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[14031]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Η συκοφαντική δυσφήµηση θεωρείται πταίσµα.
β. Οι κοινωνικές αξίες µπορεί να είναι διαχρονικές – αιώνιες ή
σχετικές – προσωρινές.
γ. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας στη χώρα µας εκλέγεται στη βουλή
από τους βουλευτές.
δ. Μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα για την παραγωγή ενός
προϊόντος, όταν µπορεί να το παράγει σε ανταγωνιστικές τιµές.
ε.
Το 1992, µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ, δηµιουργήθηκε η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Όταν κυβερνάει ένα πλήθος εν ονόματι της ελευθερίας και της
ισότητας έχουμε:
α. αριστοκρατία
β. ολιγαρχία
γ. οχλοκρατία
δ. µοναρχία
Α3. Όταν ο έφορος επιβάλλει 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
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[14031]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ (20).
β. Λ (12).
γ. Σ (60).
δ. Σ (108).
ε. Λ, έγινε αντικατάσταση του όρου «Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα» µε τον όρο «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (129).
Α2. γ (44).
Α3. α (66).
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[14033]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Μέσα από το µηχανισµό της µίµησης το άτοµο αποκτά την ατοµική
του ταυτότητα (Εγώ).
β. Το Καθαρό Εγχώριο Προϊόν προκύπτει, αν το κατά Κεφαλήν
Εισόδηµα διαιρεθεί µε το συνολικό πληθυσµό της χώρας.
γ. Στον πρώτο βαθµό απονοµής της δικαιοσύνης µια υπόθεση
εκδικάζεται από το εφετείο.
δ. Το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας έχρισε µετά
τις πετρελαϊκές κρίσεις τη δεκαετία του 1970.
ε.
Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια αποτελούν βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. 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
Α3. Πολίτευμα είναι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας:
α. της βουλής
β. της πολιτείας
γ. τα ων δηµοσίων επιχειρήσεων
δ. των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών
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[14033]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ, αποκτά τη συλλογική ταυτότητα (11).
β. Λ, προκύπτει αν από το ΑΕΠ αφαιρεθούν οι αποσβέσεις (30).
γ. Λ εκδικάζεται από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο (67).
δ. Σ (114).
ε. Σ (132).
Α2. δ (38).
Α3. β (44).
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[14036]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Διαχρονικά, µετά τη µεταπολίτευση, το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της χώρα µας ήταν µόνιµα ελλειµµατικό και το
έλλειµµα καλυπτόταν κάθε χρόνο µε δανεισµό.
β. Στην αθηναϊκή δηµοκρατία οι άρχοντες, πριν αναλάβουν τα
καθήκοντά τους, υφίσταντο προληπτικό έλεγχο, περνούσαν από
«δοκιµασία».
γ. Στη χώρα µας η βουλή έχει αποκλειστικά και µόνο νοµοθετικές
αρµοδιότητες.
δ. Το ελαιόλαδο είναι ένα από τα αγροτικά προϊόντα της χώρας µας
που κατατάσσονται στις πρώτες πέντε θέσεις παγκοσµίως, µε βάση
την αξία παραγωγής τους.
ε. Το ευρώ είναι το κοινό νόµισµα των κρατών της Ευρώπης.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Αντικείμενο μελέτης της μακροοικονομίας είναι (μεταξύ άλλων) η:
α. συνολική παραγωγή µιας οικονοµίας
β. παραγωγή ενός προϊόντος
γ. ζήτηση του καταναλωτή
δ. ποσότητα παραγωγής µιας επιχείρησης
Α3. Σχετική κοινωνική αξία είναι:.
α. ο σεβασµός στους θεούς
β. η µνήµη στων νεκρών
γ. οι τίτλοι ευγενείας
δ. η απαγόρευση της αιµοµιξίας
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[14036]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (38).
β. Σ (117).
γ. Λ, έχει νοµοθετικές, διοικητικές, δικαστικές αρµοδιότητες
καθώς και άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου (58).
δ. Σ (108).
ε. Λ, της Ένωσης (133).
Α2. α (30).
Α3. γ (12).
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[14037]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Οι άδειες στους κρατούµενους είναι ένα από τα βασικά µέτρα
σωφρονισµού.
β. Τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται από το κράτος απευθύνονται
αποκλειστικά στις τράπεζες.
γ. Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου είναι µια
διάταξη του Συντάγµατος της χώρα µας που µπορεί να
αναθεωρηθεί.
δ. Ο µεγάλος αριθµός νόµων και η µη εφαρµογή τους δηµιουργούν σε
ένα κράτος δυσκυβερνησία.
ε. Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της τουριστική προσφοράς και
ζήτησης διαδραµατίζουν σήµερα οι τουριστικοί οργανισµοί, τα
ταξιδιωτικά γραφεία και οι λοιποί µεσάζοντες του τουριστικού
κυκλώµατος.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. 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
Α3. 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
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[14037]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (26).
β. Λ, απευθύνονται είτε στο κοινό είτε στις τράπεζες (40).
γ. Λ, δεν µπορεί να αναθεωρηθεί (53).
δ. Σ (62).
ε. Σ (110).
Α2. γ (44).
Α3. δ (133).
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[14038]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται µόνο µε κυρώσεις.
β. Βασικές κατηγορίες εσόδων του κράτους είναι οι φόροι, ο δανεισµός
και η άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
γ. Βασική αρµοδιότητα του Προέδρου της Δηµοκρατίας στη χώρα µας
είναι καθορισµός και η κατεύθυνση της γενικής πολιτικής της
χώρας.
δ. Η διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Ανώτατου Πειθαρχικού
Συµβουλίου είναι ένα µέτρο που στοχεύει στη διασφάλιση της
διαφάνειας στη χώρα µας.
ε. «Ενωµένοι στην πολυµορφία» είναι το σύνθηµα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. 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
Α3. Μια από τις οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού είναι η:
α. αύξηση της άµεσης και της έµµεσης απασχόλησης
β. διάρρηξη των οικογενειακών δεσµών
γ. υιοθέτηση ξένων τουριστικών προτύπων
δ. το φράξιµο των ακτών
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[14038]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ (16).
β. Σ (36).
γ. Λ, αυτή ανήκει στις αρµοδιότητες της κυβέρνησης (61).
δ. Σ (84).
ε. Σ (133).
Α2. γ (58).
Α3. α (111).
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[14039]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. 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.
β. Ο κρατικός προϋπολογισµός, από νοµική άποψη, αποτελεί νόµου
του κράτους.
γ. Με βάση το Σύνταγµα της χώρας µας, η νοµοθετική λειτουργία
ασκείται από τον πρωθυπουργό.
δ. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκλέγεται από τη βουλή για περίοδο
πέντε ετών και το Σύνταγµά µας απαγορεύει ρητά την επανεκλογή
του.
