος (vector). 
5. Περιγράψτε τη διαδικασία για την εισαγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση των χωρικών-

χαρτογραφικών δεδοµένων µε τεχνολογία πλέγµατος (raster). 
6. Τι ονοµάζουµε περιγραφική πληροφορία; Να αναφέρετε δύο (2) τουλάχιστον παραδείγµατα. 
7. Ποια είναι η διαφορά των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) από τα Σχεδιαστικά 

Πακέτα (CAD); 
8. Ανεξάρτητα από συγκεκριµένες εφαρµογές, υπάρχουν πέντε βασικές κατηγορίες ερωτήσεων στις 

οποίες µπορεί να απαντήσει ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών. Ποιες είναι αυτές; Αναφέρετε 
δύο (2) παραδείγµατα για κάθε κατηγορία.  

9. Το ARC/INFO ή και το ArcView, όπως κάθε GIS, προσοµοιάζει το γεωγραφικό χώρο µε τρεις 
γεωγραφικές οντότητες . Ποιες  είναι αυτές; 

10. Να αναφέρετε πηγές δεδοµένων ενός GIS. 
11. α) Τι ονοµάζουµε coverage στο ARC/INFO ή shapefile στο ArcView; 

β) Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες των coverages ή shapefiles;  
12. ∆ιαστρωµάτωση γεωγραφικής πληροφορίας. Έννοια και παραδείγµατα. 
13. Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία µιας γεωγραφικής ενότητας; Να αναφέρετε παράδειγµα. 
14. Ποιες είναι οι δυο (2) διαφορετικές λειτουργίες που εξυπηρετούν τα σηµεία στο GIS ARC/INFO; 
15. Ένα ΓΣΠ συνδυάζει-συνδέει τα δεδοµένα ή µε ακριβή αντιστοίχιση ή µε ιεραρχική αντιστοίχιση ή µε 

τυχαία αντιστοίχιση. (α) Να αναφέρετε τι γνωρίζετε για τις καθεµία από τις παραπάνω 
αντιστοιχίσεις. (β) Να αναφέρετε ένα τουλάχιστον παράδειγµα για καθεµία. 

16. Να αναφέρετε τα κύρια µέρη του βασικού εξοπλισµού (Hardware) ενός ΓΣΠ.  
17. α)Τι είναι τοπολογία; 

β) Ποιες είναι οι κατηγορίες της; 
18. Ποιες είναι οι 3 βασικές τοπολογικές έννοιες στο ARC/INFO/ArcView; 
19. Περιγράψτε την έννοια της τοπολογίας πολυγώνων-τόξων (προσδιορισµός θέσης). Να αναφέρετε 

παράδειγµα. 
20. Να αναφέρετε την έννοια της τοπολογίας αριστερά-δεξιά (γειτνίαση). Να αναφέρετε παράδειγµα.  
21. Να αναφέρετε τα πεδία των πινάκων P.A.T. (Polygon Attribute Table) και A.A.T. (Arc Attribute 

Table). 
22. Πότε δηµιουργούνται και ενηµερώνονται οι πίνακες P.A.T. (Polygon Attribute Table) και A.A.T. (Arc 

Attribute Table); 
23. Ποια είναι η διαφορά του Point Attribute Table από το Polygon Attribute Table; 
24. Ποια είναι η σηµασία του πεδίου COVER_ID στους πίνακες χαρακτηριστικών στοιχείων P.A.T. 

(Polygon Attribute Table), A.A.T. (Arc Attribute Table), P.A.T. (Point Attribute Table); 
25. Τι ονοµάζουµε TICS; Πού χρησιµεύουν; 
26. α)Τι ονοµάζουµε RMS Error; Πώς προκύπτει;(Αναλυτικά) 

β) Αν προκύψει πολύ µεγάλο RMS Error, ποιο είναι ένα πιθανό λάθος που έχει γίνει; 
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27. Ποια είναι τα µέρη – τµήµατα και ποια είναι η λειτουργία – σηµασία ενός «project» του ArcView; Να 
αναφέρετε τρεις τρόπους για να σώσετε – αποθηκεύσετε ένα project. 

28. Τι είναι «theme» στο ArcView; Tι είδους θέµατα αναγνωρίζει το ArcView; shapefiles ή coverages;  
29. Να αναφέρετε τη δοµή του αρχείου bnd.dbf. 
30. Να αναφέρετε τη δοµή του αρχείου tic.dbf. 
31. Τι ονοµάζουµε κόµβο,  ψευδοκόµβο και  αιωρούµενο κόµβο; 
32. Περιγράψτε µε δύο τρόπους την πρόσθεση ενός νέου theme σ’ ένα view. 
33. Ζητάµε να δηµιουργήσετε ένα coverage /ή shapefile µε όνοµα ΙΕΚ και να προσθέσετε σε αυτό τόξα 

(ARCS) µε ψηφιοποίηση (χρήση ψηφιοποιητή ή ψηφιοποίηση επί της οθόνης) και LABELS µε 
χρήση ποντικιού (mouse). Για το coverage µε όνοµα ΙΕΚ ∆Ε γνωρίζουµε τις συντεταγµένες των 
TICS του. Να αναφέρετε αναλυτικά τα βήµατα (εντολές) που θα ακολουθήσετε σε περιβάλλον 
ARC/INFO ή σε περιβάλλον ArcView. 

34. Να αναφέρετε αναλυτικά τη διαδικασία µετατροπής συντεταγµένων ενός coverage από µονάδες 
ψηφιοποιητή σε µονάδες πραγµατικότητας. 

