
∆Ε ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑ

1.1 Ανάπτ.
Τι είναι η κοινωνικοποίηση;  - Ποιος είναι ο στόχος της κοινωνικοποίησης ως 
προς το άτοµο και ποιος ως προς την κοινωνία; 

1.1 ΣΛ Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης σταµατάει µε την ενηλικίωση του ατόµου.
1.1 ΣΛ Η κοινωνικοποίηση για το άτοµο είναι µια διαδικασία µε ηµεροµηνία λήξης.
1.1 ΣΛ Η κοινωνικοποίηση δε σταµατά µε την ενηλικίωση του ατόµου.

1.1 ΣΛ

Η κοινωνικοποίηση διαφοροποιείται ως προς τα φύλα στο χώρο και στο 
χρόνο.

1.1 ΣΛ

Η µεταβίβαση αξιών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων µιας κοινωνίας αποτελεί 
µέρος της διαδικασίας κοινωνικοποίησης.

1.1 ΣΛ

Κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία εκµάθησης των αξιών και των κανόνων 
της κοινωνίας.

1.1 ΣΛ

Μερικές φορές τα µηνύµατα, που µεταβιβάζουν οι φορείς κοινωνικοποίησης, 
είναι αντιφατικά και δηµιουργούν στο άτοµο µια διλληµατική κατάσταση.

1.1 ΣΛ Μεταξύ ατόµου και κοινωνίας υπάρχει µια διαρκής σχέση αλληλεπίδρασης.

1.2 Ανάπτ.
Να παρουσιάσετε το ρόλο που διαδραµατίζει το σχολείο στη κοινωνικοποίηση 
του ατόµου.

1.2 Ανάπτ. Να παρουσιάσετε το σχολείο ως φορέα κοινωνικοποίησης.

1.2 ΠΕ

Πρωταρχικός φορέας κοινωνικοποίησης θεωρείται: α. Το Κράτος β. Η 
οικογένεια γ. Το σχολείο δ. Η θρησκεία

1.2 ΣΛ Η οικογένεια είναι ένας δευτερογενής φορέας κοινωνικοποίησης.

1.2 ΣΛ

Η οικογένεια θεωρείται πρωτογενής και, λόγω σπουδαιότητας, πρωταρχικός 
φορέας κοινωνικοποίησης του ανθρώπου.

1.2.1 Ανάπτ.
Να εξηγήσετε γιατί η οικογένεια θεωρείται ο σηµαντικότερος φορέας 
κοινωνικοποίησης του ανθρώπου.

1.2.1 Ανάπτ.

Να εξηγήσετε γιατί το σχολείο θεωρείται σηµαντικός φορέας 
κοινωνικοποίησης του ανθρώπου  και να δώσετε ένα παράδειγµα µιας 
σχολικής διαδικασίας που συµβάλλει στην κοινωνικοποίηση των µαθητών .

1.2.1 Ανάπτ. Να παρουσιάσετε τη θρησκεία ως φορέα κοινωνικοποίησης.
1.2.1 Ανάπτ. Να παρουσιάσετε την οικογένεια ως φορέα κοινωνικοποίησης.

1.2.1 Ανάπτ.
Πόσο σηµαντικός φορέας κοινωνικοποίησης θεωρείται το σύγχρονο κράτος 
και γιατί;

1.2.1 ΣΛ Ο σηµαντικότερος φορέας κοινωνικού ελέγχου θεωρείται ότι είναι το Κράτος.

1.2.1 ΣΛ Οι θρησκευτικοί θεσµοί θεωρούνται φορείς κοινωνικοποίησης του ανθρώπου.
1.2.1 ΣΛ Το Κράτος είναι ένας βασικός φορέας κοινωνικοποίησης του ανθρώπου.
1.2.2 ΣΛ Η µίµηση - ταύτιση είναι µηχανισµοί κοινωνικοποίησης τους ατόµου.
1.2.2 ΣΛ Μέσα από το µηχανισµό της µίµησης το άτοµο αποκτά ατοµική ταυτότητα.

1.2.2 ΣΛ

Μέσα από το µηχανισµό της µίµησης το άτοµο αποκτά την ατοµική του 
ταυτότητα (Εγώ).

1.2.2 ΣΛ

Σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατική κοινωνικοποίηση διαδραµατίζει η 
σαφήνεια και η συνέπεια λόγων και έργων των φορέων κοινωνικοποίησης.

1.3 ΠΕ

Μια πολιτική αξία είναι: α. η περιουσία. β. το κέρδος. γ. η συµµετοχή στα 
κοινά. δ. η επιχειρηµατική ηθική.

1.3 ΠΕ

Οικονοµική αξία θεωρείται: α. η δικαιοσύνη. β. η αλληλεγγύη. γ. η ελευθερία. 
δ. το κέρδος.

1.3 ΣΛ Η αξία «εκπαίδευση» έχει την ίδια σπουδαιότητα σε όλες τις κοινωνίες.

1.3 ΣΛ

Η εκπαίδευση, µε την έννοια της παιδείας, αποτελεί µια διαχρονική αξία της 
ελληνικής κοινωνίας.

1.3 ΣΛ Όλα τα άτοµα και όλες οι κοινωνίες κάνουν την ίδια ιεράρχηση αξιών.



∆Ε ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑ

1.3.1 Ανάπτ.
Τι είναι οι κοινωνικές αξίες;  Να παρουσιάσετε τις κατηγορίες των κοινωνικών 
αξιών µε βάση δύο κριτήρια ταξινόµησης.

1.3.1 ΠΕ

Η παγκόσµια ειρήνη θεωρείται: α. οικονοµική αξία. β. σχετική αξία. γ. ατοµική 
αξία. δ. διαχρονική αξία.

1.3.1 ΠΕ

Σχετική κοινωνική αξία είναι: α. ο σεβασµός στους Θεούς. β. η µνήµη των 
νεκρών. γ. οι τίτλοι ευγενείας. δ. η απαγόρευση της αιµοµιξίας.

1.3.1 ΠΕ

Σχετική κοινωνική αξία είναι: α. ο σεβασµός στους Θεούς. β. η µνήµη των 
νεκρών. γ. το χρήµα. δ. η απαγόρευση της αιµοµιξίας.

1.3.1 ΣΛ

Οι κοινωνικές αξίες λειτουργούν ως κατευθυντήριοι άξονες για τις 
συµπεριφο-ρές µας.

1.3.2 Ανάπτ.
Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ότι οι αξίες µεταβάλλονται στο χώρο και στο χρόνο 
και να δώσετε ανάλογα παραδείγµατα.

1.3.2 ΣΛ

Οι κοινωνικές αξίες µπορεί να είναι διαχρονικές - αιώνιες ή σχετικές - 
προσωρινές.

1.4 ΠΕ

Άτυποι κοινωνικοί κανόνες είναι: α. οι νόµοι. β. οι άγραφοι/ανεπίσηµοι 
κανόνες. γ. τα καταστατικά των σωµατείων. δ. οι κανόνες δεοντολογίας.

1.4.1 Ανάπτ.
Τι είναι οι κοινωνικοί κανόνες;  Να περιγράψετε τις δύο κατηγορίες στις οποίες 
αυτοί διακρίνονται

1.4.1 ΣΛ

Οι κανόνες οµιλίας και εµφάνισης συγκαταλέγονται στους αυστηρούς κανόνες 
µιας κοινωνίας

1.4.1 ΣΛ

Οι υποχρεώσεις των δηµοσίων υπαλλήλων συγκαταλέγονται στους 
ελαστικούς κανόνες µιας κοινωνίας.

1.4.1 ΣΛ

Τα ήθη, τα έθιµα και οι παραδόσεις µιας κοινωνίας θεωρούνται τυπικοί 
κοινωνικοί κανόνες.

1.4.1 ΣΛ

Τα ήθη, τα έθιµα και οι παραδόσεις της κοινωνίας είναι τυπικοί κοινωνικοί 
κανόνες.

1.5 Ανάπτ.
Να εξηγήσετε τι είναι ο αυτοέλεγχος και να δώσετε ένα παράδειγµα.  - Από τι 
εξαρτάται ο βαθµός αυτοελέγχου του κάθε ατόµου; 

1.5 Ανάπτ.

Να περιγράψετε τον άτυπο κοινωνικό έλεγχο. (µονάδερ 9) - Να δώσετε ένα 
παράδειγµα άτυπου κοινωνικού ελέγχου από την καθηµερινότητά σαρ. 
(µονάδερ 3)

1.5 Ανάπτ.

Τι είναι ο προληπτικός και τι ο κατασταλτικός κοινωνικός έλεγχος;  - Να 
παρουσιάσετε τους δύο τρόπους µε τους οποίους ασκείται ο κοινωνικός 
έλεγχος και να δώσετε ανάλογα παραδείγµατα. 

1.5 ΠΕ

Ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται: α. µόνο προληπτικά. β. µόνο κατασταλτικά. γ. 
προληπτικά και κατασταλτικά. δ. πολύ σπάνια.

1.5 ΣΛ Η επιβράβευση αποτελεί ένα από τα µέσα άσκησης του κοινωνικού ελέγχου.
1.5 ΣΛ Η κοινωνικοποίηση και ο κοινωνικός έλεγχος δρουν συµπληρωµατικά.

1.5 ΣΛ

Με τον αυτοέλεγχο, το ίδιο το άτοµο αξιολογεί τις πιθανές συνέπειες των 
πράξεών του.

1.5 ΣΛ

Ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος ασκείται από θεσµοθετηµένους φορείς της 
κοινωνίας.

1.5 ΣΛ Ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται αποκλειστικά µε κυρώσεις. 
1.5 ΣΛ Ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται µόνο µε κυρώσεις.

1.5 ΣΛ

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θεωρείται ελαστικός και άτυπος κοινωνικός 
κανόνας.

1.5 ΣΛ

Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος ασκείται από θεσµοθετηµένους φορείς της 
κοινωνίας.

1.5 ΣΛ

Οι παρατηρήσεις της οικογένειας προς το παιδί για την επίδοσή του στα 
µαθήµατα αποτελούν µορφή κοινωνικού ελέγχου.

1.5 ΣΛ Το σχολείο, µε τις ποινές που επιβάλει, ασκεί άτυπο κοινωνικό έλεγχο.
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1.6 ΣΛ

Η αντίδραση ενός ατόµου που αδικείται, µπορεί να είναι και µια νόµιµη 
κοινωνική συµπεριφορά.

1.6.1 Ανάπτ. Να αναλύσετε τους λόγους της αντικοινωνικής συµπεριφοράς.

1.6.1 Ανάπτ. Να εξηγήσετε τους λόγους της αντικοινωνικής/αποκλίνουσας συµπεριφοράς.

1.6.2 Ανάπτ.
Να εξηγήσετε τους λόγους, για τους οποίους η κατάχρηση του αλκοόλ είναι 
σήµερα ένα σηµαντικό ατοµικό, αλλά και κοινωνικό πρόβληµα;

1.7 ΣΛ Η συκοφαντική δυσφήµιση θεωρείται πταίσµα.

1.7.1 Ανάπτ.

Με ποιο τρόπο προσπαθεί να εξηγήσει την εγκληµατική συµπεριφορά η 
θεωρία που υποστηρίζει ότι το έγκληµα αποτελεί ατοµικό φαινόµενο  και µε 
ποιο τρόπο η θεωρία που υποστηρίζει ότι αποτελεί κοινωνικό φαινόµενο; 

1.7.1 Ανάπτ.

Να παρουσιάσετε τη θεωρία που υποστηρίζει ότι το έγκληµα είναι ένα 
κοινωνικό φαινόµενο.  - Τι υποστηρίζει η θεωρία του κοινωνικού 
χαρακτηρισµού σχετικά µε την εγκληµατική συµπεριφορά; 

1.7.1 ΠΕ

Η θεωρία που ερµηνεύει το έγκληµα ως ατοµικό φαινόµενο, υποστηρίζει ότι: 
α. ψυχικές διεργασίες, που συµβαίνουν στο άτοµο, το εµποδίζουν να 
προσαρµοστεί στις κοινωνικές απαιτήσεις. β. η εγκληµατικότητα συνδέεται µε 
τους θεσµούς, την οργάνωση και τη λειτουργία της κοινωνίας. γ. ο κοινωνικός 
χαρακτηρισµός µπορεί να οδηγήσει στο έγκληµα. δ. υπάρχουν εκ γενετής 
εγκληµατίες.