ε. Όταν κάποιοι εφοπλιστές υψώνουν σηµαία ευκαιρίας στα πλοία
τους, τότε µειώνεται το ναυτιλιακό συνάλλαγµα της χώρα µας.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές μιας χώρας από τον τουρισμό
περιλαμβάνονται στο:
α. εµπορικό ισοζύγιο
β. ισοζύγιο υπηρεσιών
γ. ισοζύγιο υπηρεσιών
δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων
Α3. Ένα ολοκληρωτικό πολίτευμα επιδιώκει:
α. την εφαρµογή του Συντάγµατος και των νόµων
β. τη διακυβέρνηση µας χώρας µε σκοπό το κοινό συµφέρον
γ. τη διακυβέρνηση µια χώρας εν ονόµατι της ελευθερίας και της ισότητας
δ. τον περιορισµό της ελευθερίας του ατόµου και τη µαζοποίησή του
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[14039]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (25).
β. Σ (36).
γ. Λ, ασκείται από τη βουλή και τον πρόεδρο της Δηµοκρατίας
(55).
δ. Λ επιτρέπεται η επανεκλογή του ίδιου προσώπου άλλη µια
πενταετία (60).
ε. Σ (112).
Α2. β (38).
Α3. δ (45).
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[14053]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Το ηλεκτρονικό έγκληµα είναι διασυνοριακό έγκληµα, µε την
έννοια ότι τα αποτελέσµατά του µπορεί να πραγµατοποιούνται
ταυτόχρονα σε πολλούς τόπους.
β. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν περιλαµβάνει τα αγαθά και τις
υπηρεσίες που δεν είναι αντικείµενο αγοραπωλησίας.
γ. Το Σύνταγµα είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας.
δ. Η πολυνοµία και η γραφειοκρατία είναι τρόποι αντιµετώπισης του
προβλήµατος της δυσκυβερνησίας, που χαρακτηρίζει το σύγχρονο
ελληνικό κράτος.
ε. Από τα τέλη του 2οου αιώνα έχουν αναδυθεί νέα διεθνή ναυτιλιακά
κέντρα, µε κυριότερα εξ αυτών τον Πειραιά, τη Σιγκαπούρη και τη
Σαγκάη.
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 υποθέσεις διαζυγίων εκδικάζονται από τα:
α. διοικητικά δικαστήρια
β. πολιτικά δικαστήρια
γ. ποινικά δικαστήρια
δ. συνταγµατικά δικαστήρια
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[14053]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (22).
β. Λ, είναι αντικείµενο αγοραπωλησίας (30).
γ. Σ (52).
δ. Λ, η δυσκυβερνησία, οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: στην
πολυνοµία και στη µη εφαρµογή των νόµων, στη
δυσλειτουργία
της
γραφειοκρατίας,
στην
έλλειψη
εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών και κράτους, στις κοινωνικές και
πολιτικές πιέσεις, στην ανοµία και στην παρανοµία (62).
ε. Σ (113).
Α2. γ (36).
Α3. β (67).
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[14055]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Ακραίες ιδεολογίες, που χαρακτηρίζονται από φανατισµό, µπορούν
να αποτελέσουν αίτιο τροµοκρατίας.
β. Ένα από τα θεµέλια της δηµοκρατίας, το οποίο τέθηκε στην αρχαία
Ελλάδα και το οποίο ισχύει και σήµερα, είναι η ισοπολιτεία.
γ. Η οικογένεια είναι ένας δευτερογενής φορέας κοινωνικοποίησης.
δ. Η φαρµακοβιοµηχανία είναι ένας από τους πιο δυνατούς κλάδους
της χώρας µας και συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας.
ε. Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθιστά την εθνική
ιθαγένεια.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. 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 ποιότητά των παραγόµενων προϊόντων
δ. δε λαµβάνει υπόψη του τη διανοµή του προϊόντος
Α3. Το υπουργικό συμβούλιο απαρτίζεται από:
α. τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς
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
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[14055]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (23).
β. Σ (46).
γ. Λ, είναι πρωτογενής και λόγω σπουδαιότητας, πρωταρχικός
φορέας (10).
δ. Σ (115).
ε. Λ, η ιθαγένεια της Ε.Ε. συµπληρώνει και δεν αντικαθιστά την
ελληνική ιθαγένεια (129).
Α2. δ (31).
Α3. α (61).
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[14058]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Τα ήθη, τα έθιµα και οι παραδόσεις της κοινωνίας είναι τυπικοί
κοινωνικοί κανόνες.
β. Η κοινωνικοποίηση δε σταµατά µε την ενηλικίωση του ατόµου.
γ. Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής προσωπικού (ΑΣΕΠ) ανήκει στις
ανεξάρτητες διοικητικές αρχές της χώρας µας.
δ. Η Γαλλία κατέχει το 60% του εµπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ε. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ δηµιουργήθηκε η Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Παρεπόμενη ποινή είναι:
α. ο περιορισµός σε ψυχιατρικό κατάστηµα
β. η χρηµατική ποινή
γ. η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων
δ. η φυλάκιση
Α3. Οι έμμεσοι φόροι:
α. επιβάλλονται στα εισοδήµατα των νοικοκυρών 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
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[14058]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ, είναι άτυποι κοινωνικοί κανόνες (14).
β. Σ (8).
γ. Σ (65).
δ. Λ, το 60% του εµπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατέχει η Ελλάδα (112).
ε. Σ (128).
Α2. γ (25).
Α3. δ (36).
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[14065]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Η αντίδραση ενός ατόµου που αδικείται, µπορεί να είναι και µια
νόµιµη κοινωνική συµπεριφορά.
β. Το δάνειο που συνάπτεται για την πληρωµή των µισθών των
δηµοσίων υπαλλήλων ονοµάζεται παραγωγικό.
γ. Κράτος δικαίου είναι εκείνο, το οποίο ασκεί εξουσία σύµφωνα µε το
Σύνταγµα και τους νόµους.
δ. Η «Διαφάνεια Τώρα!» είναι µια υπηρεσία υποδοχής καταγγελιών
που αφορούν σε υποθέσεις τροµοκρατίας.
ε. Το ανθρώπινο δυναµικό ή ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί
πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης µιας χώρας.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές της χώρας μας από και προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνονται στο:
α. εµπορικό ισοζύγιο
β. ισοζύγιο πληρωµών
γ. ισοζύγιο εισοδηµάτων
δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων
Α3. Σύμφωνα με το συγκεντρωτικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση ασκείται
από:
α. κεντρικά όργανα
β. περιφερειακά όργανα
γ. το λαό
δ. κεντρικά και περιφερειακά όργανα
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[14065]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (18).
β. Λ (40).
γ. Σ (54).
δ. Λ, είναι µια υπηρεσία υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε
υποθέσεις διαφθοράς (83).
ε. Σ (106).
Α2. δ (38).
Α3. α (62).
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[14067]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Οι υποχρεώσεις των δηµοσίων υπαλλήλων συγκαταλέγονται στους
ελαστικούς κανόνες µιας κοινωνίας.