35. Εάν προσθέσουµε στο ίδιο view δύο themes που δεν έχουν ίδια γεωγραφική προβολή ,θα 
υπάρξουν προβλήµατα και γιατί; 

36. Τι καθορίζει η παράµετρος Weed-Distance; Πότε ορίζεται; 
37. Τι καθορίζει η παράµετρος Snap-Distance; Πότε ορίζεται; 
38. Εξηγήστε τη λειτουργία της εντολής CLEAN.  
39. Σε τι χρησιµεύει η παράµετρος Dangle Length; Από τι εξαρτάται η τιµή της; 
40. Σε τι χρησιµεύει η παράµετρος Fuzzy Tolerance; Από τι εξαρτάται η τιµή της; 
41. Υπολογίστε την τιµή της παραµέτρου Fuzzy Tolerance για ένα ψηφιοποιητή ακρίβειας 0.01 inches 

και για χάρτη κλίµακας 1:2000. 
42. Εξηγήστε τη λειτουργία της εντολής BUILD.  
43. Γιατί στο ίδιο COVERAGE δεν µπορούν να συνυπάρχουν πολυγωνική και σηµειακή τοπολογία; 
44. Έστω ότι πρέπει να επιλεγούν τέσσερα συγκεκριµένα τόξα για διαγραφή. Προηγουµένως ,όµως, 

πρέπει να τα δω στην οθόνη µε διαφορετικό χρώµα προς έλεγχο ότι πρόκειται για τα ζητούµενα 
τόξα. Περιγράψτε τη διαδικασία στο ARC/INFO (εντολές) ή στο ArcView . 

45.  Σε ένα coverage µε όνοµα ATTIKH που περιέχει πολύγωνα πρέπει να επιλεχθούν αυτά µε κωδικό 
(ID) από 30 εως 80. Περιγράψτε τη διαδικασία  στο ARC/INFO (εντολές) ή στο ArcView.  

46. ∆ώσε µια περιγραφή για το καθένα από τα επόµενα εικονίδια του ArcView. Πού χρησιµοποιείται το 
καθένα από αυτά; Περιγράψτε τον τρόπο χρήσης τους. 

 
47. Να αναφέρετε όλους τους τρόπους που γνωρίζετε ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ARC προκειµένου να 

καταλάβετε εάν ένα coverage έχει κτισµένη τοπολογία. 
48. Ποιες είναι οι διαφορές στις διαδικασίες ένωσης χαρτών IDENTITY, INTERSECT και UNION; 
49. Να αναφέρετε τις πληροφορίες που µας παρέχονται µε την εκτέλεση της εντολής DESCRIBE από 

περιβάλλον ARC. 
50. Να αναφέρετε τη διαδικασία (εντολές) προσθήκης ενός αριθµητικού πεδίου πλάτους 10 θέσεων µε 

2 θέσεις δεκαδικές και όνοµα NAME στο ΡΑΤ αρχείο του cover TEST ,σε περιβάλλον ΤABLES στο 
ARC/INFO (εντολές) ή στο ArcView. 
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51. Στο ΑΑΤ αρχείο του coverage ROAD που αναφέρεται στο οδικό δίκτυο µιας περιοχής υπάρχει ένα 
πεδίο µε όνοµα LENGTH ,που έχει δεδοµένα τα µήκη των δρόµων του δικτύου σε χιλιόµετρα. 
Ζητείται η σύνταξη της εντολής µε την οποία θα διαλέξετε τους δρόµους µε µήκος µεγαλύτερο από 
2 χιλιόµετρα και USER_ID µεταξύ 150 και 500 (Απαντήστε σε περιβάλλον ARCEDIT του 
ARC/INFO ή σε ArcView). 

52. Στο ΑΑΤ αρχείο του coverage ROAD που αναφέρεται στο οδικό δίκτυο µιας περιοχής ,υπάρχει ένα 
πεδίο µε όνοµα LENGTH, που έχει δεδοµένα τα µήκη των δρόµων του δικτύου σε χιλιόµετρα 
,καθώς και ένα πεδίο ΚΑΤ, που έχει δεδοµένα τις κατηγορίες των δρόµων του δικτύου. Ζητείται η 
σύνταξη της εντολής µε την οποία θα διαλέξετε τους δρόµους µε µήκος µεγαλύτερο από 5 
χιλιόµετρα και κατηγορίας 2 σε περιβάλλον  TABLES του ARC/INFO ή η διαδικασία µε την οποία 
αυτό επιτυγχάνεται σε περιβάλλον ArcView). 

53. Τι ονοµάζουµε BACKCOVERAGE; 
54. Ποια είναι η διαφορά του BACKCOVERAGE από το EDITCOVERAGE; 
55. Ένα coverage ισοδυναµεί µε Directory ή µε File; Ένα shapefile ισοδυναµεί µε Directory ή µε File; 
56. Να αναφέρετε δύο (2) ενδεχόµενα λάθη κόµβων. 
57. Να αναφέρετε δύο (2) ενδεχόµενα λάθη label. 
58. α) Ποια είναι η λειτουργία της εντολής MAPJOIN; 

β) Να αναφέρετε τις διαφορές της MAPJOIN από την εντολή APPEND. 
59. α) Ποια είναι η λειτουργία της εντολής APPEND; 

β)Να αναφέρετε τις διαφορές από την εντολή MAPJOIN. 
60. Ποια είναι η λειτουργία της εντολής IDENTITY; 
61. Ποια είναι η λειτουργία της εντολής INTERSECT; Ποια είναι η σύνταξή της σε περιβάλλον 

ARC/INFO; Πώς εφαρµόζεται αυτή η διαδικασία σε περιβάλλον ArcView; 
62. Ποια είναι η λειτουργία της εντολής UNION; Ποια είναι η σύνταξή της σε περιβάλλον ARC/INFO; 

Πώς εφαρµόζεται αυτή η διαδικασία σε περιβάλλον ArcView; 
63. Έστω τα coverages SOILS και WATER: Τι χαρακτηριστικά θα έχει το cover FIN (τελικό) που θα 