1.7.1 ΠΕ

Πραγµατικό έγκληµα (και όχι συµβατικό) είναι: α. η παραβίαση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας. β. η κλοπή. γ. το κάπνισµα σε χώρο που απαγορεύεται. 
δ. µια οικοδοµική παράβαση.

1.7.1 ΠΕ

Πταίσµα είναι η: α. παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. β. ληστεία. γ. 
ανθρωποκτονία. δ. συκοφαντική δυσφήµηση.

1.7.1 ΣΛ

Μια σηµαντική θεωρία που προσπαθεί να εξηγήσει το έγκληµα είναι η θεωρία 
του κοινωνικού χαρακτηρισµού.

1.7.1 ΣΛ

Οι εγκληµατικές πράξεις που τιµωρούνται µε κάθειρξη, ονοµάζονται 
πταίσµατα.

1.7.1 ΣΛ

Τα συµβατικά εγκλήµατα είναι αυτά που προσβάλλουν βασικές αξίες της 
κοινωνίας.

1.7.1 ΣΛ Το έγκληµα είναι µια αξιόποινη πράξη που τιµωρείται από τον ποινικό νόµο.

1.7.2 ΣΛ

Για τους ανήλικους, προτιµάται ο όρος «εγκληµατίας» από τον όρο 
«παραβάτης».

1.7.2 ΣΛ Ο ανήλικος δε θεωρείται εγκληµατίας, αλλά παραβάτης.

1.7.2 ΣΛ

Στην εκδήλωση και ανάπτυξη της νεανικής παραβατικότητας συµβάλλουν 
αποκλειστικά και µόνο βιολογικοί παράγοντες.

1.8.1 Ανάπτ.
Να αναφέρετε αναλυτικά τέσσερα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 
ηλεκτρονικού εγκλήµατος.

1.8.1 Ανάπτ.
Να παρουσιάσετε πέντε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ηλεκτρονικού 
εγκλή-µατος.

1.8.1 Ανάπτ.
Τι είναι το Ηλεκτρονικό έγκληµα και για ποιους λόγους κινδυνεύουν τα παιδιά 
από αυτό.

1.8.1 Ανάπτ.
Τι είναι το ηλεκτρονικό έγκληµα;  - Για ποιους λόγους τα παιδιά κινδυνεύουν 
να πέσουν θύµατα του ηλεκτρονικού εγκλήµατος; 

1.8.2 Ανάπτ. Να αναλύσετε τα αίτια της τροµοκρατίας.

1.8.2 Ανάπτ.
Να δώσετε τον ορισµό της έννοιας «τροµοκρατία»  και να παρουσιάσετε τις 
επιπτώσεις της. 

1.8.2 Ανάπτ. Τι ονοµάζεται τροµοκρατία και ποιες οι επιπτώσεις της.

1.8.2 ΣΛ

Ακραίες ιδεολογίες, που χαρακτηρίζονται από φανατισµό, µπορούν να 
αποτελέσουν αίτιο τροµοκρατίας.

1.8.2 ΣΛ Τα αίτια της τροµοκρατίας είναι αποκλειστικά οικονοµικά.
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1.81 ΣΛ

Το Ηλεκτρονικό Έγκληµα είναι διασυνοριακό έγκληµα, µε την έννοια ότι τα 
αποτελέσµατά του µπορεί να πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλούς 
τόπους.

1.9.1 Ανάπτ.
Περιγράψτε τις τρεις κατηγορίες µέτρων της αντεγκληµατικής πολιτικής που 
εφαρµόζει η πολιτεία;

1.9.1 ΣΛ Τα µέτρα επανένταξης αποτελούν µέτρα αντεγκληµατικής πολιτικής.

1.9.2 ΠΕ

Η φυλάκιση αποτελεί: α. κύρια ποινή. β. δευτερεύουσα ποινή. γ. παρεπόµενη 
ποινή. δ. καµία από τις παραπάνω.

1.9.2 ΠΕ

Η χρηµατική ποινή αποτελεί: α. κύρια ποινή. β. δευτερεύουσα ποινή. γ. 
παρεπόµενη ποινή. δ. καµία από τις παραπάνω.

1.9.2 ΠΕ

Κύρια ποινή είναι η: α. αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων. β. φυλάκιση. 
γ. δήµευση των προϊόντων και των εργαλείων του εγκλήµατος. δ. 
απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος.

1.9.2 ΠΕ

Κύρια ποινή είναι η: α. στέρηση της ελευθερίας. β. αποστέρηση των πολιτικών 
δικαιωµάτων. γ. απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος. δ. δηµοσίευση της 
καταδικαστικής απόφασης.

1.9.2 ΠΕ

Παρεπόµενη ποινή είναι: α. ο περιορισµός σε ψυχιατρικό κατάστηµα. β. η 
χρηµατική ποινή. γ. η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων. δ. η 
φυλάκιση.

1.9.2 ΠΕ

Στις παρεπόµενες ποινές δεν εντάσσεται: α. Η δήµευση προϊόντων και 
εργαλείων εγκλήµατος β. Η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων γ. Η 
απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος δ. Η φυλάκιση

1.9.2 ΣΛ

Θεµελιώδης αρχή του ποινικού δικαίου είναι η εξής: «κανένα έγκληµα, καµιά 
ποινή χωρίς νόµο» (Nullum crimen nulla poena sine lege).

1.9.2 ΣΛ

Μια από τις παρεπόµενες ποινές, που µπορεί να επιβληθεί στο δράστη µιας 
αξιόποινης πράξης, είναι και η αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων.

1.9.2 ΣΛ

Οι χρηµατικές ποινές συγκαταλέγονται στις παρεπόµενες ποινές και 
ακολουθούν τις κύριες.

1.9.2 ΣΛ

Παρεπόµενη ποινή µιας αξιόποινης πράξης µπορεί να είναι η απαγόρευση 
άσκησης επαγγέλµατος.

1.9.2 ΣΛ

Το ύψος της χρηµατικής ποινής, που µπορεί να επιβληθεί στο δράστη µιας 
αξιόποινης πράξης, είναι ανάλογο µε τη βαρύτητα του εγκλήµατος και την 
οικονοµική του κατάσταση.

1.9.3 ΠΕ

Η εύρεση εργασίας σε αποφυλακισµένους αποτελεί ένα µέτρο: α. πρόληψης. 
β. καταστολής. γ. επανένταξης. δ. υποτροπής.

1.9.3 ΠΕ

Η εύρεση εργασίας σε φυλακισµένους αποτελεί ένα µέτρο: α. πρόληψης. β. 
καταστολής. γ. επανένταξης. δ. υποτροπής.

1.9.3 ΣΛ

Η εκπαίδευση και η επαγγελµατική κατάρτιση συγκαταλέγονται στα µέτρα 
σωφρονισµού ενός εγκληµατία.

1.9.3 ΣΛ

Η σωµατική άσκηση και η άθληση των κρατούµενων στις φυλακές είναι ένα 
βασικό µέτρο σωφρονισµού.

1.9.3 ΣΛ Οι άδειες στους κρατούµενους είναι ένα από τα βασικά µέτρα σωφρονισµού.

2.1 Ανάπτ.
Να ορίσετε την έννοια του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.).  - Ποιες 
είναι οι αδυναµίες του Α.Ε.Π. ως δείκτη οικονοµικής ευηµερίας; 

2.1 Ανάπτ. Ποιες αδυναµίες παρουσιάζει το ΑΕΠ ως δείκτης οικονοµικής ευηµερίας.

2.1 Ανάπτ.
Πώς υπολογίζεται το Κατά Κεφαλήν Εισόδηµα µιας χώρας;  - Γιατί είναι 
χρήσιµη η µέτρησή του και ποιο είναι το βασικό του µειονέκτηµα; 

2.1 ΠΕ

Αντικείµενο µελέτης της µακρο - οικονοµίας είναι (µεταξύ άλλων) η: α. 
συνολική παραγωγή µιας οικονοµίας. β. παραγωγή ενός προϊόντος. γ. ζήτηση 
του καταναλωτή. δ. ποσότητα παραγωγής µιας επιχείρησης.
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2.1 ΠΕ

Αντικείµενο µελέτης της µικρο - οικονοµίας είναι (µεταξύ άλλων): α. η συνολική 
παραγωγή µιας οικονοµίας. β. η συνολική κατανάλωση µιας οικονοµίας. γ. η 
ζήτηση του καταναλωτή. δ. το συνολικό εισόδηµα µιας οικονοµίας.

2.1 ΠΕ

Απόσβεση ονοµάζουµε: α. τη συντήρηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. β. 
την ενοικίαση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. γ. την πώληση του 
κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. δ. τη φθορά του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, 
αποτιµηµένη σε χρήµα.

2.1 ΣΛ Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

2.1 ΣΛ

Η φθορά που υφίσταται ο κεφαλαιουχικός εξοπλισµός στην πορεία του 
χρόνου, αποτιµηµένη σε χρήµα, ονοµάζεται απόσβεση.

2.1 ΣΛ Στο Καθαρό Εγχώριο Προϊόν σuµπεριλαµβάνονται και οι Αποσβέσεις.

2.1.1 ΠΕ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: α. περιλαµβάνει τα αγαθά που δεν είναι 
αντικείµενο αγοραπωλησίας. β. λαµβάνει υπόψη του τη σύνθεση της 
παραγωγής. γ. λαµβάνει υπόψη του τη βελτίωση της ποιότητας των 
παραγόµενων προϊόντων. δ. δε λαµβάνει υπόψη του τη διανοµή του 
προϊόντος.

2.1.1 ΣΛ

Η παραοικονοµία στη χώρα µας υπολογίζεται περίπου σε 30% του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

2.1.1 ΣΛ

Το Ακαθάριστο Εγχώ ρ ι ο Προϊόν δεν συµπεριλαµβάνει την αξία των αγαθών 
και υπηρεσιών της παραοικονοµίας.

2.1.1 ΣΛ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν µιας χώρας παράγεται από συντελεστές 
παραγωγής που ανήκουν στους κατοίκους της χώρας (ντόπιους και ξένους).

2.1.1 ΣΛ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν περιλαµβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
δεν είναι αντικείµενο αγοραπωλησίας.

2.1.1 ΣΛ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της (Α.Ε.Π.) µιας χώρας που αντιµετωπίζει 
έντονο πρόβληµα παραοικονοµίας, είναι µικρότερο από αυτό που 
καταγράφεται στις επίσηµες στατιστικές.

2.1.1 ΣΛ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν χρησιµοποιείται ως δείκτης οικονοµικής 
ευηµερίας µιας χώρας.

2.1.1 ΣΛ

Το Καθαρό Εγχώριο Προϊόν προκύπτει, αν το Κατά Κεφαλήν Εισόδηµα 
διαιρεθεί µε το συνολικό πληθυσµό της χώρας.

2.1.1 ΣΛ

Το Κατά Κεφαλήν Εισόδηµα, ως µέγεθος, µπορεί να αποτυπώσει την άνιση 
διανοµή του εισοδήµατος µιας χώρας στα επί µέρους άτοµα.

2.1.1 ΣΛ

Το Κατά Κεφαλήν Εισόδηµα προκύπτει, αν το Καθαρό Εγχώριο Προϊόν 
διαιρεθεί µε το συνολικό πληθυσµό της χώρας.

2.2 Ανάπτ.

Ποιοι φορείς αποτελούν τον ιδιωτικό και ποιος το δηµόσιο τοµέα µιας 
οικονοµίας;  - Ποιο οικονοµικό σύστηµα ονοµάζεται καπιταλιστικό, ποιο 
σοσιαλιστικό και ποιο µεικτής οικονοµίας µε κριτήριο την ιδιοκτησία των 
µέσων παραγωγής; 

2.2 ΠΕ

Βασικοί φορείς του οικονοµικού κυκλώµατος είναι: α. οι επιχειρήσεις, τα 
νοικοκυριά και το κράτος. β. οι παραγωγικοί συντελεστές. γ. το χρήµα. δ. τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες.