β. Αν το κράτος θέλει να περιορίσει την παραγόµενη ποσότητα ενός
αγροτικού προϊόντος, τότε θα επιδοτήσει την παραγωγή του.
γ. Το Σύνταγµα της χώρα µας δεν µπορεί να αναθεωρηθεί, αν δεν
περάσει µια πενταετία από την τελευταία αναθεώρησή του.
δ. Brand name είναι το όνοµα, µάρκα, το σύµβολο ή οτιδήποτε άλλο
χαρακτηριστικό γνώρισµα που προσδιορίζει ένα προϊόν.
ε. Οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν το δικαίωµα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Σχετική κοινωνική αξία είναι:
α. ο σεβασµός στους θεούς
β. η µνήµη των νεκρών
γ. το χρήµα
δ. η απαγόρευση της αµαρτίας
Α3. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας είναι:
α. το Συµβούλιο της Επικρατείας
β. ο Άρειος Πάγος
γ. το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο
δ. το Πληµµελειοδικείο
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[14067]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ, συγκαταλέγονται στους αυστηρούς κανόνες (14).
β. Λ, αυτό θα κάνει αν θέλει να αυξήσει την ποσότητα ενός
αγροτικού προϊόντος (37).
γ. Σ (53).
δ. Σ (115).
ε. Σ (129).
Α2. γ (12).
Α3. α (66).
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[14069]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Οι παρατηρήσεις της οικογένειας προς το παιδί για την επίδοσή του
στα µαθήµατα αποτελούν µορφή κοινωνικού ελέγχου.
β. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση της
ατοµικής τους ευηµερίας.
γ. Όταν η ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής µιας χώρας ανήκει στο
κοινωνικό σύνολο, τότε το οικονοµικό σύστηµα αυτής της χώρας
είναι σοσιαλιστικό.
δ. Μια από τις αρµοδιότητες της κυβέρνησης είναι να εκδίδει και να
δηµοσιεύει τους νόµους που έχουν ψηφιστεί από τη βουλή.
ε. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διαύγεια προκαλούν
προβλήµατα διαφάνειας στη δηµόσιας διοίκηση.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. 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
Α3. Διεύρυνση 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
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[14069]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (17).
β. Σ (32).
γ. Σ (33).
δ. Λ, αυτή είναι αρµοδιότητα του Προέδρου της Δηµοκρατίας (59).
ε. Λ, αποτελούν µέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας (84).
Α2. γ (107).
Α3. α (123).
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[14071]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Οι θρησκευτικοί θεσµοί θεωρούνται φορείς κοινωνικοποίησης του
ανθρώπου.
β. Με βάση το Σύνταγµα της χώρα µας, όλες οι εξουσίες πηγάζουν
από τη βουλή.
γ. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας διοικεί τις ένοπλες δυνάµεις της χώρα
µας.
δ. Η «Διαφάνεια Τώρα!» αποτελεί φορέα αντιµετώπισης του
φαινοµένου της διαφθοράς.
ε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από πολιτισµική πολυµορφία,
αλλά και κοινή πολιτισµική κληρονοµιά.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. 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
Α3. Ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται:
α. προληπτικά
β. µόνο κατασταλτικά
γ. προληπτικά και κατασταλτικά
δ. πολύ σπάνια
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[14071]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (10).
β. Λ, πηγάζουν από το λαό (54).
γ. Λ, είναι µια από τις αρµοδιότητες της κυβέρνησης (61).
δ. Σ (83).
ε. Σ (132).
Α2. δ (36)
Α3. γ (16).
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[14073]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Το κράτος είναι ένας βασικός φορέας κοινωνικοποίησης του
ανθρώπου.
β. Για τους ανήλικους, προτιµάται ο όρος «εγκληµατίας» από τον όρο
«παραβάτης».
γ. Οι εκλογές διενεργούνται την ίδια µέρα (στην Ελλάδα ηµέρα
Κυριακή) σε όλη την επικράτεια.
δ. Η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία αποτελεί έναν από τους
δυναµικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας.
ε. Εµβάθυνση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηµαίνει ένταξη
νέων κρατών στην Ένωση.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση:
α. συµβάλλουν στη διαφάνεια της δηµόσιας διοίκησης
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
Α3. Η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών είναι βασικός στόχος:
α. του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
β. του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
γ. της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
δ. του Συνηγόρου του πολίτη
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[14073]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (10).
β. Λ, ισχύει το αντίθετο (25).
γ. Σ (50).
δ. Σ (115).
ε. Λ, αυτό σηµαίνει η διερεύνηση (123).
Α2. α (84).
Α3. γ (65).
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[14075]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Η µίµηση – ταύτιση είναι µηχανισµοί κοινωνικοποίησης του
ατόµου.
β. Το ισοζύγιο υπηρεσιών της χώρας µας είναι µόνιµα ελλειµµατικό,
κυρίως, λόγω του τουρισµού.
γ. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, η εκτελεστική λειτουργία
ασκείται από τη βουλή και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
δ. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας έχει δικαίωµα να ασκήσει veto,
δηλαδή να αναπέµψει της βουλή το νόµο που ψήφισε η ίδια,
εκθέτοντας τους λόγους της διαφωνίας του.
ε. Μεταπολεµικά, η Ελλάδα ακολούθησε το µοντέλο του µαζικού
τουρισµού.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. 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
Α3. Η εύρεση εργασίας σε φυλακισμένους αποτελεί ένα μέτρο:
α. πρόληψης
β. καταστολής
γ. επανένταξης
δ. υποτροπής
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[14075]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (11).
β. Λ, είναι πλεονασµατικό, κυρίως, λόγω του τουρισµού (38).
γ. Λ, από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τη κυβέρνηση (55).
δ. Σ (59).
ε. Σ (110).
Α2. γ (107)
Α3. γ (24).
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[14079]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Η σωµατική άσκηση και η άθληση των κρατούµενων στις φυλακές
είναι ένα βασικό µέτρο σωφρονισµού.
β. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν µιας χώρας παράγεται από
συντελεστές παραγωγής που ανήκουν στους κατοίκους της χώρας
(ντόπιους και ξένους).
γ. 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.
δ. Πρώτο και κύριο µέληµα των αγροτών πρέπει να είναι η παραγωγή
ανταγωνιστικών προϊόντων.
ε. Διεύρυνση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηµαίνει
περισσότερη πολιτική ενοποίηση.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. 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
Α3. 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
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[14079]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (26).
β. Σ (30).
γ. Λ, οι δικαστές σε καµιά περίπτωση δεν υποχρεούνται να
συµµορφώνονται µε διατάξεις που παραβιάζουν ή καταλύουν
το Σύνταγµα (66).
δ. Σ (108).
ε. Λ, σηµαίνει ένταξη νέων χωρών στην Ε.Ε. (123).
Α2. δ (38).
Α3. α (51).