προκύψει µετά την εφαρµογή της εντολής τοµής INTERSECT; 
64. Τι είδους coverages / shapefiles µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην εντολή ένωσης (UNION); 
65. Να απεικονιστεί σηµειακά ή πολυγωνικά µια τετραγωνική περιοχή εµβαδού 10000 τετραγωνικών 

µέτρων (M2) σε καθεµία από τις ακόλουθες κλίµακες α) 1: 1000, β) 1: 5000, γ) 1: 10000, δ) 1: 
100000,   1: 2000000. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

66. Με ποιο στοιχείο γίνεται η αµφιµονοσήµαντη αντιστοίχιση (σύνδεση) της χωρικής µε την 
περιγραφική πληροφορία; 

67. Να αναφέρετε τις διαδικασίες – εντολές µε τις οποίες γίνεται αντιγραφή ενός coverage ή ενός 
shapefile από τα περιβάλλοντα: DOS, ARC (του ARC/INFO), ARCVIEW και WINDOWS. 
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68.  

 

Αριθµήστε τους κόµβους στο παραπάνω σχήµα και περιγράψτε αναλυτικά τη διαδικασία 
ψηφιοποίησης των πολυγώνων αποφεύγοντας την επανάληψη της ψηφιοποίησης των κοινών τόξων 
των πολυγώνων. 
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69. Α) Συµπληρώστε τον πίνακα βάσει του σχήµατος 1 που ακολουθεί όπου 1-13 α/α τόξων και Α-Λ 
κόµβοι. 

Α/Α ΤΟΞΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΣΕ ΚΟΜΒΟ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   

Β) Περιγράψτε τις διαδροµές   
α) από το σηµείο Α στο σηµείο Ε 
β) από το σηµείο Γ στο σηµείο ∆ 
γ) από το σηµείο Ι στο σηµείο Η 
δ) από το σηµείο ∆ στο σηµείο Λ 
χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα πρόσηµα ( + , - ) ,ανάλογα µε τη φορά (προσανατολισµό) των 
τόξων. 
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70. Για το παρακάτω Σχήµα 2 συµπληρώστε τους δύο πίνακες που ακολουθούν. 

 

ΣΧΗΜΑ  2 
Α) 

ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΤΟΞΑ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
Α  
Β  
Γ  
∆  
Ε  

Β) 

Α/Α ΤΟΞΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ∆ΕΞΙΟ  ΠΟΛΥΓΩΝΟ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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71. Από ένα σύνολο 3460 τόξων ενός coverage διαλέγω τα 460. Με ποια διαδικασία θα επιλέξω 
κατόπιν τα 60 τόξα από τα ήδη διαλεγµένα 460;Απαντήστε ή σε περιβάλλον ARC/INFO ή σε 
περιβάλλον Arc/View. 

72.  Πού χρησιµεύει το module (υποπρόγραµµα) ARCEDIT; 
73.  Πού χρησιµεύει το module (υποπρόγραµµα) ARCPLOT; 
74.  Κατηγοριοποιήστε τα λάθη του παρακάτω σχήµατος και στη συνέχεια αναφέρετε αναλυτικά τις 

εντολές ή τις διαδικασίες για τη διόρθωσή τους. 

 

75. Τι ονοµάζεται overshoot κόµβος; ∆ώστε και σχήµα. 
76. Τι ονοµάζεται undershoot κόµβος; ∆ώστε και σχήµα. 
77. Με ποιο τρόπο εµφανίζεται η σύνταξη µιας εντολής στο ARC/INFO; 
78. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένας χάρτης για να είναι κατάλληλος για χρήση στον 

ψηφιοποιητή ή SCANNER; 
79. Να αναφέρετε τη λειτουργία των εντολών ASELECT, NSELECT, RESELECT του ARCEDIT. 

∆ώστε από ένα παράδειγµα για καθεµία.  
80. Να αναφέρετε αναλυτικά τις εντολές για τη διόρθωση λαθών τόξων και πολυγώνων στο διπλανό 

σχήµα.  
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81. Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα µεταξύ των Γ.Σ.Π. raster και vector µορφής.  
82. Να αναφέρετε τη σύνταξη εντολής /ή τη διαδικασία µε την οποία µπορούµε να επιλέξουµε µε τα 

τόξα µε µήκος µεγαλύτερο των 5 Km και ROAD-ID  µικρότερο ή ίσο του 50 ενός coverage /ή 
shapefile µε όνοµα ROAD σε περιβάλλον ARC/INFO ή σε περιβάλλον ArcView. 

83. ∆ιορθώστε τα λάθη ,αναφέροντας αναλυτικά τις εντολές, και αλλάξτε το USE_ ID του LABEL από 
146 σε 14.  

 

84. Ποια είναι η λειτουργία των εντολών LISTCOVS, COMMANDS και HELP; 
85. Ποια είναι η λειτουργία της διαδικασίας BUFFER; Πώς εφαρµόζεται η Buffer διαδικασία σε 

περιβάλλον ArcView ή ποια είναι η σύνταξη της σχετικής εντολής σε περιβάλλον ARC/INFO; 
86. Ποια η εντολή και από τι περιβάλλον πρέπει να εκτελέσουµε, για να ορίσουµε συγκεκριµένη οθόνη 

και για να τρέξει το ARCINFO; 
87. Να αναφέρετε τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουµε για µια επιτυχηµένη χαρτοσύνθεση. 
88. Να αναφέρετε τα 10 (δέκα) βήµατα για τη δηµιουργία χάρτη σε περιβάλλον ARCPLOT ή τις 

διαδικασίες για µια χαρτοσύνθεση σε περιβάλλον ArcView. 
89. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µεγέθη ενός χάρτη; Με ποιες εντολές ορίζονται; (Να αναφέρετε µόνο 

τις εντολές και όχι τη σύνταξή τους.). 
90. Ποιες εντολές χρησιµοποιώ ή ποια διαδικασία εφαρµόζω για να δω στην οθόνη τα διαθέσιµα 

σύµβολα σηµειακά, γραµµικά, επιφανειακά ή γραµµατοσειρές µιας βιβλιοθήκης,σε περιβάλλον 
Arc/Info ή σε περιβάλλον ArcView αντίστοιχα; 

91. Να αναφέρετε βήµα προς βήµα ολόκληρη τη διαδικασία για τη σχεδίαση χάρτη ,που θα 
παρουσιάζει τους νοµούς της Ελλάδας ανάλογα µε την πυκνότητα του πληθυσµού, µε δεδοµένα το 
χάρτη µε τη διοικητική υποδιαίρεση και τις πυκνότητες πληθυσµού ανά νοµό. 

