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      [13750] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια.  

β. Στην προεδρική δηµοκρατία, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 

εκλέγεται άµεσα από τον λαό και οι αρµοδιότητές του είναι 

ουσιαστικές.  

γ. Η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών χρειάζεται να λειτουργεί µε 

εσωστρέφεια για να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης της χώρας.  

δ. Οι φόροι που επιβάλλονται στα διάφορα προϊόντα κατανάλωσης, 

όπως ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), είναι άµεσοι φόροι.  

ε. Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές κατοχυρώνονται στο Σύνταγµα 

µε σκοπό να αντιµετωπίσουν τη δυσλειτουργία του κράτους σε 

βασικούς τοµείς.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Πρωταρχικός φορέας κοινωνικοποίησης θεωρείται:  

α. το κράτος  

β. η οικογένεια  

γ. το σχολείο  

δ. η θρησκεία 

 

Α3. 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 
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  [13750] 

Απαντήσεις: 
 

Α1.  α. Σ (55). 

 β. Σ (49). 

 γ. Λ, χρειάζεται να λειτουργεί µε εξωστρέφεια (115). 

 δ. Λ, είναι έµµεσοι φόροι (36). 

 ε. Σ (64). 

Α2. β (10). 

Α3. γ (52). 
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       [13751] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Σκοπός του κράτους είναι η µεγιστοποίηση της κοινωνικής 

ευηµερίας.  

β. Ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται αποκλειστικά µε κυρώσεις.  

γ. Κράτος πρόνοιας είναι εκείνο που εξασφαλίζει σε ορισµένες 

ευάλωτες κοινωνικά οµάδες ορισµένα βασικά κοινωνικά αγαθά.  

δ. Ο µεγάλος αριθµός νόµων δηµιουργεί δυσκυβερνησία.  

ε. Τα αίτια της τροµοκρατίας είναι αποκλειστικά οικονοµικά.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. Ο δημόσιος δανεισμός:  

α. µειώνει το δηµόσιο χρέος  

β. δεν µπορεί να οδηγήσει ποτέ σε κρατική πτώχευση 

γ. επιβαρύνει τις µελλοντικές γενιές  

δ. δεν επηρεάζει τους µελλοντικούς προϋπολογισµούς 
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[13751] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (33). 

 β. Λ, ασκείται είτε µε επιβραβεύσεις είτε µε κυρώσεις (16). 

 γ. Λ, είναι εκείνο που εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες του 

ορισµένα βασικά κοινωνικά αγαθά π.χ. παιδεία, υγεία, καθαρό 

περιβάλλον κτλ. (54). 

 δ. Σ, η πολυνοµία, η µη εφαρµογή των νόµων κτλ. αποτελούν 

παράγοντες δυσκυβερνησίας (62). 

 ε. Λ, είναι πολιτικά, οικονοµικά, ιδεολογικά, πολιτισµικά – 

θρησκευτικά (23). 

Α2. δ (24). 

Α3. γ (41). 
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      [13752] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Οι κοινωνικές αξίες µπορεί να είναι διαχρονικές - αιώνιες ή 

σχετικές - προσωρινές.  

β. Το Κατά Κεφαλήν Εισόδηµα προκύπτει αν το Καθαρό Εγχώριο 

Προϊόν διαιρεθεί µε τον συνολικό πληθυσµό της χώρας.  

γ. Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθιστά την ελληνική 

ιθαγένεια.  

δ. Η κυριότερη αρµοδιότητα της βουλής είναι η ψήφιση νόµων.  

ε. Το πολίτευµα στο οποίο την εξουσία την ασκούν οι άριστοι 

ονοµάζεται Δηµοκρατία.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί γνώρισμα του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος: 

α. διαπράττεται σε ελάχιστο χρόνο  

β. απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις για την τέλεσή του 

γ. συντελείται αποκλειστικά µέσα στα σύνορα της χώρας 

δ. είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο τόπος τέλεσής του 

 

Α3. Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της κυβέρνησης:  

α. η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας 

β. η διοίκηση των ενόπλων δυνάµεων της χώρας  

γ. να καθορίζει και να κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας  

δ. η άσκηση της δικαστικής λειτουργίας 
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[13752] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Σ (12).  

 β. Σ (30). 

 γ. Λ, η ιθαγένεια της Ε.Ε. συµπληρώνει και δεν αντικαθιστά την 

ελληνική ιθαγένεια (129). 

 δ. Σ (58). 

 ε. Λ, ονοµάζεται αριστοκρατία (44). 

Α2. γ (22). 

Α3. δ (55). 
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      [13753] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόµµατος που διαθέτει 

την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη βουλή µετά από εκλογές.  

β. Η συµµετοχή των πολιτών στην αρχαία αθηναϊκή δηµοκρατία ήταν 

δικαίωµα και υποχρέωση.  

γ. Η τουριστική προσφορά µιας χώρας εξαρτάται από τους 

τουριστικούς της πόρους.  

δ. Μέσα από το µηχανισµό της µίµησης το άτοµο αποκτά ατοµική 

ταυτότητα.  

ε. Οι κοινωνικές αξίες λειτουργούν ως κατευθυντήριοι άξονες για τις 

συµπεριφορές µας.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Τα πρόσωπα που διοικούν τις ανεξάρτητες αρχές:  

α. διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία  

β. επιλέγονται µε απόφαση της κυβέρνησης  

γ. εκλέγονται µε απλή πλειοψηφία  

δ. έχουν θητεία αορίστου χρόνου 

 

Α3. 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 
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[13753] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Σ (61). 

 β. Σ (46). 

 γ. Σ (110). 

 δ. Λ, αποκτά τη συλλογική ταυτότητα (11). 

 ε. Σ (14). 

Α2. α (64). 

Α3. β (36). 
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      [13755] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Η µοναδική αρµοδιότητα της βουλής είναι η ψήφιση νόµων.  

β. Ο σηµαντικότερος φορέας κοινωνικού ελέγχου θεωρείται ότι είναι 

το κράτος.   

γ. Το πολίτευµα στο οποίο την εξουσία την ασκούν οι άριστοι 

ονοµάζεται δηµοκρατία.  

δ. Το ισοζύγιο υπηρεσιών περιλαµβάνει τις εισαγωγές και εξαγωγές 

εµπορευµάτων.  

ε. Η µεταβίβαση αξιών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων µιας κοινωνίας 

αποτελεί µέρος της διαδικασίας κοινωνικοποίησης.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί το ίδιο 

πρόσωπο:  

α. για 5 χρόνια  

β. για 10 χρόνια  

γ. για 15 χρόνια 

δ. δεν υπάρχει χρονικός περιορισµός 

 

Α3. Η Διεθνής Διαφάνεια 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 
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[13755] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Λ, οι αρµοδιότητες της βουλής είναι νοµοθετικές, διοικητικές, 

δικαστικές και η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου (58). 

 β. Σ (17). 

 γ. Λ, ονοµάζεται αριστοκρατία (44). 

 δ. Λ, περιλαµβάνει τις εισπράξεις και πληρωµές από ταξίδια 

(τουρισµό), µεταφορές και άλλες υπηρεσίες (38). 

 ε. Σ (8). 

Α2. β (60). 

Α3. γ (83). 
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      [13756] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Για το Δίκαιο, κάθε πράξη που τιµωρείται από τον ποινικό νόµο 

είναι έγκληµα.  