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[14308]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Θεµελιώδεις και αδιαπραγµάτευτες αρχές της Δηµοκρατίας
αποτελούν η ελευθερία και η ισότητα.
β. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν δεν συµπεριλαµβάνει την αξία των
αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονοµίας.
γ. Η κοινωνικοποίηση για το άτοµο είναι µια διαδικασία µε
ηµεροµηνία λήξης.
δ. Στην προεδρική κοινοβουλευτική δηµοκρατία, ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας εκλέγεται άµεσα από το λαό.
ε. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αποτελούν τον δηµόσιο τοµέα
της οικονοµίας.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Η Ελλάδα διαθέτει:
α. ισχυρή βιοµηχανία.
β. εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό και πλούσιους φυσικούς πόρους.
γ. µικρό στόλο εµπορικών πλοίων.
δ. φτωχό σε µεταλλεύµατα υπέδαφος.

Α3. Οι αρμοδιότητες της βουλής είναι:
α. νοµοθετικές.
β. διοικητικές και δικαστικές.
γ. άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.
δ. όλα τα παραπάνω.

114

[14308]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (48).
β. Σ (31).
γ. Λ, δεν τελειώνει ποτέ, αλλά συνεχίζεται σε όλη τη ζωή του
ανθρώπου (8).
δ. Σ (49).
ε. Λ, αποτελούν τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας (33).
Α2. β (106)
Α3. δ (58).

115

[15505]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Η επιβράβευση αποτελεί ένα από τα µέσα άσκησης του κοινωνικού
ελέγχου.
β. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη
µικροοικονοµία.
γ. Στη χώρα µας δεν ισχύει η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας.
δ. Όσο πιο αναπτυγµένη είναι µια χώρα, τόσο περισσότερη ενέργεια
καταναλώνει.
ε. Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµπληρώνει και δεν
αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Η εύρεση εργασίας σε αποφυλακισμένους αποτελεί ένα μέτρο:
α. πρόληψης
β. καταστολής
γ. επανένταξης
δ. υποτροπής
Α3. 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
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[15505]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (16).
β. Λ, µελετάται από τη µακροοικονοµία (30).
γ. Λ, ισχύει και είναι η πρώτη χώρα που την εισήγαγε το 1844 (50).
δ. Σ (114).
ε. Σ (129).
Α2. γ (24).
Α3. α (46).

117

[15506]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θεωρείται ελαστικός και άτυπος
κοινωνικός κανόνας.
β. Θεµελιώδεις και αδιαπραγµάτευτες αρχές της Δηµοκρατίας
αποτελούν η ελευθερία και η ισότητα.
γ. Σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό σύστηµα, η δηµόσια διοίκηση
ασκείται µόνο από τα κεντρικά όργανα του κράτους.
δ. Η σύνδεση της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών µε την αγροτική
παραγωγή συµβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.
ε. Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την
ιθαγένεια κράτους-µέλους της Ένωσης.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Η παγκόσμια ειρήνη θεωρείται:
α. οικονοµική αξία
β. σχετική αξία
γ. ατοµική αξία
δ. διαχρονική αξία
Α3. Ανεξάρτητη διοικητική αρχή είναι:
α. η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ)
β. ο Συνήγορος του πολίτη
γ. τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
δ. ο Άρειος Πάγος
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[15506]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ είναι αυστηρός και τυπικός (14).
β. Σ (48).
γ. Λ, ασκείται και από τα περιφερειακά όργανα (62).
δ. Σ (115).
ε. Σ (129).
Α2. δ (12).
Α3. β (65).
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[15507]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατική κοινωνικοποίηση
διαδραµατίζει η σαφήνεια και η συνέπεια λόγων και έργων των
φορέων κοινωνικοποίησης.
β. Το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας µας είναι πάντοτε πλεονασµατικό.
γ. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει σκοπό την προστασία
του απορρήτου των επικοινωνιών.
δ. Η τουριστική προσφορά µιας χώρας εξαρτάται από τους
τουριστικούς της πόρους.
ε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από πολιτισµική πολυµορφία,
αλλά και κοινή πολιτισµική κληρονοµιά.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Η φυλάκιση αποτελεί:
α. κύρια ποινή
β. δευτερεύουσα ποινή
γ. παρεπόµενη ποινή
δ. καµιά από τις παραπάνω
Α3. Οι αρμοδιότητες της κυβέρνησης ορίζονται από:
α. τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
β. το Σύνταγµα και τους νόµους
γ. τον πρωθυπουργό της χώρας
δ. τη βουλή
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[15507]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (11).
β. Λ, είναι πάντοτε ελλειµµατικό (38).
γ. Λ, σκοπός του ΕΣΡ είναι να ασκεί τον άµεσο έλεγχο του
κράτους στον τοµέα της παροχής ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε είδους (64).
δ. Σ (110).
ε. Σ (132).
Α2. α (24).
Α3. β (61).
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[15508]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Όλα τα άτοµα και όλες οι κοινωνίες κάνουν την ίδια ιεράρχηση
αξιών.
β. Η τουριστική προσφορά µιας χώρας εξαρτάται από τους
τουριστικούς της πόρους.
γ. Στην προεδρική κοινοβουλευτική δηµοκρατία, ο πρόεδρος της
κυβέρνησης εκλέγεται άµεσα από το λαό.
δ. Για να αυξηθεί το τουριστικό συνάλλαγµα στη χώρα µας, οι
τουρίστες πρέπει να καταναλώνουν µόνο εισαγόµενα αγαθά και
υπηρεσίες.
ε. Το σύνθηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «Ενωµένοι στην
πολυµορφία».
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Η χρηματική ποινή αποτελεί:
α. κύρια ποινή
β. δευτερεύουσα ποινή
γ. παρεπόµενη ποινή
δ. καµιά από τις παραπάνω
Α3. Το κοινωνικό κράτος ή κράτος πρόνοιας εξασφαλίζει:
α. δηµόσια και δωρεάν εκπαίδευση
β. καθαρό περιβάλλον
γ. κοινωνική ασφάλιση
δ. όλα τα παραπάνω
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[15508]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ, κάθε άνθρωπος και κάθε κοινωνία κάνουν τη δική τους
ιεράρχηση αξιών (13).
β. Σ (110).
γ. Σ, 49.
δ. Λ, οι τουρίστες πρέπει να καταναλώνουν εγχώρια και όχι
εισαγόµενα προϊόντα (111).
ε. Σ (133).
Α2. α (24).
Α3. δ (54).
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[16342]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Ο Άρειος Πάγος είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας.
β. Η κοινωνικοποίηση τροποποιείται στο χώρο και στο χρόνο.
γ. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε συνεχώς ελλειµµατικό εµπορικό
ισοζύγιο αντανακλά την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονοµίας.
δ. Το πολίτευµα της Ελλάδας είναι προεδρική κοινοβουλευτική
δηµοκρατία.