92. Να αναφέρετε τη λειτουργία και τη σύνταξη της εντολής CLIP σε περιβάλλον ARC/INFO ή τη 
διαδικασία CLIP σε περιβάλλον ArcView.  

93. Έστω τα coverage SOILS και WATER. Τι χαρακτηριστικά θα έχει το τελικό coverage που θα 
προκύψει από την εφαρµογή της εντολής INTERSECT; 

94. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ των εντολών ένωσης γειτονικών πινακίδων χάρτη; 
95. Τα αρχεία BND.DBF δύο coverages περιέχουν τις τιµές: 

 του πρώτου:   xmin=2500    ymin=1000   xmax=5000   ymax=3000 
 του δεύτερου: xmin=5000    ymin=3000   xmax=8000   ymax=5500 
Τι θα συµβεί µετά την εκτέλεση της εντολής APPEND; 

96. Να αναφέρετε τη διαδικασία εισαγωγής κειµένου σε χαρτοσύνθεση στο ArcView . 
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97. Να αναφέρετε τις εντολές (ARCPLOT) ή τη διαδικασία (ArcView) για σχεδίαση χαρτοσύνθεσης 
,που αποτελείται από τα coverages LAND, SOILS, WATER σε χαρτί Α2 (58Χ42) και σε κλίµακα 
1:5000 σε εκτύπωση Landscape. 

98. Θέλουµε να σχεδιάσουµε σε µια χαρτοσύνθεση, σκίαση των πολυγώνων του coverage TEST που 
έχουν τιµές στην στήλη XRHSH του αρχείου ΡΑΤ: 2 και 3. Επίσης θέλουµε να σχεδιαστούν όλα τα 
όρια των πολυγώνων του coverage µε χρώµα µαύρο (1). Γράψτε την κατάλληλη σειρά εντολών 
(ARCPLOT) ή τη διαδικασία σε περιβάλλον ArcView. 

99. Να αναφέρετε και δώστε µία σύντοµη περιγραφή των συσκευών που χρησιµοποιούνται για την 
εισαγωγή, παρουσίαση και αποθήκευση χωρικών δεδοµένων. 

100. Μετατρέψτε τη γραµµή που δίνεται παραπάνω διανυσµατικά (vector) σε κανονικοποιηµένη µορφή 
(raster).  

 

101. Τι είναι «δίκτυα» στα Γεωγραφικά πληροφοριακά Συστήµατα και µόνο; 
102. Καταµερισµός δικτύων: Περιγράψτε τη διαδικασία καταµερισµού. Να αναφέρετε τις εντολές στα 

Γεωγραφικά πληροφοριακά Συστήµατα και µόνο. 
103. Περιγράψτε τον αλγόριθµο εύρεσης βέλτιστης διαδροµής. Περιγράψτε τον αλγόριθµο εύρεσης 

καταµερισµού. 
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Θ 
1. Να αναφέρετε τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της σχεδίασης µε τη χρήση ενός σχεδιαστικού 

προγράµµατος σε Η/Υ.  
2. Ποια είναι η διαφορά των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) από τα Σχεδιαστικά 

Πακέτα (CAD);   
3. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ διαφορετικών σχεδιαστικών προγραµµάτων; Αν ναι, να 

αναφέρετε κάποιο τρόπο επικοινωνίας του autocad µε άλλα  προγράµµατα.  
4. Ζητείται να γίνει η περιγραφή σχεδίασης µιας γραµµής µε τα εξής στοιχεία: 

α. Μήκος 35 µονάδες 
β. Αρχή γραµµής στο σηµείο (χ,ψ)=(5,5) 
γ. Γωνία ως προς τον οριζόντιο άξονα 25 µοίρες 
Πώς είναι δυνατόν να σχεδιαστεί µία ευθεία κάθετη στο µέσο της;  

5. Ζητείται η περιγραφή της σχεδίασης ενός ορθογώνιου µε τα εξής στοιχεία: 
α. Το µήκος της µεγάλης πλευράς είναι 15 µονάδες, της µικρής πλευράς 8 µονάδες και η µεγάλη 
πλευρά να είναι παράλληλη µε τον οριζόντιο άξονα. 
β. Η γωνία µε τις µικρότερες συντεταγµένες να βρίσκεται στο σηµείο (χ,ψ)=(4,4).  

6.  Ποια στοιχεία αρκούν για να σχεδιαστεί ένας κύκλος; ∆ώστε όλες τις εναλλακτικές λύσεις.  
7. Περιγράψτε τη διαδικασία σχεδίασης του ακόλουθου σχήµατος:    

 

8. Ποια είναι η χρησιµότητα του Ortho;  
9. Να αναφέρετε τις επιλογές της εντολής OSNAP.  
10. Ποια είναι η χρησιµότητα του OSnap; Περιγράψτε τις επιλογές Endpoint, Midpoint, Intersection, 

Perpendicular.  
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11. Περιγράψτε τη διαδικασία σχεδίασης του ακόλουθου σχήµατος.  

 

12. Περιγράψτε τη διαδικασία µε την οποία θα περάσουµε από το ένα σχήµα στο άλλο.  