β. Οι φόροι, ως βασική πηγή εσόδων του κράτους, χρησιµοποιούνται 

για την παραγωγή προϊόντων που ικανοποιούν τις ανάγκες του 

κοινωνικού συνόλου.  

γ. Κάθε µορφή εξάρτησης αποτελεί αποκλίνουσα συµπεριφορά.  

δ. Κράτος πρόνοιας είναι εκείνο που εξασφαλίζει στις ευάλωτες 

κοινωνικά οµάδες ορισµένα βασικά κοινωνικά αγαθά. . 

ε. Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές κατοχυρώνονται στο Σύνταγµα 

µε σκοπό να αντιµετωπίσουν τη δυσλειτουργία του κράτους σε 

βασικούς τοµείς.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Όταν ένα άτομο κάνει χειρονομίες και μορφασμούς σε κάποιο άλλο 

άτομο, αυτό:  

α. αποτελεί άτυπο κοινωνικό έλεγχο 

β. αποτελεί τυπικό κοινωνικό έλεγχο  

γ. αποτελεί αυτοέλεγχο 

δ. δεν αποτελεί έλεγχο 

 

Α3. Ο μαζικός τουρισμός:  

α. µόνο θετικές επιπτώσεις έχει για την χώρα υποδοχής 

β. συµβάλλει στην διατήρηση των προτύπων της χώρας υποδοχής 

γ. είναι φθηνός τουρισµός µε στόχο την αύξηση του τουριστικού συναλλάγµατος 

δ. αποτελεί νέα µορφή τουρισµού 
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[13756] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (20). 

 β. Σ (36). 

 γ. Λ, κάποιες εξαρτήσεις δηµιουργούν προβλήµατα και στο άτοµο 

και στην κοινωνία, γι’ αυτό και χαρακτηρίζονται ως 

αποκλίνουσες συµπεριφορές (19). 

 δ. Λ, όχι µόνο στις ευάλωτες οµάδες αλλά σε όλους τους πολίτες 

(54). 

 ε. Σ (64). 

Α2. α (16). 

Α3. γ (110). 
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      [13759] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές κατοχυρώνονται στο Σύνταγµα 

µε σκοπό να αντιµετωπίσουν τη δυσλειτουργία του κράτους σε 

βασικούς τοµείς.  

β. Η συµµετοχή των πολιτών στην αρχαία αθηναϊκή δηµοκρατία ήταν 

δικαίωµα και υποχρέωση.  

γ. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, ασκώντας οικονοµική 

δραστηριότητα, αποτελούν τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας.  

δ. Μέσα από το µηχανισµό της µίµησης το άτοµο αποκτά ατοµική 

ταυτότητα.  

ε. Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται από την κυβέρνηση.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας;  

α. η εκλογή του γίνεται από τη βουλή 

β. η εκλογή του από τη βουλή γίνεται µε µυστική ψηφοφορία  

γ. εκλέγεται για θητεία 5 ετών 

δ. επιτρέπεται η επανεκλογή του ίδιου προσώπου για µία δεύτερη πενταετία 

 

Α3. Πολίτης της Ένωσης είναι:  

α. κάθε πολίτης κράτους που βρίσκεται στην Ευρώπη  

β. κάθε πρόσωπο από οποιαδήποτε χώρα του κόσµου 

γ. κάθε πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτους-µέλους 

δ. κάθε πρόσωπο που διαµένει σε κράτος-µέλος 
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[13759] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Σ, 64. 

 β. Σ (46). 

 γ. Σ (33). 

 δ. Λ, αποκτά τη συλλογική ταυτότητα (11). 

 ε. Λ, ασκείται από τη βουλή και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας 

(55). 

Α2. β (60). 

Α3. γ (129). 
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      [13760] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Η µοναδική αρµοδιότητα της βουλής είναι η ψήφιση νόµων. 

β. Ο δηµόσιος δανεισµός, ανάλογα µε την προέλευσή του, διακρίνεται 

σε εσωτερικό και εξωτερικό.  

γ. Το πολίτευµα της Ελλάδας είναι η προεδρευόµενη κοινοβουλευτική 

δηµοκρατία.  

δ. Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης σηµαντική προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη της οικονοµίας αποτελεί η διαχείριση της γνώσης.  

ε. Ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται αποκλειστικά µε κυρώσεις.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Θεμέλιο της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα και ισχύει μέχρι και 

σήμερα δεν αποτελεί:  

α. η ισοπολιτεία  

β. η λογοκρισία  

γ. η ισονοµία 

δ. η ισηγορία 

 

Α3. 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 
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[13760] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Λ, οι αρµοδιότητες της βουλής είναι νοµοθετικές, διοικητικές, 

δικαστικές και η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου (58). 

 β. Σ (40). 

 γ. Σ (48). 

 δ. Σ (106). 

 ε. Λ, ασκείται είτε µε επιβραβεύσεις είτε µε κυρώσεις (16). 

Α2. β (46). 

Α3. β (36). 
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      [13761] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Στον υπολογισµό του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος υπολογίζουµε 

και τις αποσβέσεις.  

β. Στη κοινοβουλευτική δηµοκρατία ο λαός ασκεί άµεσα την εξουσία.  

γ. Κάθε µορφή εξάρτησης αποτελεί αποκλίνουσα συµπεριφορά.  

δ. Η κοινωνικοποίηση είναι µία πολυδιάστατη διαδικασία που 

τροποποιείται στο χώρο και στο χρόνο.  

ε. Ο κλάδος της υγειονοµικής περίθαλψης στην Ελλάδα, θεωρείται 

από τους πιο διεφθαρµένους.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Όταν οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού είναι 

μεγαλύτερες από τα έσοδα τότε έχουμε:  

α. ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιο 

β. πλεονασµατικό κρατικό προϋπολογισµό 

γ. πλεόνασµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών  

δ. έλλειµµα στον κρατικό προϋπολογισµό 

 

Α3. Στην προεδρική δημοκρατία:  

α. ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκλέγεται από τη βουλή 

β. οι αρµοδιότητες του Προέδρου της Δηµοκρατίας είναι τυπικές 

γ. ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είναι και ο πρόεδρος της κυβέρνησης µε 

δικαίωµα να διορίζει και παύει υπουργούς 

δ. δεν υπάρχει διάκριση µεταξύ νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας 
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[13761] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Λ, δεν τις υπολογίζουµε (30). 

 β. Λ, ο λαός δεν ασκεί άµεσα την εξουσία, αλλά έµµεσα µε τους 

αντιπροσώπους του, δηλαδή τους βουλευτές (49). 

 γ. Λ, όχι όλες οι εξαρτήσεις, αλλά εκείνες που δηµιουργούν 

προβλήµατα και στο άτοµο και στην κοινωνία (19). 

 δ. Σ (9). 

 ε. Σ, οι πλέον διεφθαρµένοι κλάδοι στην Ελλάδα είναι η 

υγειονοµική περίθαλψη, η εφορία και η πολεοδοµία (82). 

Α2. δ (36). 

Α3.  γ (49). 
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      [13762] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Το Κατά Κεφαλήν Εισόδηµα προκύπτει αν το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν διαιρεθεί µε το σύνολο του πληθυσµού της χώρας. 

β. Οι τακτικοί δικαστές, που απονέµουν δικαιοσύνη στα δικαστήρια, 

υπόκεινται µόνο στο Σύνταγµα και στους νόµους.  