2.2 ΠΕ

Σε ένα οικονοµικό κύκλωµα: α. οι επιχειρήσεις δίνουν στα νοικοκυριά 
προϊόντα και τα νοικοκυριά πληρώνουν τις επιχειρήσεις µε χρήµα. β. η 
ποσότητα συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών παραµένει πάντα 
σταθερή. γ. δεν παρατηρείται ποτέ ροή χρήµατος. δ. οι ροές των συντελεστών 
παραγωγής, των προϊόντων και του χρήµατος δεν είναι ποτέ διαρκείς.

2.2 ΣΛ

O στόχος των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (∆.Ε.Κ.Ο.), που 
καθορίζεται στις διατάξεις ίδρυσής τους, είναι η εξυπηρέτηση του δηµοσίου 
συµφέροντος.
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2.2 ΣΛ

Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, σε ένα οικονοµικό κύκλωµα, επιδιώκουν τη 
µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας.

2.2 ΣΛ

Όταν η ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής ανήκει στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις, το οικονοµικό σύστηµα είναι σοσιαλιστικό.

2.2 ΣΛ

Όταν η ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής ανήκει στο κοινωνικό σύνολο, το 
οικονοµικό σύστηµα είναι καπιταλιστικό.

2.2 ΣΛ

Όταν η ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής µιας χώρας ανήκει στο κοινωνικό 
σύνολο, τότε το οικονοµικό σύστηµα αυτής της χώρας είναι καπιταλιστικό.

2.2 ΣΛ

Όταν η ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής µιας χώρας ανήκει στο κοινωνικό 
σύνολο, τότε το οικονοµικό σύστηµα αυτής της χώρας είναι σοσιαλιστικό.

2.2 ΣΛ Σκοπός του κράτους είναι η µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας.

2.2 ΣΛ

Στο σοσιαλιστικό οικονοµικό σύστηµα η ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής 
ανήκει στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

2.2 ΣΛ

Τα δηµόσια αγαθά είναι αδιαίρετα και το όφελός τους διαχέεται στο κοινωνικό 
σύνολο, χωρίς αποκλεισµούς.

2.2 ΣΛ Τα νοικοκυριά επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας.

2.2 ΣΛ

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της ατοµικής 
τους ευηµερίας.

2.2 ΣΛ

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αποτελούν τον δηµόσιο τοµέα της 
οικονοµίας.

2.3 Ανάπτ.
Να διατυπώσετε το θεµελιώδες οικονοµικό πρόβληµα κάθε κοινωνίας , καθώς 
και τα τέσσερα οικονοµικά προβλήµατα που απορρέουν από αυτό .

2.3 Ανάπτ.

Ποια τα βασικά οικονοµικά προβλήµατα που προσπαθεί να λύσει το Κράτος 
µε την παρέµβασή του στην οικονοµία;  - Να εξηγήσετε πως µπορεί να λύσει 
δύο από αυτά µε τη χρήση των δηµοσίων δαπανών. 

2.3 Ανάπτ.

Ποιο είναι το θεµελιώδες οικονοµικό πρόβληµα  και ποια τα βασικά οικονοµικά 
προβλήµατα που απορρέουν από αυτό;  - Να αναφέρετε τον τρόπο µε τον 
οποίο προσπαθούν να λύσουν τα βασικά οικονοµικά προβλήµατα το 
καπιταλιστικό και το σοσιαλιστικό σύστηµα. 

2.3 ΣΛ

Ένας από τους στόχους του κρατικού παρεµβατισµού στην αγορά είναι η 
καλύτερη κατανοµή των πόρων.

2.3 ΣΛ

Η σοσιαλιστική οικονοµική άποψη (διευθυνόµενη οικονοµία) ζητά από το 
κράτος, να επιλύει τα βασικά οικονοµικά προβλήµατα της κοινωνίας.

2.3 ΣΛ

Η σοσιαλιστική οικονοµική άποψη (διευθυνόµενη οικονοµία) ζητά από το 
µηχανισµό της αγοράς, να επιλύει τα βασικά οικονοµικά προβλήµατα της 
κοινωνίας.

2.3 ΣΛ

Το θεµελιώδες οικονοµικό πρόβληµα, από το οποίο απορρέουν όλα τα 
υπόλοιπα, είναι ότι: οι ανάγκες των ανθρώπων είναι απεριόριστες και τα µέσα 
για την ικανοποίησή τους είναι περιορισµένα.

2.4 Ανάπτ.

Τι είναι ο προϋπολογισµός του κράτους και για ποιο λόγο συντάσσεται;  - 
Πότε ένας κρατικός προϋπολογισµός είναι πλεονασµατικός, πότε 
ελλειµµατικός και πότε ισοσκελισµένος; 

2.4 Ανάπτ.

Τι περιλαµβάνει ο προϋπολογισµός του κράτους και για ποιο λόγο 
συντάσσεται;  - Πότε ένας κρατικός προϋπολογισµός είναι πλεονασµατικός, 
πότε ελλειµµατικός και πότε ισοσκελισµένος; 

2.4 Ανάπτ.

Τι περιλαµβάνει ο προϋπολογισµός του κράτους και πως βοηθά την 
κυβέρνη-ση;  Ποιες µορφές µπορεί να πάρει ο προϋπολογισµός ως 
λογαριασµός; 
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2.4 ΠΕ

Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων, που σχεδιάζει το κράτος να 
πραγµατοποιήσει το επόµενο έτος, περιλαµβάνονται: α. στο Ισοζύγιο 
Πληρωµών. β. στον Κρατικό Προϋπολογισµό. γ. στο Κατά Κεφαλήν 
Εισόδηµα. δ. στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

2.4 ΣΛ

Έλλειµµα στον προϋπολογισµό µιας χώρας υπάρχει, όταν οι δαπάνες του 
δηµοσίου είναι µικρότερες από τα έσοδά του.

2.4.1 Ανάπτ.

Να εξηγήσετε ποιοι φόροι ονοµάζονται άµεσοι και ποιοι έµµεσοι, δίνοντας 
παράλληλα σχετικά παραδείγµατα.  - Ποιο είναι το κυριότερο πλεονέκτηµα  
και ποιο το κυριότερο µειονέκτηµά τους; 

2.4.1 Ανάπτ.
Τι αποτελούν οι φόροι για το κράτος;  Να συγκρίνετε τους άµεσους µε τους 
έµµεσους φόρους ως προς τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους .

2.4.1 ΠΕ

Άµεσος φόρος είναι ο φόρος: α. προστιθέµενης αξίας. β. εισοδήµατος. γ. στα 
οινοπνευµατώδη ποτά. δ. καπνού.

2.4.1 ΠΕ

Βασικές κατηγορίες εσόδων ενός κράτους είναι: α. οι δηµόσιες δαπάνες. β. οι 
φόροι, ο δανεισµός και η άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. γ. τα 
εισοδήµατα των πολιτών. δ. ο κρατικός προϋπολογισµός.

2.4.1 ΠΕ

Η κυριότερη πηγή εσόδων του κράτους είναι: α. τα τέλη κυκλοφορίας, που 
πληρώνουµε για τα αυτοκίνητά µας. β. οι φόροι. γ. οι εισπράξεις από 
πρόστιµα παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. δ. τα κέρδη από τα 
λαχεία.

2.4.1 ΠΕ

Κύρια πηγή εσόδων του κράτους αποτελούν: α. Μόνο οι άµεσοι φόροι β. Οι 
άµεσοι και οι έµµεσοι φόροι γ. Ο δανεισµός δ. Η άσκηση επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας

2.4.1 ΠΕ

Οι άµεσοι φόροι: α. είναι περισσότερο ανεκτοί από τους φορολογούµενους. β. 
επιβάλλονται σε διάφορα προϊόντα κατανάλωσης. γ. πλήττουν βαρύτερα τα 
µικρότερα εισοδήµατα. δ. επιβάλλονται στο εισόδηµα και την περιουσία των 
φορολογούµενων.

2.4.1 ΠΕ

Οι άµεσοι φόροι: α. επιβάλλονται σε προϊόντα κατανάλωσης. β. αποτελούν 
κυριότερη πηγή εσόδων του κράτους στις αναπτυσσόµενες χώρες. γ. 
επιβάλλονται στο εισόδηµα και στην περιουσία των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων. δ. πληρώνονται από τις επιχειρήσεις στο κράτος και 
µετακυλύονται στην τιµή των προϊόντων.

2.4.1 ΠΕ

Οι έµµεσοι φόροι: α. επιβάλλονται στα εισοδήµατα των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων. β. επιβάλλονται στην περιουσία των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων. γ. προσαρµόζουν το φορολογικό τους βάρος στη φοροδοτική 
ικανότητα του φορολογούµενου. δ. πλήττουν βαρύτερα τα µικρότερα 
εισοδήµατα.

2.4.1 ΠΕ

Οι έµµεσοι φόροι: α. επιβάλλονται στην περιουσία των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων. β. επιβάλλονται σε διάφορα προϊόντα κατανάλωσης. γ. 
προκαλούν φορολογικό βάρος, που είναι προσαρµοσµένο στη φορολογική 
ικανότητα των φορολογούµενων. δ. επιβάλλονται στο εισόδηµα των 
φορολογούµενων.

2.4.1 ΣΛ

Βασικές κατηγορίες εσόδων του κράτους είναι οι φόροι, ο δανεισµός και η 
άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

2.4.1 ΣΛ

Βασικό µειονέκτηµα των έµµεσων φόρων είναι ότι πλήττουν βαρύτερα τα 
µικρότερα εισοδήµατα.

2.4.1 ΣΛ Ο φόρος στα οινοπνευµατώδη ποτά είναι άµεσος φόρος.

2.4.1 ΣΛ

Οι φόροι που επιβάλλονται στα διάφορα προϊόντα κατανάλωσης, όπως ο 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), είναι άµεσοι φόροι.

2.4.1 ΣΛ

Στις αναπτυγµένες χώρες κύρια πηγή εσόδων του κράτους είναι οι έµµεσοι 
φόροι.
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2.4.2 Ανάπτ.

Να εξηγήσετε, µε τη χρήση ενός παραδείγµατος (για κάθε περίπτωση), µε 
ποιο τρόπο µπορεί να χρησιµοποιήσει η κυβέρνηση τις δηµόσιες δαπάνες, για 
να επιλύσει τα οικονοµικά προβλήµατα: της καλύτερη κατανοµής των πόρων, 
της σταθεροποίησης της οικονοµίας, της οικονοµικής ανάπτυξης και της 
καλύτερης διανοµής του εισοδήµατος.

2.5 Ανάπτ.

Να ορίσετε την έννοια του «ισοζυγίου πληρωµών».  - Ποια εικόνα µπορεί να 
παρουσιάζει το ισοζύγιο πληρωµών από οικονοµική άποψη;  - Να 
αιτιολογήσετε την εικόνα που παρουσιάζουν διαχρονικά το εµπορικό ισοζύγιο 
και το ισοζύγιο υπηρεσιών της χώρας µας. 

2.5 ΠΕ

Ο λογαριασµός που περιλαµβάνει της οικονοµικές συναλλαγές µιας χώρας µε 
άλλες χώρες, κατά τη διάρκεια ενός έτους, ονοµάζεται: α. Κρατικός 
Προϋπολογισµός. β. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. γ. Ισοζύγιο Πληρωµών. δ. 
Κατά κεφαλήν Εισόδηµα.

2.5 ΠΕ

Ο λογαριασµός, που περιλαµβάνει τις οικονοµικές συναλλαγές µιας χώρας µε 
άλλες χώρες, κατά τη διάρκεια ενός έτους, ονοµάζεται: α. Κρατικός 
Προϋπολογισµός. β. Εξωτερικός ∆ανεισµός. γ. Ισοζύγιο Πληρωµών. δ. 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 

2.5 ΠΕ

Οι εισπράξεις και οι πληρωµές µιας χώρας από ταξίδια (τουρισµός) 
περιλαµβάνονται στο: α. εµπορικό ισοζύγιο. β. ισοζύγιο υπηρεσιών. γ. 
ισοζύγιο εισοδηµάτων. δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων.

2.5 ΠΕ

Οι εισπράξεις και οι πληρωµές µιας χώρας από τον τουρισµό 
περιλαµβάνονται στο: α. εµπορικό ισοζύγιο. β. ισοζύγιο υπηρεσιών. γ. 
ισοζύγιο εισοδηµάτων. δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων.