 

13. Περιγράψτε τη διαδικασία µε την οποία µία γραµµή 5 µονάδων µπορεί να γίνει 10 µονάδες.  
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14. Περιγράψτε τη διαδικασία µε την οποία από το πρώτο σχήµα θα προκύψει το δεύτερο.  

 

15. Περιγράψτε 2 τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να σχεδιάσουµε από το πρώτο σχήµα το 

δεύτερο.  

 

16. Με ποιες εντολές µπορώ να βρω το εµβαδόν κάποιου σχήµατος, την απόσταση ανάµεσα σε δύο 
σηµεία και τις συντεταγµένες κάποιου σηµείου; 

17.  Είναι δυνατή η πρόσθεση και αφαίρεση εµβαδού από το σχεδιαστικό   πρόγραµµα και, εάν ναι, µε 
ποια εντολή;  

18. Αιτιολογήστε τους λόγους για τους οποίους πρέπει η σχεδίαση να γίνεται σε διαφορετικά Layers.  
19. Πώς µπορούµε να αλλάξουµε το χρώµα ενός αντικειµένου στο σχέδιό µας; Πόσοι και ποιοι τρόποι 

υπάρχουν;  
20. Πώς µπορούµε να αλλάξουµε τον τύπο γραµµής ενός συνόλου ή ενός αντικειµένου στο σχέδιό 

µας; Πόσοι και ποιοι τρόποι υπάρχουν;  
21. Με ποια µέθοδο µπορούµε να “κρύψουµε” ή να “εµφανίσουµε” µερικά αντικείµενα από την οθόνη; 

Σε τι µας χρησιµεύει η δυνατότητα αυτή;       
22. Είναι δυνατόν να αλλάξουµε το όνοµα ενός επιπέδου σχεδίασης (Layer); Εάν ναι, περιγράψτε τη 

διαδικασία.  
23. Τι σηµαίνουν οι επιλογές “Bylayer” των εντολών Color και Linetype;  
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24. Είναι δυνατό να έχουµε στο ίδιο layer αντικείµενα διαφορετικών χρωµάτων; Αν ναι, περιγράψτε τη 
διαδικασία.  

25. Περιγράψτε τη διαδικασία µε την οποία στέλνουµε αντικείµενα ενός layer σε ένα άλλο layer.  
26. Ποια η διαφορά κατά την επιλογή αντικειµένων µε τις µεθόδους Crossing και Window;  
27. Να  αναφέρετε όλες τις επιλογές της εντολής Zoom.  
28. Πώς λειτουργεί η επιλογή Dynamic της εντολής Zoom;  
29. Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες, για να διαγραµµίσουµε το ακόλουθο σχήµα;  

 

30. Τι ακριβώς είναι τα αρχεία µε επέκταση “.DWT” και σε ποιον υποφάκελο του υπολογιστή 
βρίσκονται;  

31. Σε τι διαφέρουν τα αρχεία µε επέκταση DWG από τα αρχεία µε επέκταση BAK;  
32. Περιγράψτε τη χρησιµότητα των Blocks στα σχέδιά µας.  
33. Περιγράψτε τη διαφορά ανάµεσα στην εντολή Block και Wblock.  
34.  Να αναφέρετε τη διαδικασία ψηφιοποίησης στο Autocad. Να γίνει σύντοµη αναφορά στις εντολές 

TABLET και SKETCH.  
35. Να αναφέρετε τα είδη των διαστάσεων µε τα οποία µας επιτρέπει να διαστασιολογήσουµε το 

AutoCAD.  
36. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στις εντολές TEXT, DTEXT, QTEXT;  
37. ∆ίνεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µε µήκος πλευράς 12 µονάδες (παράλληλα µε τον 

άξονα των Χ) και µήκος µικρής πλευράς 9 µονάδες. Η κορυφή που έχει τις µικρότερες 
συντεταγµένες βρίσκεται στο σηµείο (χ,ψ)=(4,3). Με ποιες εντολές πρέπει να γίνουν τα παρακάτω; 
α) να σχεδιαστεί ένας κύκλος που η διάµετρός του να εφάπτεται στο µέσο των πλευρών µε το 
µεγαλύτερο µήκος 
β) να υπολογιστεί το µήκος της περιµέτρου του κύκλου.  

38. ∆ίνεται ένα τετράγωνο µε πλευρά δύο(2) µονάδες. Η κορυφή που έχει τις µικρότερες 
συντεταγµένες βρίσκεται στο σηµείο (χ,ψ)=4,3. Με ποιες εντολές πρέπει να γίνουν τα παρακάτω; 
α) να σχεδιαστεί ένα νέο τετράγωνο, του οποίου οι πλευρές να έχουν απόσταση 3 µονάδες από τις 
πλευρές του δοθέντος. 
β) να σχεδιαστούν οι διαγώνιες του νέου τετραγώνου, καθώς και οι διάµεσοι των πλευρών του. 
γ) να µεταφερθεί το νέο τετράγωνο µε τις διαγώνιές του σε νέα θέση, ώστε η κορυφή που θα έχει 
τις µικρότερες συντεταγµένες να συµπίπτει µε την κορυφή του αρχικού τετραγώνου, που έχει τις 
µεγαλύτερες συντεταγµένες.  

39. ∆ίνεται ένας κύκλος µε κέντρο στο σηµείο (χ,ψ)=3,3 και ακτίνα R=2,5 µονάδες. Με ποιες εντολές 
πρέπει να γίνουν τα παρακάτω; 
α) να γίνει αντιγραφή του σχήµατος έτσι ώστε το κατώτερο σηµείο του νέου κύκλου να βρίσκεται  
στο σηµείο (χ,ψ)=20,12 
β) να γίνει σχεδίαση ενός κύκλου µε κέντρο το σηµείο (χ,ψ)=20,12 
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γ) ο συνδυασµός των δύο νέων αλληλοτεµνοµένων κύκλων, να περιστραφεί κατά 30 µοίρες µε  
φορά αντίθετη των δεικτών του ωρολογίου. Κέντρο περιστροφής να είναι το ανώτερο σηµείο  του 
αρχικού κύκλου.   