ε. Στις νέες µορφές τουρισµού εντάσσεται ο µαζικός τουρισµός.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό 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. Ποια από τις παρακάτω ανεξάρτητες διοικητικές αρχές δεν
προβλέπεται από το Σύνταγμα;
α. η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού
β. το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
γ. η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδοµένων
δ. το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
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[16342]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ είναι το ανώτατο ποινικό και πολιτικό δικαστήριο της χώρας
µας 67).
β. Σ (9).
γ. Σ (38).
δ. Λ, είναι προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία (48).
ε. Λ, δεν εντάσσεται (110).
Α2. γ (22).
Α3. α (64 – 65).
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[16349]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Μια συνέπεια της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας είναι ο
αυτοπεριορισµός του λαού.
β. Όταν η νοµοθετική πρωτοβουλία λαµβάνεται από την κυβέρνηση
καλείται πρόταση νόµου.
γ. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) αποτελεί έναν άµεσο φόρο.
δ. Οι πράξεις που τιµωρούνται µε κάθειρξη ονοµάζονται
κακουργήµατα.
ε.
Τα πολιτικά κόµµατα αποτελούν τους πιο διεφθαρµένους θεσµούς
σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Ποιο από τα παρακάτω πολιτεύματα εμφανίστηκε κατά τον 20ο αιώνα;
α. η βασιλεία
β. ο φασισµός
γ. η δηµοκρατία
δ. η αριστοκρατία
Α3. Οι εισπράξεις και πληρωμές από και προς την Ε.Ε. περιλαμβάνονται στο:
α. εµπορικό ισοζύγιο
β. ισοζύγιο υπηρεσιών
γ. ισοζύγιο εισοδηµάτων
δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων
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[16349]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (54).
β. Λ, καλείται νοµοσχέδιο (58).
γ. Λ, αποτελεί έµµεσο φόρο (36).
δ. Σ (20).
ε. Σ (82).
Α2. β (44).
Α3. δ (38).
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[16350]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Η Ελλάδα δε διαθέτει σηµαντικό ορυκτό πλούτο.
β. Ένας από τους στόχους του κρατικού παρεµβατισµού στην αγορά
είναι η καλύτερη κατανοµή των πόρων
γ. Στην αρχαία Ελλάδα οι άρχοντες, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά
τους, περνούσαν από «δοκιµασία».
δ. Τα µέτρα επανένταξης αποτελούν µέτρα αντεγκληµατικής
πολιτικής.
ε.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) είναι το ανώτατο ποινικό
δικαστήριο της χώρας.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Οι εξαγωγές και εισαγωγές εμπορευμάτων περιλαμβάνονται στο:
α. εµπορικό ισοζύγιο
β. ισοζύγιο υπηρεσιών
γ. ισοζύγιο εισοδηµάτων
δ. ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων
Α3. Διαβούλευση σημαίνει ότι ένα σχέδιο νόμου:
α. δηµοσιοποιείται έγκαιρα για ενηµέρωση και συµµετοχή
β. επικαιροποιείται
γ. αξιολογείται
δ. απλουστεύεται
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[16350]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ, διαθέτει σηµαντικότατο ορυκτό πλούτο (107).
β. Σ (34).
γ. Σ (47).
δ. Σ (24).
ε. Λ, είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (60).
Α2. α (38).
Α3. α (63).
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[16351]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Για τους ανήλικους, προτιµάται ο όρος «παραβάτης» παρά
«εγκληµατίας».
β. Το ισοζύγιο εισοδηµάτων περιλαµβάνει τις εισπράξεις και
πληρωµές από ταξίδια (τουρισµό), µεταφορές και άλλες υπηρεσίες.
γ. Το Σύνταγµα είναι ο καταστατικός χάρτης των χώρας.
δ. Πρώτο και κύριο µέληµα των αγροτών πρέπει να είναι η
παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.
ε.
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει ως στόχο την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής ένωσης σημαίνει:
α. ένταξη νέων κρατών στην Ένωση
β. περισσότερη πολιτική ενοποίηση, δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Συµπολιτείας
γ. αποχώρηση κρατών – µελών από την Ένωση
δ. κοινή οικονοµική πολιτική των κρατών – µελών της Ένωσης
Α3. Τα ποινικά δικαστήρια δικάζουν:
α. διαφορές µεταξύ κράτους και πολιτών
β. διαφορές µεταξύ πολιτών
γ. τους πολίτες που παραβίασαν τον ποινικό νόµο
δ. διαφορές µεταξύ κρατών
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[16351]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (21).
β. Λ, περιλαµβάνει τις εισπράξεις και πληρωµές για µισθούς,
τόκους, κέρδη κτλ. (38).
γ. Σ (52).
δ. Σ (108).
ε. Λ, σκοπός του ΕΣΡ είναι να ασκεί τον άµεσο έλεγχο του
κράτους στον τοµέα της παροχής ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε είδους (64).
Α2. α (123).
Α3. γ (67).
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[20879]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος στηρίζεται σε γραπτούς κανόνες και
ασκείται µε θεσµοθετηµένα µέσα.
β. Η εξασφάλιση της παραγωγής των κοινωνικά σηµαντικών
αγαθών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς
και σε τιµές προσιτές για το λαό, αποτελεί βασικό στόχο των
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (ΔΕΚΟ).
γ. Κανένας δεν µπορεί να διοριστεί µέλος της Κυβέρνησης, αν δεν
συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζει το Σύνταγµά µας για ένα
βουλευτή.
δ. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα
ανάπτυξης µιας χώρας.
ε.
Το 1992, µε τη συνθήκη του Μάαστριχ, δηµιουργήθηκε η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Το δημόσιο χρέος, ανάλογα με την προέλευσή του, διακρίνεται σε:
α. εσωτερικό και εξωτερικό
β. παραγωγικό και καταναλωτικό
γ. οµολογιακό και αναγκαστικό
δ. εσωτερικό και αναγκαστικό
Α3. Ισηγορία ονομαζόταν το δικαίωμα που είχαν οι πολίτες της Αθηναϊκής
δημοκρατίας να:
α. αναλαµβάνουν κυβερνητικά διοικητικά και δικαστικά καθήκοντα
β. είναι ίσοι ενώπιον του νόµου
γ. λαµβάνουν το λόγο στην εκκλησία του δήµου και να εκφράζουν τη γνώµη
τους για οποιοδήποτε ζήτηµα
δ. να συµµετάσχουν ανάλογα µε τις δυνάµεις τους στα δηµόσια βάρη
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[20879]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ, δεν ασκείται µε θεσµοθετηµένα µέσα, δηλαδή δεν
στηρίζεται σε γραπτούς κανόνες (16).
β. Σ (33).
γ. Σ (61).
δ. Σ (106).
ε.
Λ, µε τη συνθήκη του Μάαστριχ ανοίγει ο δρόµος για την
πολιτική ολοκλήρωση (128).
Α2. α (40).
Α3. γ (46).