2.5 ΠΕ

Οι εισπράξεις και οι πληρωµές µιας χώρας για µισθούς, τόκους, κέρδη κτλ. 
περιλαµβάνονται στο: α. εµπορικό ισοζύγιο. β. ισοζύγιο υπηρεσιών. γ. 
ισοζύγιο εισοδηµάτων. δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων.

2.5 ΠΕ

Οι εισπράξεις και οι πληρωµές της χώρας µας από και προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση περιλαµβάνονται στο: α. εµπορικό ισοζύγιο. β. ισοζύγιο υπηρεσιών. γ. 
ισοζύγιο εισοδηµάτων. δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων.

2.5 ΠΕ

Οι εξαγωγές και εισαγωγές εµπορευµάτων περιλαµβάνονται στο: α. Εµπορικό 
ισοζύγιο β. Ισοζύγιο υπηρεσιών γ. Ισοζύγιο εισοδηµάτων δ. Ισοζύγιο 
τρεχουσών µεταβιβάσεων

2.5 ΠΕ

Τα χρηµατικά ποσά που λαµβάνει η χώρα µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
περιλαµβάνονται στο: α. εµπορικό ισοζύγιο. β. ισοζύγιο υπηρεσιών. γ. 
ισοζύγιο εισοδηµάτων. δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων.

2.5 ΠΕ

Το ισοζύγιο, το οποίο περιλαµβάνει εισπράξεις και πληρωµές από και προς 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους τοµείς (µεταναστευτικά εµβάσµατα κτλ), 
ονοµάζεται: α. εµπορικό ισοζύγιο. β. ισοζύγιο υπηρεσιών. γ. ισοζύγιο 
εισοδηµάτων. δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων.

2.5 ΣΛ

∆ιαχρονικά, µετά τη µεταπολίτευση, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 
χώρας µας ήταν µόνιµα ελλειµµατικό και το έλλειµµα καλύπτονταν κάθε χρόνο 
µε δανεισµό.

2.5 ΣΛ

Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί µόνιµο 
οικονοµικό πρόβληµα της χώρας µας.

2.5 ΣΛ

Το ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιο αποτελεί µόνιµο οικονοµικό πρόβληµα της 
χώρας µας.

2.5 ΣΛ Το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας µας είναι πάντοτε πλεονασµατικό.

2.5 ΣΛ

Το ισοζύγιο υπηρεσιών περιλαµβάνει τις εισαγωγές και εξαγωγές 
εµπορευµά-των.

2.5 ΣΛ

Το ισοζύγιο υπηρεσιών της χώρας µας είναι µόνιµα ελλειµµατικό, κυρίως, 
λόγω του τουρισµού.
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2.6 Ανάπτ. Ποιες είναι οι συνέπειες του υπέρµετρου δανεισµού για µια χώρα;

2.6 Ανάπτ.
Πότε το κράτος προσφεύγει στο δηµόσιο δανεισµό;  - Σε ποιες κατηγορίες 
διακρίνεται ο δηµόσιος δανεισµός ανάλογα µε την προέλευσή του; 

2.6 ΠΕ

Ο δηµόσιος δανεισµός, ανάλογα µε την προέλευσή του, διακρίνεται σε: α. 
εσωτερικό και εξωτερικό. β. παραγωγικό και καταναλωτικό. γ. οµολογιακό και 
αναγκαστικό. δ. παραγωγικό και αναγκαστικό.

2.6 ΠΕ

Ο δηµόσιος δανεισµός: α. Μειώνει το δηµόσιο χρέος β. ∆εν µπορεί να 
οδηγήσει ποτέ σε κρατική πτώχευση γ. Επιβαρύνει τις µελλοντικές γενιές δ. 
∆εν επηρεάζει τους µελλοντικούς προϋπολογισµούς

2.6 ΠΕ

Το δηµόσιο χρέος, ανάλογα µε τις δαπάνες που καλύπτει, διακρίνεται σε: α. 
εσωτερικό και εξωτερικό. β. παραγωγικό και καταναλωτικό. γ. οµολογιακό και 
αναγκαστικό. δ. εσωτερικό και αναγκαστικό.

2.6 ΣΛ

Ένα οµολογιακό δάνειο µπορεί να απευθύνεται είτε στο κοινό, είτε στις 
τράπεζες.

2.6 ΣΛ Ο δηµόσιος δανεισµός µειώνει το δηµόσιο χρέος.
2.6 ΣΛ Ο δηµόσιος δανεισµός µιας χώρας αυξάνει το δηµόσιο χρέος της.

2.6 ΣΛ

Τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται από το κράτος απευθύνονται 
αποκλειστικά στις τράπεζες.

2.6 ΣΛ

Το δάνειο που συνάπτεται για την πληρωµή των µισθών των δηµοσίων 
υπαλλήλων ονοµάζεται παραγωγικό.

3.1 Ανάπτ.
Τι ονοµάζουµε «πολίτευµα»;  - Να περιγράψετε τις µορφές των πολιτευµάτων 
που διέκρινε ο Αριστοτέλης µε κριτήριο το ποιος και γιατί κυβερνάει 

3.1 ΠΕ

∆ηµοκρατία είναι το πολίτευµα, στο οποίο την εξουσία την: α. ασκεί ένας. β. 
ασκούν οι άριστοι. γ. ασκούν οι πολλοί. δ. ασκούν µόνο οι ενάρετοι.

3.1 ΠΕ

Ένα ολοκληρωτικό πολίτευµα επιδιώκει: α. την εφαρµογή του Συντάγµατος 
και των νόµων. β. τη διακυβέρνηση µιας χώρας µε σκοπό το κοινό συµφέρον. 
γ. τη διακυβέρνηση µιας χώρας εν ονόµατι της ελευθερίας και της ισότητας. δ. 
τον περιορισµό της ελευθερίας του ατόµου και τη µαζοποίησή του.

3.1 ΠΕ

Όταν κυβερνάει ένα πλήθος εν ονόµατι της ελευθερίας και της ισότητας, 
έχουµε: α. αριστοκρατία. β. ολιγαρχία. γ. οχλοκρατία. δ. µοναρχία.

3.1 ΠΕ

Όταν κυβερνάει ένα πλήθος, εν ονόµατι της ελευθερίας, της ισότητας και των 
συµφερόντων των φτωχών, το πολίτευµα ονοµάζεται: α. τυραννία. β. 
αριστοκρατία. γ. οχλοκρατία. δ. ολιγαρχία.

3.1 ΠΕ

Πολίτευµα είναι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας: α. της Βουλής. β. της 
πολιτείας. γ. των δηµόσιων επιχειρήσεων. δ. των ανεξάρτητων διοικητικών 
αρχών.

3.1 ΠΕ

Στο πολίτευµα της µοναρχίας η εξουσία ασκείται από: α. τους αρίστους. β. ένα 
πρόσωπο. γ. το λαό. δ. ένα πολιτικό κόµµα.

3.1 ΠΕ

Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, παρέκβαση της αριστοκρατίας θεωρείται η: α. 
δηµοκρατία. β. οχλοκρατία. γ. ολιγαρχία. δ. τυραννία.

3.1 ΠΕ

Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, παρέκβαση της µοναρχίας θεωρείται η: α. 
τυραννία. β. οχλοκρατία. γ. ολιγαρχία. δ. αριστοκρατία.

3.1 ΣΛ

Ο κοµµουνισµός, ως θεωρία και κίνηµα, δηµιουργήθηκε από τον Μπενίτο 
Μουσολίνι.

3.1 ΣΛ

Ο Κρατικός Προϋπολογισµός είναι ελλειµµατικός, όταν τα προβλεπόµενα 
έσοδα του κράτους για την επόµενη χρονιά είναι µεγαλύτερα από τις 
προβλεπόµενες δαπάνες.

3.1 ΣΛ Ο κρατικός προϋπολογισµός, από νοµική άποψη, αποτελεί νόµο του κράτους.

3.1 ΣΛ

Ο φασισµός υποστηρίζει ότι το κράτος έχει δικαίωµα να ελέγχει κάθε µορφή 
δραστηριότητας.
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3.1 ΣΛ Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, η ολιγαρχία είναι παρέκβαση της δηµοκρατίας.

3.1 ΣΛ

Το κοµµουνιστικό σύστηµα άρχισε να εφαρµόζεται πρώτα στη Ρωσία, µετά 
την επανάσταση του 1917.

3.1 ΣΛ

Το πολίτευµα στο οποίο την εξουσία την ασκούν οι άριστοι ονοµάζεται 
∆ηµοκρατία.

3.2 Ανάπτ.
Από τα θεµέλια της δηµοκρατίας, που τέθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, να 
αναλύσετε την ισοπολιτεία  και την ισονοµία. 

3.2 Ανάπτ.

Στην αρχαία Ελλάδα τέθηκαν τα θεµέλια της δηµοκρατίας, τα οποία ισχύουν 
µεχρι και σήµερα. Από αυτά να περιγράψετε την ισοπολιτεία  και την ισονοµία 
.

3.2 ΠΕ

Ισηγορία σηµαίνει ότι όλοι οι πολίτες: α. εκφράζουν ελεύθερα τη γνώµη τους 
για τα κοινά. β. αντιµετωπίζονται µε ισότητα. γ. είναι ίσοι ενώπιον του νόµου. 
δ. εφαρµόζουν τους νόµους της πολιτείας.

3.2 ΣΛ

Ένα από τα θεµέλια της δηµοκρατίας, το οποίο τέθηκε στην αρχαία Ελλάδα 
και το οποίο ισχύει και σήµερα, είναι η ισοπολιτεία.

3.2 ΣΛ

Ένα από τα θεµέλια της δηµοκρατίας, το οποίο τέθηκε στην αρχαία Ελλάδα, 
είναι η ισηγορία.

3.2 ΣΛ

Η συµµετοχή των πολιτών στην αρχαία αθηναϊκή δηµοκρατία ήταν δικαίωµα 
και υποχρέωση.

3.2 ΣΛ

Όταν οι νόµοι αντιµετωπίζουν όλους τους πολίτες µε ισότητα και δίνουν σ’ 
όλους τα ίδια δικαιώµατα, λέµε ότι υπάρχει ισηγορία.

3.2 ΣΛ

Στην αθηναϊκή δηµοκρατία οι άρχοντες, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, 
υφίσταντο προληπτικό έλεγχο, περνούσαν από «δοκιµασία».

3.2 ΣΛ

Στην αρχαία Ελλάδα οι άρχοντες, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, 
περνού-σαν από «δοκιµασία».

3.3 Ανάπτ.

Η δηµοκρατία στηρίζεται σε δύο θεµελιώδεις και αδιαπραγµάτευτες αρχές, την 
ελευθερία και την ισότητα. Τι σηµαίνουν οι αρχές αυτές  και γιατί 
χαρακτη-ρίζονται έτσι; 

3.3 Ανάπτ.
Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η δηµοκρατία θεωρείται ένα 
απαιτητικό και ευάλωτο πολίτευµα.

3.3 Ανάπτ.
Να παρουσιάσετε τα πολιτεύµατα: της προεδρευόµενης, κοινοβουλευτικής 
δηµοκρατίας, της προεδρικής δηµοκρατίας.

3.3 Ανάπτ.

Ποιες διαφορές υπάρχουν µεταξύ Προεδρευόµενης και Προεδρικής 
∆ηµοκρατίας;  - Να αναφέρετε παραδείγµατα χωρών, στα οποία ισχύουν τα 
συγκεκριµένα πολιτεύµατα. 

3.3 Ανάπτ.

Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ προεδρευόµενης κοινοβουλευτικής 
δηµοκρατίας και προεδρικής δηµοκρατίας;  Να αναφέρετε παραδείγµατα 
χωρών µε αυτά τα πολιτεύµατα; 

3.3 ΠΕ

Ανώτατο όργανο στο Ελληνικό κράτος ορίζεται: α. η Βουλή. β. η Κυβέρνηση. 
γ. ο Λαός. δ. ο Πρωθυπουργός.

3.3 ΠΕ

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Συντάγµατός µας, το πολίτευµα της Ελλάδας 
είναι:

3.3 ΠΕ

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Συντάγµατός µας, το πολίτευµα της Ελλάδας 
είναι: α. προεδρική δηµοκρατία. β. µοναρχία. γ. προεδρευόµενη 
κοινοβουλευτική δηµοκρατία. δ. ολιγαρχία.