40. ∆ίνεται ένας κύκλος µε κέντρο στο σηµείο (χ,ψ)=2,2 και ακτίνα 1,5    µονάδες. Με ποιες εντολές 
µπορούν να γίνουν τα παρακάτω; 
α) να γίνει αντιγραφή του σχήµατος έτσι ώστε το ανώτερο σηµείο του νέου κύκλου να βρίσκεται 
στο σηµείο (χ,ψ)=2,10 
β) να σχεδιαστεί µία εφαπτοµένη του νέου κύκλου, µε αρχή το κέντρο του αρχικού κύκλου και 
τέλος το σηµείο επαφής της εφαπτοµένης 
γ) να υπολογιστεί το µήκος της ευθείας αυτής.  
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ι 
1. Για ποιο λόγο η κατακόρυφη αεροφωτόληψη γίνεται σε επικαλυπτόµενες λωρίδες; Σε τι ποσοστά 

κυµαίνονται οι επικαλύψεις κατά πλάτος και κατά µήκος;  
2. Να αναφέρετε  πέντε (5) τουλάχιστον παράγοντες που επηρεάζουν τη φωτοερµηνευτική λήψη.  
3. Αν µια έκταση στο έδαφος έχει εµβαδόν Ε, πώς προκύπτει ο αριθµός των απαιτούµενων για 

φωτοερµηνευτική λήψη αεροφωτογραφιών;  
4. Να βρεθεί η κλίµακα των α/φ που πάρθηκαν µε φωτογραµµετρική φωτοµηχανή 305/23 και από 

ύψος Η=2000m.  
5. ∆ώστε τον ορισµό της µέσης κλίµακας αεροφωτογραφίας.  
6. Γίνεται αεροφωτολήψη από ύψοςΗ=1000m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, για να 

φωτογραφηθεί περιοχή που ορίζεται από τα σηµεία: 
Ζ1  =385m, Ζ2=415m, Ζ3=390m, µε αεροφωτοµηχανή 88/23. Ποια είναι η εικονοκλίµακα; Πόσο 
είναι το S; Πόσο το αληθές µήκος L ενός δρόµου που το ανάπτυγµα στο φωτόγραµµα µετρήθηκε 
και είναι 15.50cm;  

7. Σ’ ένα στερεό ζεύγος που πάρθηκε από ύψος h=1500m µετρήθηκε η διαφορά παραλλάξεων της 
βάσης και της κορυφής ενός πύργου και βρέθηκε 1,15mm. Η απόσταση των δύο εικονοκέντρων 
µετρήθηκε στα 92mm (bεικ = 92mm). Ποιο είναι το ύψος του πύργου;  

8. ∆ώστε τον ορισµό του φωτοερµηνευτικού κλειδιού. Πού χρησιµεύουν; Κατηγορίες.  
9. Τι είναι τα αναλογικά φωτοερµηνευτικά κλειδιά;  
10. Τι είναι τα τεχνικά φωτοερµηνευτικά κλειδιά; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα.  
11. Ποιες είναι οι κατηγορίες των φωτοερµηνευτικών κλειδιών επιλογής και ποιες των 

φωτοερµηνευτικών κλειδιών αποκλεισµού;  
12. Πού χρησιµοποιούνται οι παγχρωµατικές αεροφωτογραφίες;  
13. Πού χρησιµοποιούνται οι υπέρυθρες αεροφωτογραφίες;  
14. Πού χρησιµοποιούνται οι έγχρωµες αεροφωτογραφίες;  
15. Πού χρησιµοποιούνται οι ψευδοχρωµατικές αεροφωτογραφίες;  
16. Τι τύπο αεροφωτογραφίας θα χρησιµοποιούσατε για να διακρίνετε επιφάνειες συγκεντρώσεων 

νερού χωρίς προσµίξεις λάσπη κ.λ.π.;  
17. Τι τύπο αεροφωτογραφίας θα χρησιµοποιούσατε για να διακρίνετε τη γενική τοπογραφική 

µορφολογία µιας περιοχής;  
18.  Τι ονοµάζουµε φωτόγραµµα; Ποιες προϋποθέσεις και απαιτήσεις πρέπει να πληροί το βασικό 

µέσο Φωτοερµηνείας, το φωτόγραµµα για να είναι αποτελεσµατική η επιτυχηµένη µετρητική και 
ποιοτική αξιοποίηση;  

19. ∆ώστε τον ορισµό της επιστήµης της Φωτοερµηνείας. Να αναφέρετε τέσσερις(4) τουλάχιστον 
περιοχές εφαρµογής της. 

20. ∆ώστε τον ορισµό της επιστήµης της Τηλεπισκόπησης.  
21. ∆ώστε τον ορισµό της επιστήµης της Φωτογραµµετρίας. Να αναφέρετε τέσσερις(4) τουλάχιστον 

περιοχές εφαρµογής της.  
22. ∆ώστε τον ορισµό της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας και να αναφέρετε τις 7 παραµέτρους 

(ονοµαστικά) από τις οποίες εξαρτάται αυτή.  
23. Να αναφέρετε τις διακρίσεις (κατηγορίες) των αεροφωτογραφιών, ανάλογα µε την κλίση του άξονα 

λήψης.  
24. ∆ώστε τον ορισµό της κλίµακας της αεροφωτογραφίας.  
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25. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα των φωτολήψεων µε κατακόρυφο άξονα, σε σχέση µε τις 
φωτοληψίες µε κεκλιµένο άξονα λήψης.  