γ. Κράτος πρόνοιας είναι εκείνο που εξασφαλίζει στις ευάλωτες 

κοινωνικά οµάδες ορισµένα βασικά κοινωνικά αγαθά.  

δ. Οι παραγωγικές δυνατότητες µιας χώρας εξαρτώνται αποκλειστικά 

από τους φυσικούς πόρους.  

ε. Οι κοινωνικές αξίες µεταβάλλονται µόνον µε την βίαιη σύγκρουση 

κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών οµάδων.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Στις παρεπόμενες ποινές (αυτές που ακολουθούν τις κύριες 

ποινές) δεν εντάσσεται/εντάσσονται:  

α. η δήµευση προϊόντων και εργαλείων εγκλήµατος  

β. η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων 

γ. η απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος  

δ. οι ποινές στερητικές της ελευθερίας 

 

Α3. Το εμπορικό ισοζύγιο περιλαμβάνει:  

α. τις εισπράξεις και τις πληρωµές από τα ταξίδια  

β. τις εισπράξεις και πληρωµές για µισθούς 

γ. τις εξαγωγές και εισαγωγές εµπορευµάτων 

δ. τις εισπράξεις και πληρωµές από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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[13762] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Σ (30). 

 β. Σ (66). 

 γ. Λ, όχι µόνο στις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, αλλά σε όλο το 

πληθυσµό (54).   

 δ. Λ, εξαρτώνται κυρίως από τους ανθρώπους της και από τους 

φυσικούς πόρους (106). 

 ε. Λ, µεταβάλλονται είτε βίαια είτε αργά και αθέατα µέσα από τη 

φθορά των παλιών (13). 

Α2. δ (24). 

Α3. γ (38). 
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      [13763] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Με τον αυτοέλεγχο κάθε άτοµο αξιολογεί πριν από κάθε ενέργεια 

που κάνει τις πιθανές συνέπειες της πράξης του.   

β. Το Κατά Κεφαλήν Εισόδηµα προκύπτει αν το Καθαρό Εγχώριο 

Προϊόν διαιρεθεί µε το συνολικό πληθυσµό της χώρας.  

γ. Για το Δίκαιο, κάθε πράξη που τιµωρείται από τον ποινικό νόµο 

είναι έγκληµα.  

δ. Η µοναδική αρµοδιότητα της βουλής είναι η ψήφιση νόµων.  

ε. Στο φαινόµενο της διαφθοράς εµπλέκονται µόνο πρόσωπα που 

ασκούν πολιτική εξουσία.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Όταν η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής ανήκει κυρίως στις 

επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, αλλά το κράτος παρεμβαίνει στην 

οικονομία, τότε έχουμε:  

α. κοµµουνιστικό οικονοµικό σύστηµα 

β. σοσιαλιστικό οικονοµικό σύστηµα 

γ. καπιταλιστικό οικονοµικό σύστηµα 

δ. σύστηµα µεικτής οικονοµίας 

 

Α3. Τα πρόσωπα που διοικούν τις ανεξάρτητες αρχές: 

α. διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία  

β. η επιλογή τους γίνεται µε απόφαση της κυβέρνησης 

γ. η εκλογή τους γίνεται µε απλή πλειοψηφία  

δ. η θητεία τους είναι αορίστου χρόνου 
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[13763] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (17). 

 β. Λ, προκύπτει αν το ΑΕΠ διαιρεθεί µε το σύνολο του πληθυσµού 

της χώρας (30). 

 γ. Σ (20). 

 δ. Λ, οι αρµοδιότητες της βουλής είναι νοµοθετικές, διοικητικές, 

δικαστικές και η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου (58).  

 ε. Λ, εµπλέκονται πρόσωπα που έχουν είτε πολιτική είτε 

οικονοµική είτε άλλη εξουσία (82) 

Α2. δ (33, 35). 

Α3. α (64). 
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      [13765] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Ο Άρειος Πάγος είναι το ανώτατο πολιτικό και ποινικό δικαστήριο 

της χώρας.  

β. Τα συµβατικά εγκλήµατα είναι αυτά που προσβάλλουν βασικές 

αξίες της κοινωνίας.  

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

ανταγωνιστικών προϊόντων.  

δ. Όταν η ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής ανήκει στο κοινωνικό 

σύνολο, το οικονοµικό σύστηµα είναι καπιταλιστικό.  

ε. Η µεταβίβαση αξιών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων µιας κοινωνίας 

αποτελεί µέρος της διαδικασίας κοινωνικοποίησης.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. 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 
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[13765] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Σ (67). 

 β. Λ, είναι αυτά που προσβάλλουν κυρίως τους δράστες (20). 

 γ. Σ (108). 

 δ. Λ, είναι σοσιαλιστικό (33). 

 ε. Σ (8). 

Α2. δ (51). 

Α3. α (32). 
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      [13953] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος ασκείται από θεσµοθετηµένους 

φορείς της κοινωνίας.  

β. Τα δηµόσια αγαθά είναι αδιαίρετα και το όφελός τους διαχέεται στο 

κοινωνικό σύνολο, χωρίς αποκλεισµούς.  

γ. Η κυβέρνηση αποτελείται από το υπουργικό συµβούλιο, το οποίο 

απαρτίζεται από τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς.  

δ. Η Διεθνής Διαφάνεια είναι ένα παγκόσµιο κίνηµα, που στοχεύει 

στη δηµιουργία ενός κόσµου απαλλαγµένου από τη διαφθορά.  

ε. Με τη συνθήκη του Μάαστριχ έγινε η αντικατάσταση του όρου 

«Ευρωπαϊκή Κοινότητα» από τον όρο «Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

Κοινότητα».  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. Δημοκρατία είναι το πολίτευμα, στο οποίο την εξουσία την: 

α. ασκεί ένας 

β. ασκούν οι άριστοι 

γ. ασκούν οι πολλοί 

δ. ασκούν µόνο οι ενάρετοι 
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[13953] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Λ, από θεσµοθετηµένους φορείς ασκείται ο τυπικός κοινωνικός 

έλεγχος (16). 

 β. Σ (33). 

 γ. Σ (61). 

 δ. Σ (83). 

 ε. Λ, το αντίθετο (129). 

Α2. β (40). 

Α3. γ (44). 
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      [13955] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Οι κανόνες οµιλίας και εµφάνισης συγκαταλέγονται στους 

αυστηρούς κανόνες µιας κοινωνίας.  

β. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί 

µόνιµο οικονοµικό πρόβληµα.  

γ. Το Συµβούλιο της Επικρατείας είναι το ανώτατο διοικητικό 

δικαστήριο της χώρας µας.  

δ. Η εµπειρία δείχνει ότι, όσο πιο αναπτυγµένη είναι µια χώρα, τόσο 

λιγότερη ενέργεια καταναλώνει.  

ε. Μετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, ο Jean Monnet συνέλαβε την ιδέα 

της Ενωµένης Ευρώπης και ο Robert Schuman συνέλαβε την 

υλοποίησή της.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος, το πολίτευμα της Ελλάδας 

είναι:  

α. προεδρική δηµοκρατία 

β. µοναρχία 

γ. προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία 

δ. ολιγαρχία 
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[13955] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Λ, ανήκουν στους ελαστικούς κανόνες (14). 

 β. Σ (38). 

 γ. Το Συµβούλιο της Επικρατείας είναι το ανώτατο διοικητικό 

δικαστήριο της χώρας µας. Σ (66). 

 δ. Λ, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει (114). 