3.3 ΣΛ

Η δηµοκρατία στηρίζεται σε δύο θεµελιώδεις και αδιαπραγµάτευτες αρχές: την 
ελευθερία και την ισότητα.

3.3 ΣΛ

Θεµελιώδεις και αδιαπραγµάτευτες αρχές της ∆ηµοκρατίας αποτελούν η 
ελευθερία και η ισότητα.

3.3 ΣΛ

Με βάση το Σύνταγµα της χώρας µας, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τη 
Βουλή.

3.3 ΣΛ Στην Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία η εξουσία ασκείται άµεσα από το λαό. 
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3.3 ΣΛ

Στην Προεδρευόµενη ∆ηµοκρατία, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται 
άµεσα από το λαό και διαθέτει ουσιαστικές αρµοδιότητες.

3.3 ΣΛ

Στην Προεδρική ∆ηµοκρατία ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται άµεσα 
από τον λαό και οι αρµοδιότητές του είναι ουσιαστικές.

3.3 ΣΛ

Στην Προεδρική Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
εκλέγεται άµεσα από το λαό.

3.3 ΣΛ

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, το πολίτευµα της Ελλάδας είναι 
Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία.

3.3 ΣΛ Το δηµοψήφισµα είναι ένας από τους θεσµούς της άµεσης δηµοκρατίας.
3.3 ΣΛ Το δηµοψήφισµα είναι ένας θεσµός έµµεσης δηµοκρατίας.
3.3 ΣΛ Το δηµοψήφισµα είναι θεσµός άµεσης δηµοκρατίας.

3.3 ΣΛ

Το δηµοψήφισµα, η λαϊκή νοµοθετική πρωτοβουλία και η λαϊκή αρνησικυρία 
(veto) είναι θεσµοί έµµεσης δηµοκρατίας.

3.3 ΣΛ Το πολίτευµα της χώρας µας είναι Προεδρική Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία.
3.4 Ανάπτ. Ποιοι έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν στην Ελλάδα;

3.4 Ανάπτ.
Τι ονοµάζουµε «εκλογικό σύστηµα»;  Να αναλύσετε το πλειοψηφικό εκλογικό 
σύστηµα .

3.4 ΠΕ

Ένα αναλογικό εκλογικό σύστηµα: α. εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων 
των πολιτικών δυνάµεων. β. αποκλείει την εκπροσώπηση των µειοψηφιών. γ. 
δίνει όλες τις έδρες στο συνδυασµό που συγκέντρωσε την απόλυτη ή τη 
σχετική πλειοψηφία. δ. διευκολύνει το σχηµατισµό ισχυρών κυβερνήσεων.

3.4 ΠΕ

Το γεγονός ότι οι εθνικές εκλογές στην χώρα µας διενεργούνται την ίδια ηµέρα 
(Κυριακή), σε όλη την Επικράτεια, διασφαλίζει την αρχή της: α. µυστικής 
ψηφοφορίας. β. ταυτόχρονης ψηφοφορίας γ. άµεσης ψηφοφορίας. δ. 
καθολικής ψηφοφορίας.

3.4 ΠΕ

Το σύστηµα της ενισχυµένης αναλογικής που εφαρµόζεται στη χώρα µας 
αποτελεί: α. σύστηµα σχετικής πλειοψηφίας. β. πλειοψηφικό εκλογικό 
σύστηµα. γ. αναλογικό εκλογικό σύστηµα. δ. µεικτό εκλογικό σύστηµα.

3.4 ΣΛ

Εκλογικό σύστηµα είναι η µέθοδος κατανοµής των βουλευτικών εδρών µεταξύ 
των πολιτικών κοµµάτων, µε βάση τις ψήφους που πήραν στις εκλογές.

3.4 ΣΛ Η επιστολική ψήφος είναι µια µορφή ψηφοφορίας.

3.4 ΣΛ

Οι εκλογές διενεργούνται την ίδια µέρα (στην Ελλάδα ηµέρα Κυριακή) σε όλη 
την Επικράτεια.

3.4 ΣΛ Στη χώρα µας δεν ισχύει η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας.

3.5 Ανάπτ.
Γιατί παρουσιάζεται η ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγµατος;  - Ποιες είναι οι 
προϋποθέσεις αναθεώρησης του Συντάγµατος της χώρας µας; (Άρθρο 110) 

3.5 Ανάπτ. Ποιες προϋποθέσεις ορίζονται από το Σύνταγµα για την αναθεώρησή του;

3.5 ΠΕ

H Βουλή, που συντάσσει νέο Σύνταγµα, καλείται: α. Συντακτική β. 
Αναθεωρητική γ. Αντισυνταγµατική δ. Τίποτα από τα παραπάνω.

3.5 ΠΕ

Το Σύνταγµα: α. Αποτελεί το σύνολο των νόµων της εκάστοτε κυβέρνησης β. 
Εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατεχόντων την εξουσία γ. Είναι ο ανώτατος 
γραπτός νόµος της πολιτείας δ. Περιέχει ρυθµίσεις που παραµένουν 
αµετάβλητες στο χρόνο

3.5 ΣΛ Η Βουλή, που συντάσσει ένα νέο Σύνταγµα, καλείται Συντακτική Βουλή.

3.5 ΣΛ

Η µορφή του πολιτεύµατος της χώρας µας είναι µια διάταξη του Συντάγµατος 
που µπορεί να αναθεωρηθεί.

3.5 ΣΛ

Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου είναι µια διάταξη του 
Συντάγµατος της χώρας µας που µπορεί να αναθεωρηθεί.

3.5 ΣΛ Το Σύνταγµα είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας.
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3.5 ΣΛ

Το Σύνταγµα της χώρας µας δεν µπορεί να αναθεωρηθεί, αν δεν περάσει µια 
πενταετία από την τελευταία αναθεώρησή του.

3.5 ΣΛ

Το Σύνταγµα της χώρας µας µπορεί να αλλάζει (αναθεωρείται) µε την ίδια 
ευκολία που αλλάζουν και οι υπόλοιποι νόµοι.

3.6.1 Ανάπτ.

Να περιγράψετε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, έτσι όπως κατοχυρώνεται 
στο Σύνταγµα της χώρας µας  και να αναλύσετε τις δύο βασικές συνέπειές 
της. 

3.6.2 Ανάπτ.
Από τις βασικές αρχές του Συντάγµατος, να αναλύσετε την αρχή του κράτους 
δικαίου.

3.6.2 ΣΛ

Κράτος δικαίου είναι εκείνο, το οποίο ασκεί εξουσία σύµφωνα µε το Σύνταγµα 
και τους νόµους.

3.6.2 ΣΛ

Με βάση το Σύνταγµα της χώρας µας, η νοµοθετική λειτουργία ασκείται από 
τον Πρωθυπουργό.

3.6.2 ΣΛ

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, η νοµοθετική λειτουργία ασκείται 
από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

3.6.3 Ανάπτ. Από τις βασικές αρχές του Συντάγµατος να αναλύσετε το κοινωνικό κράτος.

3.6.3 ΠΕ

Το κοινωνικό κράτος ή κράτος πρόνοιας εξασφαλίζει: α. δηµόσια και δωρεάν 
εκπαίδευση. β. καθαρό περιβάλλον. γ. κοινωνική ασφάλιση. δ. όλα τα 
παραπάνω.

3.6.3 ΣΛ

Ένα κοινωνικό κpάτος φpοντίζει, ώστε λα εξασφαλίσει σε όλους τους πολίτες 
του υγεία, παιδεία, εργασία και άλλα κοινωνικά αγαθά.

3.6.3 ΣΛ

Κράτος πρόνοιας είναι εκείνο που εξασφαλίζει σε ορισµένες ευάλωτες 
κοινωνι-κά οµάδες ορισµένα βασικά κοινωνικά αγαθά. 

3.6.4 Ανάπτ.

Ποια είναι η διάκριση των λειτουργιών ή εξουσιών, που καθιερώνει το 
Σύνταγµά µας (Άρθρο 26) και σε ποια όργανα έχει ανατεθεί η κάθε λειτουργία;  
- Για ποιους λόγους οι εξουσίες ή λειτουργίες του κράτους κατανέµονται σε 
διάφορα όργανα; 

3.6.4 ΣΛ

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, η εκτελεστική εξουσία ασκείται από 
την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

3.6.4 ΣΛ

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, η εκτελεστική λειτουργία ασκείται 
από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

3.6.4 ΣΛ

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, η εκτελεστική λειτουργία ασκείται 
από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση.

4.1 Ανάπτ.

Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις τρεις φάσεις της νοµοθετικής διαδικασίας . 
Να περιγράψετε τον ρόλο του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στη διαδικασία 
παραγωγής ενός νόµου, σύµφωνα µε το Σύνταγµά µας .

4.1 Ανάπτ.

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αρνείται να υπογράψει νόµο που ψήφισε η 
Βουλή. Ποιο δικαίωµα ασκεί σύµφωνα µε το Σύνταγµα;  Ποια είναι στη 
συνέχεια η τύχη αυτού του νόµου; 

4.1 ΠΕ

Οι αρµοδιότητες της Βουλής είναι : α. νοµοθετικές. β. διοικητικές και 
δικαστικές. γ. άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου. δ. όλα τα παραπάνω.

4.1 ΠΕ

Οι νόµοι εκδίδονται και δηµοσιεύονται από: α. Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. β. 
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. γ. την Κυβέρνηση. δ. τη Βουλή.

4.1 ΣΛ Βασική αρµοδιότητα της Βουλής είναι η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας.

4.1 ΣΛ

∆ώδεκα βουλευτές της χώρας µας δεν εκλέγονται στις εκλογικές περιφέρειες, 
αλλά σε ολόκληρη την επικράτεια.

4.1 ΣΛ Η µοναδική αρµοδιότητα της Βουλής είναι η ψήφιση νόµων.

4.1 ΣΛ Στη χώρα µας η Βουλή έχει αποκλειστικά και µόνο νοµοθετικές αρµοδιότητες.

4.2 ΣΛ

Βασική αρµοδιότητα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στη χώρα µας είναι ο 
καθορισµός και η κατεύθυνση της γενικής πολιτικής της χώρας.
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4.2.1 Ανάπτ.

Ποια προσόντα πρέπει να έχει κάποιος, σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας 
µας, για να εκλεγεί Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας;  - Ποια είναι η απαιτούµενη 
πλειοψηφία για την εκλογή Προέδρου ∆ηµοκρατίας στη χώρα µας; 

4.2.1 ΠΕ

Στο αξίωµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας µπορεί να εκλεγεί το ίδιο 
πρόσωπο: α. Για 5 χρόνια β. Για 10 χρόνια γ. Για 15 χρόνια δ. ∆εν υπάρχει 
χρονικός περιορισµός

4.2.1 ΠΕ

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, ρυθµιστής του πολιτεύµατος 
θεωρείται ο: α. Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. β. Πρωθυπουργός. γ. Πρόεδρος 
της Βουλής. δ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

4.2.1 ΣΛ

Η εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στη χώρα µας γίνεται απευθείας 
από το λαό.

4.2.1 ΣΛ

Η εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στη χώρα µας γίνεται απευθείας 
από το λαό.

4.2.1 ΣΛ

Μια από τις αρµοδιότητες της Κυβέρνησης είναι να εκδίδει και να δηµοσιεύει 
τους νόµους που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή.

4.2.1 ΣΛ

Μια από τις αρµοδιότητες της Κυβέρνησης είναι να καθορίζει και να 
κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας.

4.2.1 ΣΛ Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας διοικεί τις ένοπλες δυνάµεις της χώρας µας.

4.2.1 ΣΛ

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή για περίοδο πέντε ετών 
και το Σύνταγµά µας απαγορεύει ρητά την επανεκλογή του.

4.2.1 ΣΛ

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας έχει δικαίωµα να ασκήσει veto, δηλαδή να 
αναπέµψει στη Βουλή τον νόµο που ψήφισε η ίδια, εκθέτοντας τους λόγους 
της διαφωνίας του.

4.2.1 ΣΛ

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στη χώρα µας εκλέγεται στη Βουλή από τους 
βουλευτές.

4.2.1 ΣΛ Στη χώρα µας ρυθµιστής του πολιτεύµατος θεωρείται ο Πρωθυπουργός.