26. Τι είναι η «ικανότητα αναγνώρισης» στη φωτοερµηνευτική/τηλεσκοπική µεθοδολογία;  
27. Τι είναι η «ικανότητα συσχέτισης» στη φωτοερµηνευτική/τηλεσκοπική µεθοδολογία;  
28. Τι είναι η «ικανότητα εκτίµησης» στη φωτοερµηνευτική/τηλεσκοπική µεθοδολογία;  
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Κ 
1. ∆ώστε τον ορισµό της Ρυµοτοµικής Γραµµής (ΡΓ), Οικοδοµικής Γραµµής (ΟΓ). Οι δύο γραµµές 

µπορούν να ταυτίζονται;  
2. Να αναφέρετε τις κατηγορίες της αυθαίρετης δόµησης. Να αναφέρετε τις περιπτώσεις αυθαίρετης 

δόµησης σε περιοχές εντός του εγκεκριµένου σχεδίου.  
3. Πότε ένα οικόπεδο ονοµάζεται άρτιο και οικοδοµήσιµο; Να αναφέρετε τα συστήµατα δόµησης που 

γνωρίζετε.  
4. ∆ώστε τον όρο του οικισµού µέσα από το νοµικό, το οικονοµικό, το κοινωνιολογικό και το 

οικολογικό πρίσµα. Κριτήρια χωροθέτησης οικισµών.  
5. Πού αποσκοπεί ο καθορισµός µιας περιοχής ως Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου;  
6. Να αναφέρετε τα επί τοις εκατό (%) ποσοστά εισφοράς σε γη ιδιοκτησιών, αναλόγως µε το 

ποσοστό επιφάνειάς της, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του 1337/83.  
7. Να αναφέρετε πολύ συνοπτικά τις βασικές αρχές της προέλευσης ορισµένων µορφών πόλεων, 

σύµφωνα µε τις θεωρίες  
α) Οµόκεντρων ζωνών  (Park, Burgess) 
β) Τοµέων (Hoyt) 
γ) Πολλαπλών πυρήνων (Harris Ullman)  

8. ∆ώστε τον ορισµό του Ρυθµιστικού Σχεδίου αστικής περιοχής. Από τι αποτελείται αυτό; Ποιος είναι 
ο αρµόδιος φορέας για τη σύνταξη, έγκριση της παραλαβής και εφαρµογής του Ρυθµιστικού 
Σχεδίου;  

9. Να αναφέρετε τα ποσοστά επί τοις εκατό (%) της εισφοράς σε χρήµα των ιδιοκτησιών, αναλόγως 
του εµβαδού τους, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του νόµου 1337/83.  

10. ∆ώστε τον ορισµό του Πολεοδοµικού Σχεδίου ή Σχεδίου Πόλεως.  
11. Όροι ∆όµησης. Ποια στοιχεία περιλαµβάνουν;  
12. Ποιες είναι οι δύο κύριες κατηγορίες βασικού αστικού οδικού δικτύου; Ποια συµπεράσµατα 

προκύπτουν από τη µεταξύ τους σύγκριση;   
13. Τι είναι η Πολεοδοµική Μελέτη Επέκτασης - Αναθεώρησης;  
14. Να αναφέρετε τι γνωρίζετε για την Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης Ε.Π.Α.  
15. Ποιοι είναι οι στόχοι µιας κυκλοφοριακής µελέτης πεζοδρόµησης;  
16. Οικόπεδο εµβαδού 550 m2  έχει όρους δόµησης: Σ∆ 1,2, ΣΚ 0,7  αρ. ορόφων 4 . Να αναφέρετε 4 

διαφορετικές επιλογές για τον κατασκευαστή οικοδοµήµατος. Επίσης, αν θεωρήσουµε το οικόπεδο 
ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, σχεδιάστε το οικοδόµηµα στο συνεχές σύστηµα δόµησης.  

17.  Να αναφέρετε τους παράγοντες χωροθέτησης βιοµηχανικής δραστηριότητας.   
18. ∆ώστε τους ορισµούς των παρακάτω όρων:  

α) συντελεστής δόµησης  
β) συντελεστής κάλυψης  
γ) συντελεστής κατ’ όγκον εκµατάλλευσης.  

19. Ποιες είναι οι δύο µεγάλες κατηγορίες παρέµβασης στην ανάπτυξη των περιφερειών; 
20. Ποια είναι η χρησιµότητα των Γ.Σ.Π. στην Πολεοδοµική Μελέτη χρήσεων γης µιας αστικής 

περιοχής;  
21. Τι είναι πράξη εφαρµογής; ∆ηµιουργεί εµπράγµατα δικαιώµατα; Ποιος τη   συντάσσει και ποιος την 

εγκρίνει;  
22. Πώς υπολογίζεται η εισφορά σε γη ιδιοκτησίας που έχει εµβαδόν π. χ.  3500 τ.µ.;  
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23. Έστω ότι µια ιδιοκτησία 1000 τ.µ. ρυµοτοµείται από κοινόχρηστο χώρο του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου κατά 400 τ.µ. Σε ποιο εµβαδόν θα υπολογισθεί η εισφορά σε χρήµα;  

24. Πώς αντιµετωπίζονται οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως 
αρχαιολογικοί από την εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη;  

25. Να αναφέρετε τουλάχιστον τρεις από τις βασικές λειτουργίες µιας πόλης, οι οποίες εξελίσσονται σε 
σηµαντικούς παράγοντες για την επιβίωσή της και το ρόλο της.  