 ε. Σ (122). 

Α2. δ (30). 

Α3. γ (48). 
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      [13956] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Με τον αυτοέλεγχο, το ίδιο το άτοµο αξιολογεί τις πιθανές 

συνέπειες των πράξεών του.  

β. Η εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας στη χώρα µας γίνεται 

απευθείας από το λαό.  

γ. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διαύγεια δηµιουργούν 

προϋποθέσεις για ανάπτυξη φαινοµένων διαφθοράς σε µια χώρα.  

δ. Η χώρα γίνεται τα τελευταία χρόνια διαµετακοµιστικός κόµβος 

ενέργειας από την Ανατολή προς τη Δύση.  

ε. Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθιστά και δε 

συµπληρώνει την εθνική ιθαγένεια.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή, που στοχεύει στην προστασία 

των πολιτών, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την 

τήρηση της νομιμότητας ονομάζεται: 

α. Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 

β. Αρχή Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) 

γ. Συνήγορος του Πολίτη 

δ. Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) 
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[13956] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (17). 

 β. Λ, γίνεται από τη βουλή µε ονοµαστική ψηφοφορία (60). 

 γ. Λ, αποτελούν µέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας (84). 

 δ. Σ (114). 

 ε. Λ, η ιθαγένεια της Ε.Ε. συµπληρώνει και δεν αντικαθιστά την 

ελληνική ιθαγένεια (129). 

Α2. β (36). 

Α3. γ (65). 
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       [13959] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Μια από τις παρεπόµενες ποινές, που µπορεί να επιβληθεί στο 

δράστη µιας αξιόποινης πράξης, είναι και η αποστέρηση των 

πολιτικών του δικαιωµάτων.  

β. Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, σε ένα οικονοµικό κύκλωµα, 

επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας.  

γ. Για να µπορεί να εκλεγεί κάποιος βουλευτής στη χώρα µας, πρέπει 

να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.  

δ. Η εφαρµογή του «πόθεν έσχες» για όλους τους δηµόσιους 

λειτουργούς στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειας και στην 

πάταξη της διαφθοράς.  

ε. 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».  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές μιας χώρας από ταξίδια 

(τουρισμός) περιλαμβάνονται στο:  

α. εµπορικό ισοζύγιο 

β. ισοζύγιο πληρωµών 

γ. ισοζύγιο εισοδηµάτων 

δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων 
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[13959] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Σ (25). 

 β. Λ, επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της ατοµικής ευηµερίας (32). 

 γ. Λ, πρέπει να έχει συµπληρώσει στο 25ο έτος της ηλικίας του 

(58). 

 δ. Σ (84). 

 ε. Σ (109). 

Α2. β (20). 

Α3. β (38). 
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      [13961] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Το Κατά Κεφαλήν Εισόδηµα, ως µέγεθος µπορεί να αποτυπώσει 

την άνιση διανοµή του εισοδήµατος µιας χώρας στα επί µέρους 

άτοµα. 

β. Το κοµµουνιστικό σύστηµα άρχισε να εφαρµόζεται πρώτα στη 

Ρωσία, µετά την επανάσταση στου 1917.  

γ. Κράτος δικαίου είναι εκείνο, το οποίο ασκεί εξουσία σύµφωνα µε το 

Σύνταγµα και τους νόµους.  

δ. Τα πολιτικά δικαστήρια εκδικάζουν διαφορές µεταξύ κράτους και 

πολίτη.  

ε. Μια από τις βασικές ελευθερίες, που κατοχύρωσε η Κοινή αγορά, 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ), είναι η 

ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. Κύρια ποινή είναι η:  

α. στέρηση της ελευθερίας 

β. αποστέρηση των πολιτών δικαιωµάτων 

γ. απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος 

δ. δηµοσίευση της καταδικαστικής απόφασης 
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[13961] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Λ, δεν µπορεί να την αποτυπώσει (30). 

 β. Σ (45). 

 γ. Σ (54). 

 δ. Λ, τέτοιες διαφορές εκδικάζουν τα διοικητικά δικαστήρια (67). 

 ε. Σ (123). 

Α2. γ (111). 

Α3. α (24). 
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      [13963] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Τα νοικοκυριά επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής 

ευηµερίας.  

β. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, η εκτελεστική εξουσία 

ασκείται από την κυβέρνηση και το Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. 

γ. Δώδεκα βουλευτές της χώρας µας δεν εκλέγονται στις εκλογικές 

περιφέρεις, αλλά σε ολόκληρη την επικράτεια.  

δ. Κάθε πολίτης µπορεί να απευθύνεται στην υπηρεσία «Διαφάνεια 

Τώρα!», για να αναφέρει περιστατική διαφθοράς.. 

ε. Η Ελλάδα δεν εξαρτάται από άλλες χώρες, για να καλύψει τις 

ενεργειακές της ανάγκες.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Οικονομική αξία θεωρείται:  

α. η δικαιοσύνη 

β. η αλληλεγγύη 

γ. η ελευθερία 

δ. το κέρδος 

 

Α3. Ο λογαριασμός, που περιλαμβάνει τις οικονομικές συναλλαγές 

μιας χώρας με άλλες χώρες, κατά τη διάρκεια ενός έτους, 

ονομάζεται: 

α. κρατικός προϋπολογισµός 

β. εξωτερικός δανεισµός 

γ. ισοζύγιο πληρωµών 

δ. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
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[13963] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Λ, επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της ατοµικής ευηµερίας (32). 

 β. Σ (55). 

 γ. Σ (58). 

 δ. Σ (83). 

 ε. Λ, έχει µεγάλη εξάρτηση από την ενέργεια (114). 

Α2. δ (12). 

Α3. γ (38). 
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      [13969] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Τα ήθη, τα έθιµα και οι παραδόσεις µιας κοινωνίας θεωρούνται 

τυπικοί κοινωνικοί κανόνες.  

β. Η σοσιαλιστική οικονοµική άποψη (διευθυνόµενη οικονοµία) ζητά 

από το κράτος, να επιλύει τα βασικά οικονοµικά προβλήµατα της 

κοινωνίας.  

γ. Το δηµοψήφισµα είναι θεσµός άµεσης δηµοκρατίας.  

δ. Για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής πρέπει να έχει συµπληρώσει το 

18ο έτος της ηλικίας τους.  

ε. Όταν κάποιοι έλληνες εφοπλιστές υψώνουν στα πλοία τους σηµαία 

ευκαιρίας, τότε αυξάνεται το ναυτιλιακό συνάλλαγµα της χώρα 

µας.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Σε ένα οικονομικό κύκλωμα:  

α. οι επιχειρήσεις δίνουν στα νοικοκυριά προϊόντα και τα νοικοκυριά 

πληρώνουν της 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 

 

Α3. Στις αρμοδιότητες της κυβέρνησης συγκαταλέγεται:  

α. η εκλογή του Προέδρους Δηµοκρατίας 

β. η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας 

γ.  ο κοινοβουλευτικός έλεγχος 

δ. ή έκδοση και η δηµοσίευση των νόµων που ψηφίσει η βουλή 
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[13969] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Λ, θεωρούνται άτυποι κοινωνικοί κανόνες (14). 

 β. Σ (35). 

 γ. Σ (49). 

 δ. Λ, πρέπει να έχει συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του (58). 

 ε. Λ, τότε µειώνεται το ναυτιλιακό συνάλλαγµα (112). 

Α2. α (32). 