4.2.2 Ανάπτ.
Από ποιους αποτελείται η κυβέρνηση ; Ποια προσόντα πρέπει να έχουν αυτοί 
που θα διοριστούν στην κυβέρνηση  και ποιες είναι οι αρµοδιότητές της ;

4.2.2 Ανάπτ.

Στις πρόσφατες εκλογές, το πρώτο κόµµα εξασφάλισε 123 βουλευτικές έδρες, 
το δεύτερο 100, το τρίτο 50 και το τέταρτο 27 βουλευτικές έδρες. Ποια 
διαδικασία οφείλει να ακολουθήσει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε 
το Σύνταγµα της χώρας µας, για το σχηµατισµό Κυβέρνησης;  - Ποια 
προσόντα πρέπει να διαθέτει κάποιος, σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας 
µας, για να διοριστεί µέλος της Κυβέρνησης; 

4.2.2 ΠΕ

Έλληνας ή Ελληνίδα πολίτης, άνω των 18 ετών, που έχει την ικανότητα του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι: α. µπορεί να είναι υποψήφιος/α βουλευτής, αλλά 
όχι υπουργός. β. µπορεί να είναι υποψήφιος/α υπουργός, αλλά όχι 
βουλευτής. γ. δε µπορεί να είναι υποψήφιος/α βουλευτής ή υπουργός. δ. 
µπορεί να είναι υποψήφιος/α βουλευτής και υπουργός.

4.2.2 ΠΕ

Οι αρµοδιότητες της Κυβέρνησης ορίζονται από: α. τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας. β. το Σύνταγµα και τους νόµους. γ. τον Πρωθυπουργό της 
χώρας. δ. τη Βουλή.

4.2.2 ΠΕ

Στις αρµοδιότητες της Κυβέρνησης συγκαταλέγεται: α. η εκλογή Προέδρου 
∆ηµοκρατίας. β. η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. γ. ο κοινοβουλευτικός 
έλεγχος. δ. η έκδοση και η δηµοσίευση των νόµων που ψηφίζει η βουλή.

4.2.2 ΠΕ

Το Υπουργικό Συµβούλιο απαρτίζεται από: α. τον Πρωθυπουργό και τους 
Υπουργούς. β. τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές. γ. τους Υπουργούς και 
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. δ. τους Υπουργούς.

4.2.2 ΣΛ

Για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής πρέπει να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας του.



∆Ε ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑ

4.2.2 ΣΛ

Για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής στη χώρα µας πρέπει να έχει συµπληρώσει 
το 45ο έτος της ηλικίας του.

4.2.2 ΣΛ

Για να µπορεί να εκλεγεί κάποιος βουλευτής στη χώρας µας, πρέπει να έχει 
συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

4.2.2 ΣΛ

Η κυβέρνηση αποτελείται από το Υπουργικό Συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται 
από τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς.

4.2.2 ΣΛ

Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόµµατος που διαθέτει την απόλυτη 
πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή µετά από εκλογές.

4.2.2 ΣΛ

Το Υπουργικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους 
Υπουργούς.

4.2.3 Ανάπτ.
Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο των όρων πολυνοµία και δυσκυβερνησία.  - 
Ποιες είναι οι συνέπειες του φαινοµένου της πολυνοµίας; 

4.2.3 Ανάπτ.
Πότε ένα σύστηµα δηµόσιας διοίκησης χαρακτηρίζεται συγκεντρωτικό;  - Ποια 
είναι πλεονεκτήµατα  και ποια τα µειονεκτήµατά του. 

4.2.3 Ανάπτ.
Πως ασκείται η δηµόσια διοίκηση σύµφωνα µε το «συγκεντρωτικό σύστηµα» 
και πως σύµφωνα µε το «αποκεντρωτικό σύστηµα»;

4.2.3 Ανάπτ.
Πώς ασκείται η δηµόσια διοίκηση σύµφωνα µε το «συγκεντρωτικό σύστηµα»;  
Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα του συστήµατος;

4.2.3 ΠΕ

∆ιαβούλευση σηµαίνει ότι ένα σχέδιο νόµου: α. ∆ηµοσιοποιείται έγκαιρα για 
ενηµέρωση και συµµετοχή β. Επικαιροποιείται γ. Αξιολογείται δ. 
Απλουστεύεται

4.2.3 ΠΕ

Σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό σύστηµα, η δηµόσια διοίκηση ασκείται από: α. 
κεντρικά όργανα (Υπουργεία). β. την Κυβέρνηση. γ. τη Βουλή. δ. κεντρικά και 
περιφερειακά όργανα.

4.2.3 ΠΕ

Σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό σύστηµα, η δηµόσια διοίκηση ασκείται από: α. 
κεντρικά όργανα. β. περιφερειακά όργανα. γ. την Κυβέρνηση. δ. κεντρικά και 
περιφερειακά όργανα.

4.2.3 ΠΕ

Σύµφωνα µε το συγκεντρωτικό σύστηµα, η δηµόσια διοίκηση ασκείται από: α. 
κεντρικά όργανα. β. περιφερειακά όργανα. γ. το λαό. δ. κεντρικά και 
περιφερειακά όργανα.

4.2.3 ΣΛ

Σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό σύστηµα, η δηµόσια διοίκηση ασκείται µόνο 
από τα κεντρικά όργανα του κράτους.

4.2.4 Ανάπτ. Από τις Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, να αναλύσετε το Συνήγορο του πολίτη.

4.2.4 Ανάπτ.
Από τις Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές, να αναπτύξετε την Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων.

4.2.4 Ανάπτ.

Για ποιο σκοπό θεσµοθετήθηκε η ανεξάρτητη διοικητική Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων;  - Να αναφέρετε τέσσερα (04) παραδείγµατα 
προσωπικών δεδοµένων.  - Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η επεξεργασία 
των προσωπικών δεδοµένων ενός ατόµου; 

4.2.4 Ανάπτ.
Να περιγράψετε το ρόλο της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής «Συνήγορος του 
πολίτη».

4.2.4 Ανάπτ.

Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη δηµιουργία των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών;  
Ποιο καθεστώς διέπει τα πρόσωπα που τις διοικούν;  Να αναφέρετε 
επιγραµµατικά τις πέντε ανεξάρτητες αρχές που προβλέπονται στο Σύ-νταγµα 
.

4.2.4 ΠΕ

Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή είναι: α. η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 
(∆.Ε.Η.). β. ο Συνήγορος του Πολίτη. γ. τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.). δ. ο Άρειος Πάγος.
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4.2.4 ΠΕ

Η Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή, που στοχεύει στην προστασία των πολιτών, 
την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας, 
ονοµάζεται: α. Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. β. Αρχή 
∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.). γ. Συνήγορος του 
πολίτη. δ. Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.).

4.2.4 ΠΕ

Η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών είναι βασικός στόχος: α. του 
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. β. του Ανώτατου Συµβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού. γ. της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών. δ. του Συνηγόρου του Πολίτη.

4.2.4 ΠΕ

Τα πρόσωπα που διοικούν τις ανεξάρτητες αρχές: α. ∆ιέπονται από 
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία β. Επιλέγονται µε απόφαση της 
κυβέρνησης γ. Εκλέγονται µε απλή πλειοψηφία δ. Έχουν θητεία αορίστου 
χρόνου

4.2.4 ΣΛ

Ο Συνήγορος του πολίτη είναι µια από τις Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές της 
χώρας µας.

4.2.4 ΣΛ

Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές κατοχυρώνονται στο Σύνταγµα µε σκοπό να 
αντιµετωπίσουν τη δυσλειτουργία του κράτους σε βασικούς τοµείς.

4.2.4 ΣΛ

Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ανήκει στις 
Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές της χώρας µας.

4.2.4 ΣΛ

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) είναι µια από τις Ανεξάρτητες 
∆ιοικητικές Αρχές της χώρας µας.

4.2.4 ΣΛ

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει σκοπό την προστασία του 
απορρήτου των επικοινωνιών.

4.3 Ανάπτ.

Από τις εγγυήσεις που παρέχει το Σύνταγµα υπέρ των ατόµων για την 
απονοµή της δικαιοσύνης, να αναλύσετε: το δικαίωµα παροχής έννοµης 
προστασίας από τα δικαστήρια , την αρχή του νόµιµου δικαστή  και την αρχή 
της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων .

4.3 Ανάπτ.
Να αναφέρετε τις εγγυήσεις υπέρ των ατόµων, που παρέχει το Σύνταγµα, για 
την απονοµή της δικαιοσύνης  και να αναλύσετε τρεις (03) από αυτές. 

4.3 Ανάπτ.

Να εξηγήσετε τι σηµαίνουν οι όροι λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία 
των δικαστών και να αναφέρετε δύο εγγυήσεις υπέρ των δικαστών, που 
καθιερώνει το Σύνταγµα.

4.3 Ανάπτ. Ποιες διαφορές δικάζουν τα πολιτικά και ποιες τα ποινικά δικαστήρια;

4.3 Ανάπτ.
Ποιες υποθέσεις εκδικάζουν τα διοικητικά, ποιες τα πολιτικά και ποιες τα 
ποινικά δικαστήρια;

4.3 ΠΕ

«Κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή του τον δικαστή που του έχει ορίσει ο 
νόµος». Αυτή η βασική αρχή του Συντάγµατος της χώρας µας είναι γνωστή 
ως: α. αρχή της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων. β. αρχή του νόµιµου 
δικαστή. γ. αρχή της αιτιολόγησης των αποφάσεων. δ. έλεγχος της 
συνταγµατικότητας των νόµων.

4.3 ΠΕ

Οι κληρονοµικές υποθέσεις επιλύονται από τα: α. ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. β. 
Πολιτικά ∆ικαστήρια. γ. Ποινικά ∆ικαστήρια. δ. Συνταγµατικά ∆ικαστήρια.

4.3 ΠΕ

Οι υποθέσεις διαζυγίων εκδικάζονται από τα: α. ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. β. 
Πολιτικά ∆ικαστήρια. γ. Ποινικά ∆ικαστήρια. δ. Συνταγµατικά ∆ικαστήρια.

4.3 ΠΕ

Όταν ο έφορος επιβάλει σε έναν πολίτη περισσότερο φόρο, τότε ο πολίτης 
µπορεί να προσφύγει: α. στα διοικητικά δικαστήρια. β. στα ποινικά 
δικαστήρια. γ. στα πολιτικά δικαστήρια. δ. στον Άρειο Πάγο.

4.3 ΠΕ

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας µας είναι: α. το Συµβούλιο της 
Επικρατείας. β. ο Άρειος Πάγος. γ. το Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο. δ. το 
Πληµµελειοδικείο.

4.3 ΠΕ

Το ανώτατο πολιτικό και ποινικό δικαστήριο της χώρας µας είναι: α. το 
Συµβούλιο της Επικρατείας. β. ο Άρειος Πάγος. γ. το Ελεγκτικό Συνέδριο. δ. 
το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο.
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4.3 ΣΛ Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. 
4.3 ΣΛ Ο Άρειος Πάγος είναι το Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο της χώρας µας.

4.3 ΣΛ Ο Άρειος Πάγος είναι το ανώτατο πολιτικό και ποινικό δικαστήριο της χώρας.

4.3 ΣΛ

Στον πρώτο βαθµό απονοµής της δικαιοσύνης µια υπόθεση εκδικάζεται από 
το εφετείο.

4.3 ΣΛ

Τα δικαστήρια στη χώρα µας υποχρεούνται να εφαρµόζουν ένα νόµο που 
ψήφισε η Βουλή, ακόµα και αν το περιεχόµενό του είναι αντίθετο προς το 
Σύνταγµα.

4.3 ΣΛ

Τα δικαστήρια της χώρας µας είναι υποχρεωµένα να εφαρµόζουν τους νόµους 
που ψήφισε η Βουλή, ακόµα και αν το περιεχόµενό τους είναι αντίθετο προς 
το Σύνταγµα.

4.3 ΣΛ Τα πολιτικά δικαστήρια εκδικάζουν διαφορές µεταξύ κράτους και πολίτη.

4.3 ΣΛ

Το Συµβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε) είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο 
της χώρας µας.

4.3 ΣΛ

Το Συµβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) είναι το ανώτατο ποινικό δικαστήριο 
της χώρας.