26. Τι είναι οι Ζ.Ο.Ε.; Επιτρέπεται η πολεοδόµηση περιοχών β’ κατοικίας µέσα στις Ζ.Ο.Ε.;  
27. ∆ώστε τον ορισµό της «αναγκαστικής απαλλοτρίωσης».  
28. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα για τα ακόλουθα οικοδοµικά συστήµατα: 

Συνεχές οικοδοµικό σύστηµα 
Πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα  

29. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν.1577/85 (Γ.Ο.Κ.), ένα κτίριο τοποθετείται ελεύθερα µέσα στο 
οικόπεδο. Όταν το κτίριο δεν εφάπτεται µε τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, πόση είναι η 
απόσταση ∆ που πρέπει να αφήνεται;  
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Λ 
1. ∆ιατυπώστε τον ορισµό του Κτηµατολογίου.  
2. Ποια είναι τα συστατικά µέρη του κτηµατολογίου; Τι γνωρίζετε για τα κτηµατικά βιβλία και τι για 

τους κτηµατογραφικούς χάρτες;  
3. ∆ώστε τον ορισµό της κυριότητας. Πότε αυτή λέγεται πλήρης; Με ποιους τρεις ( 3) τρόπους 

αποκτάται η κυριότητα;  
4. Ποιες είναι οι πέντε βασικές ιδιότητες της κυριότητας;  
5. Πότε υπάρχει η έννοια της συγκυριότητας και πώς δηµιουργείται;  
6. Τι ορίζουµε Νοµή; Ποια είναι η διαφορά της από την κυριότητα; Ποιες είναι οι µορφές της νοµής; 

(ονοµαστικά).  
7. Τι ορίζεται ως ∆ουλεία; Σε τι διακρίνονται οι ∆ουλείες;  
8. ∆ώστε τον ορισµό της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης.  
9. Τι ονοµάζεται Ακτογραµµή και τι Αιγιαλός;  
10. Τι ονοµάζεται παραλία και τι γραµµή παραλίας;  
11. ∆ώστε τον ορισµό της έννοιας του Γεωτεµαχίου. Πιστεύετε ότι, ανάλογα µε τη διαµόρφωση και τη 

χρήση των γεωτεµαχίων, µπορούµε να συλλέξουµε διάφορες πληροφορίες;  
12. ∆ώστε τον ορισµό του όρου: Αναδασµός µιας αγροτικής περιοχής. Να αναφέρετε τη διαδικασία 

αναδασµού αγροτικής περιοχής.  
13. Περιεχόµενα κτηµατολογικών πινάκων 

(Τύπος Α: στοιχεία ακινήτων κατά τρόπο αριθµητικό)  
(Τύπος Β: λεξικογραφηµένα στοιχεία ακινήτων)  

14. Να αναφέρετε µε ποιους τρόπους µπορούν τα Γ.Σ.Π. να χρησιµοποιηθούν για τη σύνταξη, 
ενηµέρωση και χρήση του Εθνικού Κτηµατολογίου.  

15. Τι ορίζουµε ως πράξη τακτοποίησης και προσκύρωσης; Ποια είναι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
για τη σύνταξη πράξης τακτοποίησης;  

16. ∆ώστε τον ορισµό του αστικού αναδασµού.  
17. Ποιο οικόπεδο ονοµάζεται ωφελούµενο και ποιο βαρυνόµενο κατά τη µεταφορά του συντελεστή 

δόµησης; Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πράξη της µεταφοράς.  
18. Πότε ένα οικόπεδο χρειάζεται τακτοποίηση; Πότε δε γίνεται τακτοποίηση ενός οικοπέδου µε όµορα;  
19. ∆ώστε τον ορισµό των κοινόχρηστων και των κοινωφελών χώρων.  
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Μ 
1. Τι είναι η SML; Πού γράφεται ένα πρόγραµµα SML; Τι εντολές περιλαµβάνει η SML;  
2. Με ποιους τρόπους εκτελείται ένα SML πρόγραµµα;  
3. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των εντολών & OPEN - &OPENW;  
4. POPUP [file] [sml-var][opt][row][col][mrow][mcol] 

Ποια είναι η λειτουργία της εντολής; Τι ορίζει η καθεµιά από τις παραµέτρους σύνταξης;  
5. ∆ηµιουργήστε ένα SML file που να περιέχει τις βασικές εντολές ορισµού χαρακτηριστικών µεγεθών 

(όρια γεωγραφικής περιοχής, µονάδες µέτρησης κλίµακας, µέγεθος, µονάδες µέτρησης χαρτιού 
που θα χρησιµοποιηθεί κ.λ.π.) για να τυπωθούν µε κόκκινο χρώµα τα τόξα και τα πολύγωνα ενός 
χάρτη µε όνοµα TEST µεγέθους Α2 (58Χ42) κλιµ. 1:5.000.  

6. Να αναφέρετε τη λειτουργία των εντολών  &READ, &WRITE, &REM.  
7. Να αναφέρετε αναλυτικά τη λειτουργία του παρακάτω SML file: 

DISP 4 
&LABEL ARXH 
MAPE ORIAC 
CLEAR 
MAPUNITS MET 
PAGEUNITS CM  
MAPPOSITION  LL LL 
SHADESET COLOR 
CLEARSEL 
POLYGONSHADES ORIAC 10 
ARCLINES ORIAC 1 
&LABEL ERVTHSH 
DIALOGCLEAR 
POPUP NIKOS.MNU 1  2  4  5010  29 
&GOTO ERVTHSH &IF &EQ %1 ‘’ΑΚΥΡΩΣΗ’’  
RES ORIAC POLY CODE = %2  
MAPE POLY ORIAC    

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 40 από 40 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) 

 

ΟΜΑ∆Α ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ν 
 

1. Ποιες είναι οι τρεις (3) βασικές κατηγορίες – είδη διανυσµατικού τύπου δεδοµένων;  
2. Κατηγορίες – είδη πλεγµατικού τύπου δεδοµένων.  
3. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των δεδοµένων διανυσµατικού τύπου;   
4. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του πλεγµατικού τύπου δεδοµένων;  
5. Να αναφέρετε διαδικασίες ανάλυσης πλεγµατικών δεδοµένων (δώστε και σχήµατα).  
6. Τι ορίζεται ως ψηφιακό µοντέλο επιφάνειας (digital terrain model, DTM);  
7. Τι είναι το τριγωνικό κανονικό δίκτυο (µοντέλο ΤΙΝ);  

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