Α3. β (61). 
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      [13973] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης σταµατάει µε την ενηλικίωση 

του ατόµου.  

β. Ο δηµόσιος δανεισµός µειώνει το δηµόσιο χρέος.  

γ. Το ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιο αποτελεί µόνιµο οικονοµικό 

πρόβληµα της χώρας µας.  

δ. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, το πολίτευµα της 

Ελλάδας είναι προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία.  

ε. Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµπληρώνει και δεν 

αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας μας, ρυθμιστής του 

πολιτεύματος θεωρείται ο:  

α. Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 

β. Πρωθυπουργός 

γ. Πρόεδρος της Βουλής 

δ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 

 

Α3. Για αν αποτελέσει η βιομηχανία τροφίμων και ποτών βασικό 

μοχλό ανάπτυξης της χώρα 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 
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[13973] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Λ, συνεχίζεται για όλη του τη ζωή (8). 

 β. Λ, το αυξάνει (40). 

 γ. Σ (38). 

 δ. Σ (48). 

 ε. Σ (129). 

Α2. α (60). 

Α3. α (114). 
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      [13976] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Η κοινωνικοποίηση και ο κοινωνικός έλεγχος δρουν 

συµπληρωµατικά.  

β. Το Κατά Κεφαλήν Εισόδηµα προκύπτει, αν το Καθαρό Εγχώριο 

Προϊόν διαιρεθεί µε το συνολικό πληθυσµό της χώρας.  

γ. Ο φασισµός υποστηρίζει ότι το κράτος έχει δικαίωµα να ελέγχει 

κάθε µορφή δραστηριότητας.  

δ. Για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής στη χώρα µας πρέπει να έχει 

συµπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του.  

ε. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, εµβάθυνση σηµαίνει ένταξη 

νέων χωρών στην Ένωση.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας μας, ρυθμιστής του πολιτεύματος 

θεωρείται ο:  

α. Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 

β. Πρωθυπουργός 

γ. Πρόεδρος της Βουλής 

δ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 

 

Α3. Το πιο παγκοσμιοποιημένο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας είναι:  

α. η ενέργεια 

β. ο τουρισµός 

γ. η ναυτιλία 

δ. η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 
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[13976] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (16). 

 β. Σ (30). 

 γ. Σ (45). 

 δ. Λ, πρέπει να έχει συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του (58). 

 ε. Λ, διεύρυνση (123). 

Α2. α (60). 

Α3. γ (112). 
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      [13978] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Ο ανήλικος δε θεωρείται εγκληµατίας, παραβάτης.  

β. Στο Καθαρό Εγχώριο προϊόν συµπεριλαµβάνονται και οι 

αποσβέσεις.  

γ. Το υπουργικό συµβούλιο απαρτίζεται από τον πρωθυπουργό και 

του υπουργούς.  

δ. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και η απλούστευση των 

διαδικασιών και της νοµοθεσίας, συµβάλλουν στη διαφάνεια της 

δηµόσια διοίκησης.  

ε. Ανθρώπινο κεφάλαιο είναι τα µηχανήµατα που δηµιούργησαν οι 

άνθρωποι, τα οποία χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των 

αγαθών.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Αντικείμενο της μικροοικονομίας 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 

 

Α3. Σχετική κοινωνική αξία είναι:  

α. ο σεβασµός στους θεούς 

β. η µνήµη των νεκρών 

γ. οι τίτλοι ευγενείας 

δ. η απαγόρευση της αιµοµιξίας 
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[13978] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (21). 

 β. Λ, δεν περιλαµβάνονται (30). 

 γ. Σ (61). 

 δ. Σ (84). 

 ε. Λ είναι το ανθρώπινο δυναµικό (106). 

Α2. γ (30). 

Α3. γ (12). 
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     [13980] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Οι εγκληµατικές πράξεις που τιµωρούνται µε κάθειρξη, 

ονοµάζονται πταίσµατα.  

β. Ο δηµόσιος δανεισµός µιας χώρας αυξάνει το δηµόσιο χρέος της.  

γ. Η µορφή του πολιτεύµατος της χώρας µας είναι µια διάταξη του 

Συντάγµατος που µπορεί να αναθεωρηθεί.  

δ. Μεταπολεµικά, η Ελλάδα ακολούθησε το µοντέλο του µαζικού 

τουρισµού.  

ε. Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωµα της 

ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στο έδαφος των κρατών – 

µελών.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Στο πολίτευμα της μοναρχίας η εξουσία ασκείται από:  

α. τους άριστους 

β. ένα πρόσωπο 

γ. το λαό 

δ. ένα πολιτικό κόµµα 

 

Α3. Ανώτατο όργανο στο ελληνικό κράτος ορίζεται:  

α. η βουλή 

β. η κυβέρνηση 

γ. ο λαός 

δ. ένα πολιτικό κόµµα 
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[13980] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Λ, ονοµάζονται κακουργήµατα (20) 

 β. Σ (40). 

 γ. Λ, δεν µπορεί να αναθεωρηθεί (53). 

 δ. Σ (110). 

 ε. Σ (129). 

Α2. β (44). 

Α3. γ (48). 
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      [13983] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Μερικές φορές τα µηνύµατα που µεταβιβάζουν οι φορείς 

κοινωνικοποίησης, είναι αντιφατικά και δηµιουργούν στο άτοµο µια 

διληµµατική κατάσταση.  

β. Το Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν χρησιµοποιείται ως δείκτης 

οικονοµικής ευηµερίας µιας χώρας.  

γ. Στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία η εξουσία ασκείται άµεσα από 

το λαό.  

δ. Ανταγωνιστικό αγροτικό προϊόν σηµαίνει καλό και ακριβό προϊόν.  

ε. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, από την ίδρυσή της, στηρίχθηκε στην 

ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και 

κεφαλαίων.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, παρέκβαση της μοναρχίας θεωρείται η:  

α. τυραννία 

β. οχλοκρατία 

γ. ολιγαρχία 

δ. αριστοκρατία 

 

Α3. Άμεσος φόρος είναι ο φόρος: 

α. προστιθέµενης αξίας 

β. εισοδήµατος 

γ. στα οινοπνευµατώδη ποτά 

δ. καπνού 
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[13983] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (9). 

 β. Σ (31). 

 γ. Λ, ασκείται έµµεσα µε τους αντιπροσώπους του, δηλαδή τους 

βουλευτές (49). 

 δ. Λ, σηµαίνει ποιοτικό και σε καλή τιµή προϊόν (108). 

 ε. Σ (123). 

Α2. α (44). 

Α3. β (36). 
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      [13986] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Ο κοµµουνισµός, ως θεωρία και κίνηµα, δηµιουργήθηκε από τον 

Μπενίτο Μουσολίνι.  

β. Βασικό µειονέκτηµα των έµµεσων φόρων είναι ότι πλήττουν 

βαρύτερα τα µικρότερα εισοδήµατα.  

γ. Με βάση το Σύνταγµα της χώρας µας, η νοµοθετική λειτουργία 

ασκείται από τον πρωθυπουργό.  

δ. Οι παραγωγικές δυνατότητες µιας χώρας εξαρτώνται, κυρίως, από 

τους ανθρώπους της και από τους φυσικούς της πόρους.  