5.3.1 
ή 
4.2.3 ΣΛ

Η πολυνοµία και η γραφειοκρατία είναι τρόποι αντιµετώπισης του 
προβλήµατος της δυσκυβερνησίας, που χαρακτηρίζει το σύγχρονο Ελληνικό 
κράτος.

5.3.1 
ή 
4.2.3 ΣΛ Ο µεγάλος αριθµός νόµων δηµιουργεί δυσκυβερνησία. 
5.3.1 
ή 
4.2.3 ΣΛ

Ο µεγάλος αριθµός νόµων και η µη εφαρµογή τους δηµιουργούν σε ένα 
κράτος δυσκυβερνησία.

5.3.4 Ανάπτ.
Να εξηγήσετε ποια δυσάρεστα αποτελέσµατα παράγονται από την δυσπιστία 
των πολιτών έναντι της πολιτικής και των πολιτικών.

5.4.3 
και 
5.4.4 ΠΕ

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διαύγεια: α. συµβάλλουν στη διαφάνεια της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. β. οδηγούν σε έξαρση του φαινοµένου της 
γραφειοκρατίας. γ. αυξάνουν τα φαινόµενα αδιαφάνειας στη λειτουργία των 
δηµόσιων υπηρεσιών. δ. ιδρύθηκαν στο Βερολίνο από πρώην στελέχη της 
Παγκόσµιας Τράπεζας.

5.4.3 
και 
5.4.4 ΣΛ

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διαύγεια δηµιουργούν προϋποθέσεις για 
ανάπτυξη φαινοµένων διαφθοράς σε µια χώρα.

5.4.3 
και 
5.4.4 ΣΛ

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διαύγεια προκαλούν προβλήµατα 
διαφάνειας στη δηµόσια διοίκηση.

5.4.3 
και 
5.4.4 ΣΛ

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συµβάλλει στη διαφάνεια της δηµόσιας 
διοίκησης.

5.6.1 Ανάπτ.
Πού στρέφονται οι πολίτες λόγω της δυσπιστίας και της έλλειψης 
εµπιστοσύνης απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστηµα και γιατί;

5.6.1 ΠΕ

Για την εµφάνιση φαινοµένων αδιαφάνειας και διαφθοράς στη δηµόσια 
διοίκηση ευθύνεται η: α. ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διαύγεια. β. 
εφαρµογή του «πόθεν έσχες» για όλους τους δηµόσιους λειτουργούς. γ. 
απλούστευση των διαδικασιών και της νοµοθεσίας στη δηµόσια διοίκηση. δ. 
κοµµατοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις.

5.6.1 ΣΛ

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες του αναπτυγµένου κόσµου, στις οποίες η 
διοικητική διαφθορά δεν είναι σηµαντικό πρόβληµα.
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5.6.2 ΠΕ

Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια είναι ένα κίνηµα που: α. Αναζητά λαϊκιστές ηγέτες β. 
Στρέφεται στο παρελθόν γ. Ονειρεύεται έναν κόσµο απαλλαγµένο από τη 
διαφθορά δ. Ενισχύει τις πελατειακές σχέσεις

5.6.2 ΣΛ

Η «∆ιαφάνεια Τώρα!» αποτελεί φορέα αντιµετώπισης του φαινοµένου της 
διαφθοράς.

5.6.2 ΣΛ

Η «∆ιαφάνεια τώρα!» είναι µια υπηρεσία υποδοχής καταγγελιών που αφορούν 
σε υποθέσεις τροµοκρατίας.

5.6.2 ΣΛ

Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια είναι ένα παγκόσµιο κίνηµα, που στοχεύει στη 
δηµιουργία ενός κόσµου απαλλαγµένου από τη διαφθορά.

5.6.2 ΣΛ

Η διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι 
ένα µέτρο που στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειας στη χώρα µας.

5.6.2 ΣΛ

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και η απλούστευση των διαδικασιών και 
της νοµοθεσίας, συµβάλλουν στη διαφάνεια της δηµόσιας διοίκησης.

5.6.2 ΣΛ

Η εφαρµογή του «πόθεν έσχες» για όλους τους δηµόσιους λειτουργούς είναι 
ένα από τα µέτρα που στοχεύουν στη διασφάλιση της διαφάνειας στη δηµόσια 
διοίκηση.

5.6.2 ΣΛ

Η εφαρµογή του «πόθεν έσχες» για όλους τους δηµόσιους λειτουργούς 
στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειας και στην πάταξη της διαφθοράς.

5.6.2 ΣΛ

Κάθε πολίτης µπορεί να απευθύνεται στην υπηρεσία «∆ιαφάνεια Τώρα!», για 
να αναφέρει περιστατικά διαφθοράς.

7.1.1 Ανάπτ.
Τι ονοµάζουµε ανθρώπινο δυναµικό ή ανθρώπινο κεφάλαιο  και ποιο ρόλο 
µπορεί να διαδραµατίσει η γνώση στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας; 

7.1.1 ΠΕ

Η Ελλάδα διαθέτει: α. ισχυρή βιοµηχανία. β. εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό 
και πλούσιους φυσικούς πόρους. γ. µικρό στόλο εµπορικών πλοίων. δ. φτωχό 
σε µεταλλεύµατα υπέδαφος.

7.1.1 ΣΛ

Ανθρώπινο κεφάλαιο είναι τα µηχανήµατα που δηµιούργησαν οι άνθρωποι, τα 
οποία χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των αγαθών.

7.1.1 ΣΛ

Για την οικονοµία έχει ιδιαίτερη σηµασία αφενός η Τεχνική - Επαγγελµατική 
εκπαίδευση και αφετέρου η διαχείριση της γνώσης.

7.1.1 ΣΛ

Οι παραγωγικές δυνατότητες µιας χώρας εξαρτώνται, κυρίως, από τους 
ανθρώπους της και από τους φυσικούς της πόρους.

7.1.1 ΣΛ

Το ανθρώπινο δυναµικό ή ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί πρωταρχικό 
παράγοντα ανάπτυξης µιας χώρας.

7.1.2 ΠΕ

Φυσικοί πόροι είναι: α. ο τουρισµός και η ναυτιλία. β. τα αρχαιολογικά 
µνηµεία. γ. το έδαφος, το υπέδαφος και η βιοποικιλότητα. δ. η έρευνα, η 
τεχνολογία και η καινοτοµία.

7.1.2 ΣΛ Η Ελλάδα δεν διαθέτει σηµαντικό ορυκτό πλούτο.

7.2.1 ΣΛ

Αν το κράτος θέλει να περιορίσει την παραγόµενη ποσότητα ενός αγροτικού 
προϊόντος, τότε θα επιδοτήσει την παραγωγή του.

7.2.1 ΣΛ Ανταγωνιστικό αγροτικό προϊόν σηµαίνει καλό και ακριβό προϊόν.

7.2.1 ΣΛ

Ανταγωνιστικό προϊόν σηµαίνει ποιοτικό και σε καλή τιµή προϊόν για τον 
πελάτη - αγοραστή.

7.2.1 ΣΛ

Μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα για την παραγωγή ενός προϊόντος, 
όταν µπορεί να το παράγει σε ανταγωνιστικές τιµές.

7.2.1 ΣΛ

Το ελαιόλαδο είναι ένα από τα αγροτικά προϊόντα της χώρας µας που 
κατατάσσονται στις πρώτες πέντε θέσεις παγκοσµίως, µε βάση την αξία 
παραγωγής τους.

7.2.1 ΣΛ

Βασικός στόχος όλων των αγροτών θα πρέπει να είναι η παραγωγή 
ανταγωνιστικών προϊόντων.

7.2.1 ΣΛ

Η πρωτογενής παραγωγή και η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων είναι ένας 
από τους βασικούς πυλώνες του νέου νόµου για την ανάπτυξη µε τίτλο 
«Ελλάδα 2021:το νέο Εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο».
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7.2.1 ΣΛ

Πρώτο και κύριο µέληµα των αγροτών πρέπει να είναι η παραγωγή 
ανταγωνιστικών προϊόντων.

7.2.1 ΣΛ

Στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014-2020, ενισχύσεις θα 
παίρνουν µόνον όσοι παράγουν και µάλιστα θα πρέπει να το αποδεικνύουν 
(π.χ. µε τιµολόγια).

7.2.2 Ανάπτ.

Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους ο τουρισµός συνδέεται µε την 
κατανάλωση.  - Ποιες επιπτώσεις έχει στο τουριστικό συνάλλαγµα της χώρας 
µας η κατανάλωση από τους τουρίστες εισαγόµενων προϊόντων και ποιες η 
κατανάλωση ντόπιων; 

7.2.2 Ανάπτ.
Να παρουσιάσετε τις κοινωνικές, τις οικονοµικές και τις περιβαλλοντικές 
συνέπειες του τουρισµού στη χώρα µας.

7.2.2 Ανάπτ.

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις του µοντέλου του µαζικού τουρισµού για 
τον τουρίστα και για τη χώρα υποδοχής;  - Ποιο ρόλο διαδραµάτισε το 
συγκεκριµένο µοντέλο στην τουριστική πολιτική της χώρας µας; 

7.2.2 ΠΕ

Μια από τις κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισµού είναι η: α. υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος. β. εισροή συναλλάγµατος στη χώρα. γ. άκριτη υιοθέτηση 
ξένων τουριστικού προτύπων. δ. µόλυνση των ακτών.

7.2.2 ΠΕ

Μια από τις οικονοµικές επιπτώσεις του τουρισµού είναι η: α. αύξηση της 
άµεσης και της έµµεσης απασχόλησης. β. η διάρρηξη των οικογενειακών 
δεσµών . γ. υιοθέτηση ξένων τουριστικού προτύπων. δ. το φράξιµο των 
ακτών.

7.2.2 ΣΛ

H πολιτιστική κληρονοµιά και το φυσικό κάλλος, προσδίδουν στην Ελλάδα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα.

7.2.2 ΣΛ

Για να αυξηθεί η το τουριστικό συνάλλαγµα στη χώρα µας, οι τουρίστες 
πρέπει να καταναλώνουν µόνο εισαγόµενα αγαθά και υπηρεσίες.

7.2.2 ΣΛ Μεταπολεµικά η χώρα µας ακολούθησε το µοντέλο του ποιοτικού τουρισµού.
7.2.2 ΣΛ Μεταπολεµικά, η Ελλάδα ακολούθησε το µοντέλο του µαζικού τουρισµού.

7.2.2 ΣΛ

Μια από τις αρνητικές επιπτώσεις του µαζικού τουρισµού είναι η άναρχη 
χωροθέτηση των ξενοδοχειακών µονάδων.

7.2.2 ΣΛ

Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης 
διαδραµατίζουν σήµερα οι τουριστικοί οργανισµοί, τα ταξιδιωτικά γραφεία και 
οι λοιποί µεσάζοντες του τουριστικού κυκλώµατος.

7.2.2 ΣΛ

Το τουριστικό συνάλλαγµα αυξάνεται, όταν οι τουρίστες καταναλώνουν ντόπια 
προϊόντα.

7.2.2 ΣΛ

Το ύψος του εισαγόµενου τουριστικού συναλλάγµατος αυξάνεται όταν οι 
τουρίστες καταναλώνουν µόνο εισαγόµενα αγαθά και υπηρεσίες.

7.2.3 Ανάπτ.

Για ποιους λόγους είναι σηµαντικός ο ρόλος της ναυτιλίας στην παγκόσµια 
οικονοµία και το εµπόριο;  - Ποια είναι η θέση της ελληνικής ναυτιλίας 
παγκοσµίως και γιατί; 

7.2.3 Ανάπτ.

Για ποιους λόγους θεωρείται σηµαντικός ο ρόλος της ναυτιλίας στην 
παγκόσµια οικονοµία και το εµπόριο;  - Ποια είναι η θέση της Ελληνικής 
ναυτιλίας παγκοσµίως; 

7.2.3 Ανάπτ.

Ποια είναι εκείνα τα αριθµητικά στοιχεία που επικυρώνουν την πρωτιά της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή και παγκόσµια ναυτιλία;  Ποιοι είναι οι λόγοι που 
την έχουν οδηγήσει στη θέση αυτή; 

7.2.3 Ανάπτ.
Τι ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει το λιµάνι του Πειραιά στην παγκόσµια 
ναυτιλία και γιατί;

7.2.3 ΠΕ

Το πιο παγκοσµιοποιηµένο κοµµάτι της Ελληνικής οικονοµίας είναι: α. η 
ενέργεια. β. ο τουρισµός. γ. η ναυτιλία. δ. η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών.