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[20880]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διαύγεια δε συµβάλλουν στη
διαφάνεια της δηµόσιας διοίκησης.
β. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να µην εφαρµόζουν νόµο που το
περιεχόµενό τους είναι αντίθετο προς το Σύνταγµα.
γ. Η κατανάλωση ενέργειας ανά κάτοικο δε συσχετίζεται άµεσα µε το
επίπεδο διαβίωσης µιας χώρας.
δ. Η χρήση του αλκοόλ κατατάσσεται πρώτη στη λίστα των
παραγόντων που προκαλούν θάνατο ή αναπηρία στις προηγµένες
χώρες.
ε.
Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, από τις άλλες εξουσίες αποτελεί
βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι:
α. τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και το κράτος
β. το έδαφος, η εργασία και το κεφάλαιο
γ. τα αγαθά και οι υπηρεσίες
δ. τα χρήµατα
Α3. Οι νόμοι του κράτους, ως κοινωνικοί κανόνες, θεωρούνται: .
α. αυστηροί και άτυποι
β. ελαστικοί και άτυποι
γ. αυστηροί και τυπικοί
δ. ελαστικοί και τυπικοί
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[20880]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ, συµβάλλουν στη διαφάνεια (84).
β. Σ (66).
γ. Λ, συσχετίζεται άµεσα (114).
δ. Λ, κατατάσσεται δεύτερη στη λίστα των παραγόντων (19).
ε.
Σ (66).
Α2. β (116).
Α3. γ (14).
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[20882]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Τα αντιφατικά µηνύµατα που δέχεται το άτοµο από το κοινωνικό
περιβάλλον εµποδίζουν την κοινωνικοποίησή του.
β. Το ισοζύγιο πληρωµών της χώρας µας είναι πάντα πλεονασµατικό.
γ. Ένα από τα βασικά οικονοµικά προβλήµατα που προσπαθεί να
επιλύσει ο κρατικός παρεµβατισµός είναι η δικαιότερη διανοµή του
εισοδήµατος.
δ. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να εφαρµόζουν ένα νόµο του
κράτους, ακόµα και στην περίπτωση που το περιεχόµενό του είναι
αντίθετο προς το Σύνταγµα.
ε.
Μια από τις κοινωνικές συνέπειες του τουρισµού είναι η
επαγγελµατική και κοινωνική κινητικότητα.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Βασικοί φορείς του οικονομικού κυκλώματος είναι:
α. τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, το κράτος
β. το έδαφος, η εργασία, το κεφάλαιο
γ. τα αγαθά και οι υπηρεσίες
δ. τα χρήµατα
Α3. Σύμφωνα με την αρχή του κοινωνικού κράτους:
α. όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό
β. όλα τα όργανα του κράτους υποχρεούνται να εφαρµόζουν το Σύνταγµα και
τους νόµους
γ. το κράτος πρέπει να φροντίζει για την κοινωνική δικαιοσύνη
δ. οι εξουσίες ή λειτουργίες του κράτους κατανέµονται σε διάφορα όργανα
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[20882]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (11)
β. Λ, είναι πάντα ελλειµµατικό (38).
γ. Σ (34).
δ. Λ, σε καµιά περίπτωση δεν υποχρεούνται να συµµορφώνονται
µε διατάξεις που παραβιάζουν ή καταλύουν το Σύνταγµα (66).
ε.
Σ (111).
Α2. α (32).
Α3. γ (54).
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[20883]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Η κοινωνικοποίηση σταµατά µε την ενηλικίωση του ατόµου.
β. Η σοσιαλιστική άποψη υποστηρίζει τον κρατικό παρεµβατισµό
στην οικονοµία.
γ. Το κοινωνικό κράτος παρέχει συνταγµατικά κατοχυρωµένα
κοινωνικά δικαιώµατα.
δ. Η «Διαφάνεια τώρα» είναι µια υπηρεσία υποδοχής καταγγελιών
που αφορούν υποθέσεις διαφθοράς.
ε.
Σήµερα η Ε.Ε. περιλαµβάνει 12 κράτη – µέλη.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές εμπορευμάτων 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 τους υπουργούς
β. τον πρωθυπουργό και τους βουλευτές
γ. τους υπουργούς και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
δ. τους υπουργούς
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[20883]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ, συνεχίζεται σε όλη του τη ζωή (8).
β. Σ (33).
γ. Σ (54).
δ. Σ (83).
ε.
Λ, περιλαµβάνει 27 κράτη – µέλη (133).
Α2. α (38).
Α3. α (61).
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[20885]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Οι
κανόνες
συµπεριφοράς
στις
προσωπικές
σχέσεις
συγκαταλέγονται στους αυστηρούς κανόνες µιας κοινωνίας.
β. Το ισοζύγιο υπηρεσιών της χώρας µια είναι ελλειµµατικό.
γ. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, κανένας δε στερείται
χωρίς τη θέλησή του το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόµος.
δ. Οι υποδοµές και οι τουριστικές εγκαταστάσεις µια χώρας
συγκαταλέγονται στους τουριστικούς της πόρους.
ε.
Κάθε πολίτης της Ε.Ε. έχει δυο ιθαγένειες.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μιας χώρας διαιρεμένο δια του
πληθυσμού της ονομάζεται:
α. Εθνικό Εισόδηµα
β. Εθνική Δαπάνη
γ. Κατά Κεφαλήν Εισόδηµα
δ. Απόσβεση
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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[20885]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ, συγκαταλέγονται στους άτυπους κανόνες (14).
β. Λ, είναι πλεονασµατικό (38).
γ. Σ (67).
δ. Σ (110).
ε.
Σ (129).
Α2. γ (30).
Α3. γ (48).
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[20886]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Οι µηχανισµοί της µίµησης και της ταύτισης δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο αυτονοµίας στα άτοµα κατά τη διαδικασία της
κοινωνικοποίησής τους.
β. Η χορήγηση επιδοµάτων ανεργίας αποτελεί δηµόσια δαπάνη.
γ. Το Σύνταγµα µπορεί να αλλάζει µε την ίδια ευκολία, που
αλλάζουν και οι άλλοι νόµοι του κράτους.
δ. Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς επιδιώκει την αποκάλυψη και τη
δηµοσιοποίηση σηµαντικών περιστατικών διαφθοράς.
ε.
Η µείωση της βιοποικιλότητας συνεπάγεται µεγάλη οικολογική και
οικονοµική απώλεια.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2.Σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών:
α. όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό
β. όλα τα όργανα του κράτους υποχρεούνται να εφαρµόζουν το Σύνταγµα και
τους νόµους
γ. το κράτος πρέπει να φροντίζει για την κοινωνική δικαιοσύνη
δ. οι εξουσίες ή λειτουργίες του κράτους κατανέµονται σε διάφορα όργανα
Α3.Βασικοί φορείς του οικονομικού κυκλώματος είναι:
α. τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και το κράτος
β. το έδαφος, η εργασία και το κεφάλαιο
γ. τα αγαθά και οι υπηρεσίες
δ. τα χρήµατα
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[20886]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ, αφήνουν περιθώρια σχετικής αυτονοµίας (11).