ε. Αρχή της πολιτιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όχι 

µόνον η προστασία, αλλά και η ενίσχυση της πολυµορφίας στο 

εσωτερικό της Ένωσης.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας μας, ρυθμιστής του 

πολιτεύματος θεωρείται ο:  

α. Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 

β. Πρωθυπουργός 

γ. Πρόεδρος της βουλής 

δ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 
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[13986]  

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Λ, ο φασισµός ως θεωρία και κίνηµα, δηµιουργήθηκε από τον 

Μπενίτο Μουσολίνι (45). 

 β. Σ (37). 

 γ. Λ ασκείται από τη βουλή και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας 

(55). 

 δ. Σ (106). 

 ε. Σ (132) 

Α2. δ (82). 

Α3. α (60). 



52 
 

 

       [13988] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Μια σηµαντική θεωρία, που προσπαθεί να εξηγήσει το έγκληµα, 

είναι η θεωρία του κοινωνικού χαρακτηρισµού.  

β. Έλλειµµα στον προϋπολογισµό µιας χώρας υπάρχει, όταν οι 

δαπάνες του δηµοσίου είναι µικρότερες από τα έσοδά του.  

γ. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, η ολιγαρχία είναι παρέκβαση της 

δηµοκρατίας.  

δ. Μια από τις αρνητικές επιπτώσεις του µαζικού τουρισµού είναι η 

άναρχη χωροθέτηση των ξενοδοχειακών µονάδων.  

ε. 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.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα, η δημόσια διοικήσω ασκείται 

από:  

α. κεντρικά όργανα 

β. περιφερειακά όργανα 

γ. την κυβέρνηση 

δ. κεντρικά και περιφερειακά όργανα 

 

Α3. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές εμπορευμάτων μιας χώρας 

περιλαμβάνονται στο:  

α. εµπορικό ισοζύγιο 

β.  ισοζύγιο υπηρεσιών 

γ. ισοζύγιο εισοδηµάτων 

δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων 
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[13988] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (21). 

 β. Λ (36) 

 γ. Λ, είναι η παρέκβαση της αριστοκρατίας (44). 

 δ. Σ (110). 

 ε. Σ (133). 

Α2. δ (62). 

Α3. α (38). 
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      [13991] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Η εκπαίδευση και η επαγγελµατική κατάρτιση συγκαταλέγονται 

στα µέτρα σωφρονισµού ενός εγκληµατία.  

β. Όταν η ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής ανήκει στα νοικοκυριά 

και στις επιχειρήσεις, το οικονοµικό σύστηµα είναι σοσιαλιστικό.  

γ. Ένα από τα θεµέλια της δηµοκρατίας, το οποίο τέθηκε στην αρχαία 

Ελλάδα είναι η ισηγορία.  

δ. Μεταπολεµικά, η χώρα µας ακολούθησε το µοντέλο του ποιοτικού 

τουρισµού.  

ε. Από το 1957 που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 

(ΕΟΚ), ορίστηκε ως στόχος η δηµιουργία µια κοινής αγοράς και η 

προοδευτικής προσέγγιση της οικονοµικής πολιτικής των κρατών-

µελών.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Οι εισπράξει και οι πληρωμές μιας χώρας από ταξίδια 

(τουρισμός) περιλαμβάνονται στο: 

α. εµπορικό ισοζύγιο 

β. ισοζύγιο υπηρεσιών 

γ. ισοζύγιο εισοδηµάτων 

δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων 

 

Α3. Το υπουργικό συμβούλιο απαρτίζεται από:  

α. τον πρωθυπουργό και του  υπουργούς. 

β. τον πρωθυπουργό και τους βουλευτές. 

γ. τους υπουργούς και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας 

δ. τους υπουργούς 
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[13991] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (26). 

 β. Λ, είναι καπιταλιστικό (33). 

 γ. Σ (46). 

 δ. Λ, ακολούθησε το µοντέλο του µαζικού τουρισµού (110). 

 ε. Σ (123) 

Α2. β (38). 

Α3. α (61). 
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       [13994] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

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

στο χρόνο.  

β. Η φθορά που υφίσταται ο κεφαλαιουχικός εξοπλισµός στην πορεία 

του χρόνου, αποτιµηµένη σε χρήµα, ονοµάζεται απόσβεση.  

γ. Ο Άρειος Πάγος είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας 

µας.  

δ. Το τουριστικό συνάλλαγµα αυξάνεται, όταν οι τουρίστες 

καταναλώνουν ντόπια προϊόντα.  

ε. Διεύρυνση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηµαίνει 

περισσότερη πολιτική ενοποίηση και δηµιουργία της Ευρωπαϊκής 

Συµπολιτείας.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Άμεσος φόρος είναι ο φόρος: 

α. προστιθέµενης αξίας 

β. εισοδήµατος 

γ. στα οινοπνευµατώδη ποτά 

δ. καπνού 

 

Α3. Η βουλή, που συντάσσει νέο Σύνταγμα, καλείται:  

α. συντακτική 

β. αναθεωρητική 

γ. αντισυνταγµατική 

δ. τίποτα από τα παραπάνω 
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[13994] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Σ (9). 

 β. Σ (30). 

 γ. Λ, είναι το ανώτατο πολιτικό και ποινικό δικαστήριο της χώρας 

µας (67). 

 δ. Σ (111). 

 ε. Λ, αυτό σηµαίνει η εµβάθυνση (123).  

Α2. β (36). 

Α3. α (52). 
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         [13999] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης σταµατάει µε την ενηλικίωση 

του ατόµου.  

β. Όταν η ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής µιας χώρας ανήκει στο 

κοινωνικό σύνολο, τότε το οικονοµικό σύστηµα αυτής της χώρας 

είναι καπιταλιστικό.  

γ. Η δηµοκρατία στηρίζεται σε δυο θεµελιώδεις και αδιαπραγµάτευτες 

αρχές: την ελευθερία και την ισότητα.  

δ. Μια από τις αρµοδιότητες της κυβέρνησης είναι να καθορίζει και να 

κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας.  

ε. Στο πλαίσιο της νέας Κοινοτικής Αγροτικής Πολιτικής 2014–2020, 

ενισχύσεις θα παίρνουν µόνον όσοι παράγουν και µάλιστα θα 

πρέπει να το αποδεικνύουν (π.χ. µε τιµολόγια).  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. Το γεγονός ότι οι εθνικές εκλογές στη χώρα μας διενεργούνται 

την ίδια ημέρα (Κυριακή), σε όλη την επικράτεια, διασφαλίζει την 

αρχής της:  

α. µυστικής ψηφοφορίας 

β. ταυτόχρονης ψηφοφορίας 

γ. άµεσης ψηφοφορίας 

δ. καθολικής ψηφοφορίας 
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[13999] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Λ (8). 

 β. Λ, είναι σοσιαλιστικό (33). 

 γ. Σ (48). 

 δ. Σ (61). 

 ε. Σ (109) 

Α2. β (36). 

Α3. β (50). 
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       [14001] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Η οικογένεια θεωρείται πρωτογενής και. λόγω σπουδαιότητας, 

πρωταρχικός φορέας κοινωνικοποίησης του ανθρώπου.  

β. 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.  

γ. Η εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας στη χώρα µας γίνεται 

απευθείας από το λαό.  

δ. 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.  

ε. Το 1992, µε τη συνθήκη του Μάαστριχ, θεσπίστηκε η ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 φορολογουµένων 

δ. επιβάλλονται στο εισόδηµα των φορολογούµενων 

 

Α3. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή, που στοχεύει στην προστασία 

των πολιτών, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την 

τήρηση της νομιμότητας, ονομάζεται:  

α. Αρχή προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 

β. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) 

γ.  Συνήγορος του πολίτη 

δ. Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) 
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[14001] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (10). 