7.2.3 ΣΛ

Από τα τέλη του 20ού αιώνα έχουν αναδυθεί νέα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα, µε 
κυριότερα εξ αυτών τον Πειραιά, τη Σιγκαπούρη, και τη Σανγκάη.
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7.2.3 ΣΛ Η Γαλλία κατέχει το 60% του εµπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.2.3 ΣΛ

Η τουριστική πολιτική, που στοχεύει στην αύξηση του τουριστικού 
συναλλάγµατος, θα πρέπει να φροντίσει, ώστε οι τουρίστες να καταναλώνουν 
κυρίως εισαγόµενα προϊόντα.

7.2.3 ΣΛ

Η τουριστική προσφορά µιας χώρας εξαρτάται από τους τουριστικούς της 
πόρους.

7.2.3 ΣΛ Ο Ελληνόκτητος στόλος είναι ο πρώτος στον κόσµο.

7.2.3 ΣΛ

Οι Tour operators είναι µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, που 
συγκεντρώνουν και κατευθύνουν την συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών 
ταξιδίων.

7.2.3 ΣΛ

Όταν κάποιοι Έλληνες εφοπλιστές υψώνουν στα πλοία τους σηµαία ευκαιρίας, 
τότε αυξάνεται το ναυτιλιακό συνάλλαγµα της χώρας µας.

7.2.3 ΣΛ

Όταν κάποιοι εφοπλιστές υψώνουν σηµαία ευκαιρίας στα πλοία τους, τότε 
µειώνεται το ναυτιλιακό συνάλλαγµα της χώρας µας.

7.2.3 ΣΛ

Όταν οι Έλληνες εφοπλιστές υψώνουν στα πλοία τους σηµαία ευκαιρίας, 
µειώνονται οι Έλληνες ναυτικοί.

7.2.3 ΣΛ

Όταν τα πλοία χρησιµοποιούνται ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τότε γίνεται 
λόγος για «πράσινη ναυτιλία».

7.2.4 Ανάπτ.

Ποιο ρόλο διαδραµατίζει η ενέργεια στην οικονοµική ανάπτυξη µας χώρας  και 
ποια είναι η κατάσταση της χώρας µας όσον αφορά τις ανάγκες και τις 
δυνατότητές της σε ενέργεια; 

7.2.4 ΣΛ

Η Ελλάδα δεν εξαρτάται από άλλες χώρες, για να καλύψει τις ενεργειακές της 
ανάγκες.

7.2.4 ΣΛ

Η εµπειρία δείχνει ότι όσο πιο αναπτυγµένη είναι µια χώρα, τόσο περισσότερη 
ενέργεια χρειάζεται.

7.2.4 ΣΛ

Η εµπειρία δείχνει ότι, όσο πιο αναπτυγµένη είναι µια χώρα, τόσο λιγότερη 
ενέργεια καταναλώνει.

7.2.4 ΣΛ

Η χώρα γίνεται τα τελευταία χρόνια διαµετακοµιστικός κόµβος ενέργειας από 
την Ανατολή προς τη ∆ύση.

7.2.4 ΣΛ

Όσο πιο αναπτυγµένη είναι µια χώρα, τόσο περισσότερη ενέργεια 
καταναλώνει.

7.2.4 ΣΛ

Το ενδιαφέρον για τις Ανανεώσιµες Μορφές Ενέργειας άρχισε µετά τις 
πετρελαϊκές κρίσεις τη δεκαετία του 1970.

7.2.5 Ανάπτ.

Να αναλύσετε τους τρόπους µε τους οποίους η βιοµηχανία τροφίµων και 
ποτών θα µπορέσει να λειτουργήσει ως παράγοντας ανάπτυξης της χώρας 
µας.

7.2.5 Ανάπτ.
Να προσδιορίσετε το ρόλο της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών στην 
ελληνική οικονοµία.

7.2.5 Ανάπτ.

Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών έτσι 
ώστε να παραµείνει βασικός µοχλός ανάπτυξης της χώρας;  - Ποιες πρέπει να 
είναι οι προτεραιότητες της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών για να πετύχει 
τον στόχο της; 

7.2.5 ΠΕ

Για να αποτελέσει η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών βασικό µοχλό ανάπτυξης 
της χώρας µας, πρέπει (µεταξύ των άλλων) να: α. δώσει προτεραιότητα στην 
ποιότητα και στην ταυτότητα των προϊόντων. β. αποδεσµευτεί από την 
αγροτική παραγωγή. γ. αποδεσµευτεί από τον τουρισµό. δ. λειτουργήσει µε 
εσωστρέφεια.

7.2.5 ΣΛ

Brand name είναι το όνοµα, µάρκα, το σύµβολο ή οτιδήποτε άλλο 
χαρακτηριστικό γνώρισµα που προσδιορίζει ένα προϊόν.

7.2.5 ΣΛ

Η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών χρειάζεται να λειτουργεί µε εσωστρέφεια 
για να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης της χώρας.

7.2.5 ΣΛ

Η Ελληνική Φαρµακοβιοµηχανία αποτελεί έναν από τους δυναµικούς κλάδους 
της ελληνικής οικονοµίας.
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7.2.5 ΣΛ

Η σύνδεση της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών µε την αγροτική παραγωγή 
συµβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.

7.2.5 ΣΛ

Η φαρµακοβιοµηχανία είναι ένας από τους πιο δυναµικούς κλάδους της 
χώρας µας και συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής 
οικονοµίας.

8.1 Ανάπτ.
Να παρουσιάσετε τους οικονοµικούς λόγους που οδήγησαν στη δηµιουργία 
της ενωµένης Ευρώπης.

8.1 Ανάπτ.
Να παρουσιάσετε τους πολιτικούς λόγους που οδήγησαν στη δηµιουργία της 
ενωµένης Ευρώπης.

8.1 Ανάπτ.
Ποιοι είναι οι πολιτικοί λόγοι που υπαγόρευσαν τη δηµιουργία της ενωµένης 
Ευρώπης;

8.1 Ανάπτ.

Ποιος ήταν ο στόχος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) και 
ποιες οι βασικές ελευθερίες, που κατοχύρωσε η Κοινή Αγορά;  - Τι σηµαίνουν 
οι όροι εµβάθυνση και διεύρυνση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

8.1 Ανάπτ.

Τι ονοµάζουµε εµβάθυνση και τι διεύρυνση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.);  - Ποια προβλήµατα µπορεί να δηµιουργήσει η διεύρυνση 
στην πορεία για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; 

8.1 ΠΕ

∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηµαίνει: α. ένταξη νέων κρατών στην 
Ένωση. β. περισσότερη πολιτική ενοποίηση και συνεργασία µεταξύ των 
κρατών - µελών της Ένωσης. γ. αποχώρηση κρατών - µελών από την Ένωση. 
δ. κοινή οικονοµική πολιτική των κρατών-µελών της Ένωσης.

8.1 ΣΛ

Από το 1957 που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.), 
ορίστηκε ως στόχος η δηµιουργία µιας κοινής αγοράς και η προοδευτική 
προσέγγιση της οικονοµικής πολιτικής των κρατών µελών.

8.1 ΣΛ

∆ιεύρυνση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηµαίνει περισσότερη 
πολιτική ενοποίηση και δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Συµπολιτείας.

8.1 ΣΛ

∆ιεύρυνση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηµαίνει περισσότερη 
πολιτική ενοποίηση.

8.1 ΣΛ

Εµβάθυνση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηµαίνει ένταξη νέων 
κρατών στην Ένωση.

8.1 ΣΛ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, από την ίδρυσή της, στηρίχθηκε στην ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων.

8.1 ΣΛ

Μετά τον Β' Παγκόσµιο πόλεµο, ο Jean Monnet συνέλαβε την ιδέα της 
Ενωµένης Ευρώπης και ο Robert Schuman ανέλαβε την υλοποίησή της.

8.1 ΣΛ

Μια από τις βασικές ελευθερίες, που κατοχύρωσε η Κοινή αγορά, στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.), είναι η ελευθερία 
κυκλοφορίας κεφαλαίων.

8.1 ΣΛ

Όλα τα κράτη της Ευρώπης µπορούν να γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, χωρίς να καλύπτουν συγκεκριµένα κριτήρια.

8.1 ΣΛ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εµβάθυνση σηµαίνει ένταξη νέων 
χωρών στην Ένωση.

8.1 ΠΕ

Κοινή αγορά σηµαίνει: α. ελευθερία κυκλοφορίας εµπορευµάτων και 
υπηρεσιών. β. ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων. γ. ελευθερία κυκλοφορίας 
κεφαλαίων. δ. όλα τα παραπάνω.

8.1 ΠΕ

Μεταπολεµικά, την ιδέα της Ενωµένης Ευρώπης ανέλαβε να υλοποιήσει ο: α. 
Καποδίστριας. β. Καρλοµάγνος. γ. Κωνσταντίνος Καραµανλής. δ. Robert 
Schuman.

8.4 Ανάπτ.
Ποιοι θεωρούνται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια είναι τα 
δικαιώµατά τους;

8.4 ΣΛ

Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθιστά και δε συµπληρώνει την 
εθνική ιθαγένεια.

8.4 ΣΛ Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια.
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8.4 ΣΛ

Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµπληρώνει και δεν αντικαθιστά την 
εθνική ιθαγένεια.

8.4 ΣΛ

Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωµα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαµονής στο έδαφος των κρατών-µελών.

8.4 ΣΛ

Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ δηµιουργήθηκε η Οικονοµική και Νοµισµατική 
Ένωση.

8.4 ΣΛ

Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ έγινε η αντικατάσταση του όρου «Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα» από τον όρο «Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα».

8.4 ΣΛ

Οι Έλληνες πολίτες έχουν ταυτόχρονα την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια.

8.4 ΣΛ

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωµα αναφοράς προς το 
Ευρωπαϊκή Κοινοβούλιο.

8.4 ΣΛ

Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια 
κράτους - µέλους της Ένωσης.

8.4 ΣΛ

Το 1992, µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, δηµιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική Κοινότητα.

8.4 ΣΛ Το 1992, µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ, θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια.
8.5.2 ΣΛ Το Ευρώ είναι το κοινό νόµισµα όλων των κρατών της Ευρώπης.

8.6 Ανάπτ.

Από τις κοινές αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, να 
αναλύσετε την ενότητα και την αλληλεγγύη.  - Ποια είναι τα κοινά σύµβολα, 
που υιοθέτησαν τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

8.6 Ανάπτ.
Να δικαιολογήσετε γιατί η ελευθερία, η ενότητα και η αλληλεγγύη αποτελούν 
αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση;

8.6 ΠΕ

Κοινά σύµβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: α. η κοινή πολιτισµική της 
κληρονοµιά και η χρήση της αγγλικής γλώσσας. β. οι κοινές αξίες. γ. οι θεσµοί 
της. δ. η σηµαία και ο ύµνος της Ένωσης.

8.6 ΠΕ

Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από: α.12 κράτη - µέλη. β. 17 κράτη-    
µέλη. γ. 25 κράτη- µέλη. δ. 27 κράτη- µέλη.

8.6 ΠΕ

Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σήµερα: α. 10. β. 12. γ. 27. δ. 
31.

8.6 ΣΛ «Ενωµένοι στην πολυµορφία» είναι το σύνθηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.6 ΣΛ

Αρχή της πολιτιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όχι µόνον η 
προστασία, αλλά και η ενίσχυση της πολυµορφίας στο εσωτερικό της 
Ένωσης.

8.6 ΣΛ

Ένα από τα κοινά σύµβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο ύµνος της, ο 
οποίος προέρχεται από την «Ωδή στη χαρά» της ενάτης συµφωνίας του 
Μπετόβεν.

8.6 ΣΛ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από πολιτισµική πολυµορφία, αλλά και 
κοινή πολιτισµική κληρονοµιά.

8.6 ΣΛ

Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
αποτελούν βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.6 ΣΛ Το σύνθηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «Ενωµένοι στην πολυµορφία».