β. Σ (37).
γ. Λ, δεν µπορεί να αλλάζει µε την ίδια ευκολία (53).
δ. Σ (83).
ε.
Σ (107).
Α2. δ (55).
Α3. α (32).
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[20888]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Βασικοί µηχανισµοί κοινωνικοποίησης του ανθρώπου είναι η
µίµηση και η ταύτιση.
β. Οι τίτλοι ευγενείας αποτελούν διαχρονική αξία και ισχύουν σε
όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες.
γ. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µπορεί να εκλεγεί µόνο για µια
πενταετή θητεία.
δ. Όσο πιο αναπτυγµένη είναι µια χώρα τόσο λιγότερη ενέργεια
καταναλώνει.
ε.
Η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας οδήγησε
στην κατάργηση των δασµών και στην ελεύθερη κυκλοφορία των
εµπορευµάτων.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Το πιο παγκοσμιοποιημένο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας είναι:
α. η ναυτιλία
β. η βιοµηχανία
γ. η γεωργία
δ. ο τουρισµός
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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[20888]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (11).
β. Λ, αποτελούν σχετική αξία (12).
γ. Λ, επιτρέπεται να εκλεγεί και για µια ακόµη πενταετία (60).
δ. Λ, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει (114).
ε.
Σ.
Α2. α (113).
Α3. γ (65).
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[20889]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Μεταξύ ατόµου και κοινωνίας υπάρχει µια διαλεκτική σχέση, µια
διαρκής σχέση αλληλεπίδρασης.
β. Σκοπός των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών είναι η
µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας.
γ. Ο κοµµουνισµός έχει σα βάση του τις θεωρίες του Karl Marx.
δ. Η διάκριση των λειτουργιών αποτελεί βασική εγγύηση υπέρ των
δικαστών.
ε.
Η Ελλάδα είναι µια από τις χώρες της Ε.Ε. που δε διαθέτει
σηµαντικότατο ορυκτό πλούτο.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Μια από τις συνέπειες της πολυνομίας είναι η:
α. πιστή εφαρµογή των νόµων
β. άγνοια των νόµων
γ. καλύτερη απονοµή δικαιοσύνης
δ. ενίσχυση του κύρους των νόµων
Α3. Τυπικοί κοινωνικοί κανόνες είναι:
α. οι νόµοι
β. τα έθιµα
γ. οι παραδόσεις
δ. τα ήθη
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[20889]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (15).
β. Λ, είναι η µεγιστοποίηση της ατοµικής ευηµερίας (32).
γ. Σ (45).
δ. Σ (68).
ε.
Λ, διαθέτει σηµαντικότατο ορυκτό πλούτο (107).
Α2. β (62).
Α3. α (14).
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[20890]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Το δίκαιο είναι ένα σύνολο υποχρεωτικών κανόνων που ρυθµίζουν
την κοινωνική συµπεριφορά των ανθρώπων.
β. Ο σωφρονιστικό κώδικας µεταξύ άλλων, προβλέπει τον τρόπο
έκτισης των ποινών.
γ. Κλασσικό παράδειγµα προεδρική δηµοκρατίας είναι οι ΗΠΑ, όπου
η εκτελεστική εξουσία είναι ανεξάρτητη από τη νοµοθετική.
δ. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή που στοχεύει στη προστασία των
πολιτών, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της
νοµιµότητας ονοµάζεται Αρχή προστασίας προσωπικών
δεδοµένων.
ε.
Η ιθαγένεια της Ε.Ε. αντικαθιστά και δε συµπληρώνει την εθνική
ιθαγένεια.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν:
α. περιλαµβάνει την παραοικονοµία
β. περιλαµβάνει τις αποσβέσεις
γ. λαµβάνει υπόψη του τη διανοµή του προϊόντος
δ. εκφράζει την παραγωγή κατά είδος και όχι στο σύνολό της
Α3. Σύμφωνα με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας:
α. όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό
β. όλα τα όργανα του κράτους υποχρεούνται να εφαρµόζουν το Σύνταγµα και
τους νόµους
γ. το κράτος πρέπει να φροντίζει για την κοινωνική δικαιοσύνη
δ. οι εξουσίες ή λειτουργίες του κράτους κατανέµονται σε διάφορα όργανα
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[20890]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (88)
β. Σ (26).
γ. Σ (49).
δ. Λ, είναι ο Συνήγορος του πολίτη (65).
ε.
Λ, τη συµπληρώνει και δεν την αντικαθιστά (129).
Α2. β (30).
Α3. α (54).
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[20892]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατική κοινωνικοποίηση
διαδραµατίζει η σαφήνεια και η συνέπεια λόγων και έργων των
φορέων κοινωνικοποίησης.
β. Βασική αξία της ελληνικής κοινωνίας που κατοχυρώνεται και στο
Σύνταγµα είναι η προστασία της παιδείας και της ορθόδοξης
παράδοσης.
γ. Στο κοµµουνιστικό σύστηµα, ο ιδιωτικός τοµέας προγραµµατίζει
και διευθύνει ολόκληρη την οικονοµία.
δ. Η θητεία του Προέδρου της Δηµοκρατίας στη χώρα µας, σύµφωνα
µε το Σύνταγµα, διαρκεί τέσσερα έτη.
ε.
Ο ρόλος της ναυτιλίας στην παγκόσµια οικονοµία και το εµπόριο
είναι
σηµαντικός
γιατί,
µεταξύ
άλλων,
αποτελεί
αναντικατάστατος µέση µεταφοράς για τις πρώτες ύλες.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Οι πράξεις που τιμωρούνται με κάθειρξη ονομάζονται:
α. πταίσµατα
β. πληµµελήµατα
γ. κακουργήµατα
δ. τίποτα από τα παραπάνω
Α3. Αντικείμενο της μακροοικονομίας είναι η:
α. ζήτηση του καταναλωτή
β. συνολική κατανάλωση
γ. παραγωγή ενός προϊόντος
δ. ποσότητα παραγωγής µιας επιχείρησης
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[20892]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (11).
β. Σ (13).
γ. Λ, το κράτος προγραµµατίζει και διευθύνει ολόκληρη την
οικονοµία (45)
δ. Λ, διαρκεί πέντε χρόνια (60).
ε.
Σ (112).
Α2. γ (20).
Α3. β (30).
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[20893]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Το σχολείο αποτελεί βασικό φορέα κοινωνικοποίησης του ατόµου.
β. Στόχος των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (ΔΕΚΟ)
αποτελεί ο ανταγωνισµός µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ακόµα κι
εναντίον της εξυπηρέτησης του δηµόσιου συµφέροντος.
γ. Το κοινωνικό κράτος παρέχει συνταγµατικά κατοχυρωµένα
κοινωνικά δικαιώµατα.