 β. Σ (34). 

 γ. Λ, γίνεται έµµεσα από τη βουλή µε ονοµαστική ψηφοφορία 

(60). 

 δ. Λ, είναι υποχρεωµένα να υπόκεινται µόνο στο Σύνταγµα και 

τους νόµους και σε καµιά περίπτωση δεν υποχρεούνται να 

συµµορφώνονται µε διατάξεις που παραβιάζουν ή καταλύουν 

το Σύνταγµα (66). 

 ε. Σ (129). 

Α2. β (36).  

Α3. γ (65). 
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       [14004] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Παρεπόµενη ποινή µιας αξιόποινης πράξης µπορεί να είναι η 

απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος.  

β. Το Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) µια χώρας που 

αντιµετωπίζει έντονο πρόβληµα παραοικονοµίας, είναι µικρότερο 

από αυτό που καταγράφεται στις επίσηµες στατιστικές.  

γ. Το πολίτευµα της χώρας µας είναι προεδρική κοινοβουλευτική 

δηµοκρατία.  

δ. Η εφαρµογή του «πόθεν έσχες» για όλους τους δηµόσιους 

λειτουργούς είναι ένα από τα µέτρα που στοχεύουν στη διασφάλιση 

της διαφάνειας στη δηµόσια διοίκηση.  

ε. Οι Tour operators είναι µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, που 

συγκεντρώνουν και κατευθύνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των 

τουριστικών ταξιδιών.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. Οι κληρονομικές υποθέσεις επιλύονται από τα:  

α. διοικητικά δικαστήρια 

β. πολιτικά δικαστήρια 

γ. ποινικά δικαστήρια 

δ. συνταγµατικά δικαστήρια 
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[14004] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (25). 

 β. Λ,  είναι µεγαλύτερο (31). 

 γ. Λ, είναι προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία (48). 

 δ. Σ (84) 

 ε. Σ (111). 

Α2. γ (36).  

Α3. β (67). 
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      [14006] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Το σχολείο, µε τις ποινές που επιβάλει, ασκεί άτυπο κοινωνικό 

έλεγχο.  

β. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί 

µόνιµο οικονοµικό πρόβληµα της χώρας µας.  

γ. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, η νοµοθετική λειτουργία 

ασκείται από τη βουλή και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.  

δ. Η τουριστική πολιτική, που στοχεύει στην αύξηση του τουριστικού 

συναλλάγµατος, θα πρέπει να φροντίσει, ώστε οι τουρίστες να 

καταναλώνουν κυρίως εισαγόµενα προϊόντα.  

ε. Οι έλληνες πολίτες έχουν ταυτόχρονα την ελληνική και την 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Η θεωρία που ερμηνεύει το έγκλημα ως βιολογικό 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 

λειτουργίας της κοινωνίας 

γ. ο κοινωνικός χαρακτηρισµός µπορεί να οδηγήσει στο έγκληµα 

δ. υπάρχουν εκ γενετής εγκληµατίες 

 

Α3. 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 
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[14006] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Λ, ασκεί τυπικό κοινωνικό έλεγχο (17). 

 β. Σ (55). 

 γ. Σ (55). 

 δ. Λ, να καταναλώνουν κυρίως ντόπια προϊόντα (111). 

 ε. Σ (129). 

Α2. δ (20).  

Α3. δ (62). 
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       [14009] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία εκµάθησης των αξιών και των 

κανόνων της κοινωνίας.  

β. Η παραοικονοµία στη χώρα µας υπολογίζεται περίπου σε 30% του 

Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος.  

γ. Στην προεδρευόµενη δηµοκρατία, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 

εκλέγεται άµεσα από το λαό και διαθέτει ουσιαστικές 

αρµοδιότητες.  

δ. Στη χώρα µας ρυθµιστής του πολιτεύµατος θεωρείται ο 

πρωθυπουργός.  

ε. Όταν οι έλληνες εφοπλιστές υψώνουν στα πλοία τους σηµαία 

ευκαιρίας, µειώνονται οι έλληνες ναυτικοί.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. Ο λογαριασμός που περιλαμβάνει τις 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 
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[14009] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (8). 

 β. Σ (31). 

 γ. Λ, αυτό ισχύει για την προεδρική δηµοκρατία (49). 

 δ. Λ, θεωρείται ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας (60). 

 ε. Σ (112). 

Α2. α (20). 

Α3. γ (38). 
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        [14011] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Μια σηµαντική θεωρία, που προσπαθεί να εξηγήσει το έγκληµα 

είναι η θεωρία του κοινωνικού χαρακτηρισµού. 

β. Ένα οµολογιακό δάνειο µπορεί να απευθύνεται είτε στο κοινό είτε 

στις τράπεζες.  

γ. Όταν οι νόµοι αντιµετωπίζουν όλους τους πολίτες µε ισότητα και 

δίνουν σε όλους τα ίδια δικαιώµατα, λέµε ότι υπάρχει ισηγορία.  

δ. Βασική αρµοδιότητα της βουλής είναι η άσκηση του εκτελεστικής 

εξουσίας.  

ε. Ο ελληνόκτητος στόλος είναι ο πρώτος στον κόσµο.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Κύρια ποινή είναι η:  

α. αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων 

β. φυλάκιση 

γ. δήµευση των προϊόντων και των εργαλείων του εγκλήµατος 

δ. απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος. 

 

Α3. «Κανένας δε στερείται χωρίς τη θέλησή του το 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 
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[14011] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (20). 

 β. Σ (40). 

 γ. Λ (46). 

 δ. Λ, είναι η νοµοθετική λειτουργία (58). 

 ε. Σ (113). 

Α2. β (24). 

Α3. β (66). 



70 
 

 

         [14013] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Στην εκδήλωση και ανάπτυξη της νεανικής παραβατικότητας 

συµβάλλουν αποκλειστικά και µόνο βιολογικοί παράγοντες.  

β. Ο φόρος στα οινοπνευµατώδη ποτά είναι άµεσος φόρος.  

γ. Εκλογικό σύστηµα είναι η µέθοδος κατανοµής των βουλευτικών 

εδρών µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων, µε βάση τις ψήφους που 

πήραν στις εκλογές.  

δ. Το δηµοψήφισµα είναι ένας από τους θεσµούς της άµεσης 

δηµοκρατίας.  

ε. Η τουριστική προσφορά µιας χώρας εξαρτάται από τους 

τουριστικούς της πόρους.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Πταίσμα είναι η:  

α. παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

β. ληστεία 

γ. ανθρωποκτονία 

δ. συκοφαντική δυσφήµηση 

 

Α3. 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 Δικαστήριο 
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[14013] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Λ, υπάρχουν βιολογικοί, ατοµικοί και κοινωνικοί παράγοντες 

(21). 

 β. Λ, είναι έµµεσος φόρος (36). 

 γ. Σ (50 – 51). 

 δ. Σ (49). 

 ε. Σ (110). 

Α2. α (20). 

Α3. β (67). 
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         [14016] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Οι χρηµατικές ποινές συγκαταλέγονται στις παρεπόµενες ποινές 

και ακολουθούν τις κύριες.  

β. Ο στόχος των Δηµόσιων Επιχειρήσεων και οργανισµών (ΔΕΚΟ), 

που καθορίζεται στις διατάξεις ίδρυσής τους, είναι η εξυπηρέτηση 

του δηµόσιου συµφέροντος.  

γ. Το δηµοψήφισµα, η λαϊκή νοµοθετική πρωτοβουλία και η λαϊκή 

αρνησικυρία (veto) είναι θεσµοί έµµεσης δηµοκρατίας.  

δ. Ο Συνήγορος του πολίτη είναι µια από τις ανεξάρτητες διοικητικές 

αρχές της χώρας µας.  

ε. Όταν στα πλοία χρησιµοποιούνται ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 

τότε γίνεται λόγος για «πράσινη ναυτιλία».  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Άμεσος φόρος είναι ο φόρος:  

α. προστιθέµενης αξίας 

β. εισοδήµατος 

γ. στα οινοπνευµατώδη ποτά 

δ. καπνού 

 

Α3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματός μας, το πολίτευμα της Ελλάδας 

είναι:  

α. προεδρική δηµοκρατία 

β. µοναρχία 

γ. προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία 

δ. ολιγαρχία 
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[14016] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Λ, συγκαταλέγονται στις κύριες ποινές (21). 

 β. Σ (33). 

 γ. Λ, είναι θεσµοί άµεσης δηµοκρατίας (49). 

 δ. Σ (65). 

 ε. Σ (113). 

Α2. β (36). 

Α3. γ (48). 
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        [14021] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Στο σοσιαλιστικό οικονοµικό σύστηµα η ιδιοκτησία των µέσων 

παραγωγής ανήκει στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.  

β. Η επιστολική ψήφος είναι µια µορφή ψηφοφορίας.  

γ. Το Σύνταγµα της χώρας µας µπορεί να αλλάζει (να θεωρείται) µε 

την ίδια ευκολία που αλλάζουν και οι υπόλοιποι νόµοι. 

δ. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συµβάλλει στη διαφάνεια της 

δηµόσιας διοίκησης.  

ε. Για την οικονοµία έχει ιδιαίτερη σηµασία αφενός η Τεχνική – 

Επαγγελµατική εκπαίδευση και αφετέρου η διαχείριση της γνώσης.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. Μια πολιτική αξία είναι:  

α. η περιουσία 

β. το κέρδος 

γ.  η συµµετοχή στα κοινά 

δ. η επιχειρηµατική ηθική 
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[14021] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Λ, ανήκει στο κοινωνικό σύνολο (33). 

 β. Σ (50). 

 γ. Λ, δεν µπορεί να αλλά ζει µε την ίδια ευκολία που αλλάζουν οι 

υπόλοιποι νόµοι (53). 

 δ. Σ (84). 

 ε. Σ (106). 

Α2. γ (38). 

Α3. γ (12). 
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         [14024] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος ασκείται από θεσµοθετηµένους 

φορείς της κοινωνίας.  

β. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, η εκτελεστική λειτουργία 

ασκείται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και την κυβέρνηση.  

γ. Θεµελιώδης αρχή του ποινικού δικαίου είναι η εξής: «κανένα 

έγκληµα, καµιά ποινή χωρίς νόµο» (Nullum crimen nulla poena sine 

lege).  

δ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες του αναπτυγµένου κόσµου, 

στις οποίες η διοικητική διαφθορά δεν είναι σηµαντικό πρόβληµα.  

ε. Το ύψος του εισαγόµενου τουριστικού συναλλάγµατος αυξάνεται 

όταν οι τουρίστες καταναλώνουν µόνο εισαγόµενα αγαθά και 

υπηρεσίες.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. 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 

 

Α3. Μεταπολεμικά, την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης ανέλαβε να υλοποιήσει 

ο: 

α. Καποδίστριας 

β. Καρλοµάγνος 

γ. Κωνσταντίνος Καραµανλής 

δ. Robert Schuman 
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[14024] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (17). 

 β. Σ (55) 

 γ. Σ (24). 

 δ. Λ, κατατάσσεται, µαζί µε τη Γαλλία, την Ιταλία, την 

Πορτογαλία και την Ισπανία, στις αναπτυγµένες χώρες, που η 

διοικητική διαφορά αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα (82). 

 ε. Λ, αυξάνεται, όταν αυξάνεται η ντόπια παραγωγή (111). 

Α2. α (40). 

Α3. δ (122). 
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         [14026] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Η αξία «εκπαίδευση» έχει την ίδια σπουδαιότητα σε όλες τις 

κοινωνίες.  

β. Ένα κοινωνικό κράτος φροντίζει, ώστε να εξασφαλίσει σε όλους 

τους πολίτες του υγεία, παιδεία, εργασία και άλλα κοινωνικά 

αγαθά.  

γ. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας έχει δικαίωµα να ασκήσει veto, 

δηλαδή να αναπέµψει στη βουλή το νόµο που ψήφισε η ίδια, 

εκθέτοντας τους λόγους της διαφωνίας του.  

δ. Η εµπειρία δείχνει ότι όσο πιο αναπτυγµένη είναι µια χώρα, τόσο 

περισσότερη ενέργεια χρειάζεται.  

ε. Όλα τα κράτη της Ευρώπης µπορούν να γίνουν µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να καλύπτουν συγκεκριµένα κριτήρια.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Άτυποι κοινωνικοί κανόνες είναι:  

α. οι νόµοι 

β. ο άγραφοι / ανεπίσηµοι κανόνες 

γ. τα καταστατικά των σωµατείων 

δ. οι κανόνες δεοντολογίας 

 

Α3. 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. οι κανόνες δεοντολογίας 
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[14026] 

Απαντήσεις:  

Α1.  α. Λ (13). 

 β. Σ (54). 

 γ. Σ (59). 

 δ. Σ (114). 

 ε. Λ, µπορούν να γίνουν µέλη της Ε.Ε., αν πληρούν ορισµένες 

προϋποθέσεις (123). 

Α2. β (14). 

Α3. β (36). 
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         [14028] 

Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους  

α. Μεταξύ ατόµου και κοινωνίας υπάρχει µια διαρκής σχέση 

αλληλεπίδρασης.  

β. Η σοσιαλιστική οικονοµική άποψη (διευθυνόµενη οικονοµία) ζητά 

από το µηχανισµό της αγοράς, να επιλύει τα βασικά οικονοµικά 

προβλήµατα της κοινωνίας.  

γ. Το δηµοψήφισµα είναι ένας θεσµός έµµεσης δηµοκρατίας.  

δ. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) είναι µια από τις 

ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της χώρας µας.  

ε. Ανταγωνιστικό προϊόν σηµαίνει ποιοτικό και σε καλή τιµή προϊόν 

για τον πελάτη – αγοραστή.  

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α2. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, παρέκβαση της αριστοκρατίας θεωρείται η: 

α. δηµοκρατία 

β. οχλοκρατία 

γ. ολιγαρχία 

δ. τυραννία 

 

Α3. Κοινή αγορά σημαίνει: 

α. ελευθερία κυκλοφορίας εµπορευµάτων και υπηρεσιών 

β. ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων 

γ. ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων 

δ. όλα τα παραπάνω 
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[14028] 

Απαντήσεις: 

Α1.  α. Σ (15). 

 β. Λ, αυτό ζητά η καπιταλιστική άποψη (35). 

 γ. Λ, είναι ένας θεσµός άµεσης δηµοκρατίας (49). 

 δ. Σ (65). 

 ε. Σ (108). 

Α2. γ (44). 

Α3. δ (123). 
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