δ. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας, ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας πρέπει να έχει ελληνική καταγωγή από πατέρα ή
µητέρα.
ε.
Με την προτίµηση στα ξένα προϊόντα µειώνουµε την ανεργία της
χώρας µας και περιορίζουµε την εξαγωγή συναλλάγµατος.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Τυπικοί κοινωνικοί κανόνες είναι:
α. οι νόµοι
β. τα έθιµα
γ. οι παραδόσεις
δ. τα ήθη
Α3. Έμμεσος φόρος είναι:
α. ο φόρος εισοδήµατος
β. ο φόρος προστιθέµενης αξίας
γ. ο φόρος περιουσίας
δ. τίποτα από τα παραπάνω

152

[20893]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (10).
β. Λ, στόχος των ΔΕΚΟ δεν είναι ο ανταγωνισµός του ιδιωτικού
τοµέα, αλλά η εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος (33).
γ. Σ (54).
δ. Σ (60).
ε.
Λ, αυτό γίνεται µε την προτίµησή µας στα ντόπια προϊόντα
(111).
Α2. α (14).
Α3. β (36).
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[22021]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Το κράτος, µε την εξουσία που διαθέτει, επηρεάζει τη δράση των
φορέων κοινωνικοποίησης του ανθρώπου.
β. Η ποσότητα παραγωγής µιας επιχείρησης είναι αντικείµενο
µελέτης της µακροοικονοµίας.
γ. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, όταν είτε ο ένας, είτε οι λίγοι, είτε οι
πολλοί, κυβερνούν µε σκοπό το κοινό συµφέρον, τα πολιτεύµατα
είναι ορθά.
δ. Οι βουλευτές δεν αντιπροσωπεύουν το έθνος, αλλά την εκλογική
τους περιφέρεια ή την επαγγελµατική τους κατηγορία.
ε.
Η εφαρµογή του «πόθεν έσχες» για τους δηµόσιους λειτουργούς
ανήκει στα µέτρα που στοχεύουν στη διασφάλιση της διαφάνειας
στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Άμεσος φόρος είναι ο φόρος:
α. προστιθέµενης αξίας
β. περιουσίας
γ. στα οινοπνευµατώδη ποτά
δ. καπνού

Α3. Πρότυπα συμπεριφοράς, κοινωνικά αποδεκτά, με τα οποία
ρυθμίζονται και αξιολογούνται οι συμπεριφορές των μελών της
κοινωνίας ονομάζονται:
α. φορείς κοινωνικοποίησης
β. κοινωνικοί κανόνες
γ. κοινωνικές αξίες
δ. τίποτα από τα παραπάνω
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[22021]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (10).
β. Λ, είναι αντικείµενο της µικροοικονοµίας (30).
γ. Σ (44).
δ. Λ, ισχύει το αντίθετο (58).
ε.
Σ (84).
Α2. β (36).
Α3. β (14).

155

[22022]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Η µίµηση ως µηχανισµός κοινωνικοποίησης οδηγεί το άτοµο στην
ταύτιση µε άλλα άτοµα και οµάδες και στην απόκτηση συλλογικής
ταυτότητας.
β. Το Εγχώριο Προϊόν, το Εθνικό Εισόδηµα και η Εθνική Δαπάνη είναι
οι βασικοί εθνικοί λογαριασµοί.
γ. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, η οχλοκρατία είναι παρέκβαση της
µοναρχίας.
δ. Στη χώρας µας, οι βουλευτές επικρατείας δεν εκλέγεται στις
εκλογικές περιφέρειες.
ε.
Είναι θετικό φαινόµενο για τη χώρα µας να υψώνουν στα πλοία
τους οι έλληνες εφοπλιστές σηµαία ευκαιρίας.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Τυπικοί κοινωνικοί κανόνες είναι:
α. οι νόµοι
β. τα έθιµα
γ. οι παραδόσεις
δ. τα ήθη
Α3. Ισηγορία ονομάζονταν το δικαίωμα που είχαν οι πολίτες της
Αθηναϊκής δημοκρατίας να:
α. αναλαµβάνουν κυβερνητικά, διοικητικά και δικαστικά καθήκοντα
β. είναι ίσοι ενώπιον του νόµου
γ. λαµβάνουν το λόγο στην εκκλησία του δήµου και να εκφράζουν τη
γνώµη τους για οποιοδήποτε ζήτηµα
δ. να συµµετάσχουν ανάλογα µε τις δυνάµεις τους στα δηµόσια βάρη
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[22022]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (11).
β. Σ (30).
γ. Λ, είναι η παρέκβαση της δηµοκρατίας (44).
δ. Σ (58).
ε.
Λ, αυτό είναι αρνητικό φαινόµενο (112).
Α2. α (14).
Α3. γ (46).
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[22023]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Οι κοινωνικές αξίες εκφράζουν τις πραγµατικές και βαθύτερες
ανάγκες µιας κοινωνίας.
β. Στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν συµπεριλαµβάνονται οι
αποσβέσεις. .
γ. Το φασιστικό σύστηµα άρχισε να εφαρµόζεται την περίοδο του
µεσοπολέµου (1919-1939) σε διάφορες χώρες της Δυτικής Ευρώπης,
κυρίως στην Ιταλία και Γερµανία.
δ. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας στη χώρα µας, δεν έχει το δικαίωµα
να ασκήσει veto, δηλαδή να αναπέµψει στη βουλή ένα νόµο που
ψήφισε, όταν διαφωνεί µε το περιεχόµενό του.
ε.
Τα τελευταία χρόνια υποβαθµίζεται ο ρόλος των tour operators στο
χώρο του τουρισµού.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Πρωταρχικός φορέας κοινωνικοποίησης θεωρείται:
α. το κράτος
β. η οικογένεια
γ. το σχολείο
δ. η θρησκεία
Α3. Σύμφωνα με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας:
α. όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό
β. όλα τα όργανα του κράτους υποχρεούνται να εφαρµόζουν το Σύνταγµα και
τους νόµους
γ. το κράτος πρέπει να φροντίζει για την κοινωνική δικαιοσύνη
δ. οι εξουσίες ή λειτουργίες του κράτους κατανέµονται σε διάφορα όργανα
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[22023]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (12).
β. Σ (30).
γ. Σ (45).
δ. Λ, έχει το δικαίωµα άσκησης veto (59).
ε.
Λ, ισχύει το αντίθετο (111).
Α2. β (10).
Α3. α (54).
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[22024]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Ο σεβασµός στους Θεούς είναι µια διαχρονική κοινωνική αξία.
β. Καθαρό Εγχώριο Προϊόν είναι το σύνολο των αγαθών και
υπηρεσιών που παράγει µία χώρα σε ένα έτος, εάν αφαιρεθούν οι
αποσβέσεις.
γ. Όταν οι εισαγωγές µια χώρας είναι µεγαλύτερες από τις εξαγωγές
της, τότε το εµπορικό της ισοζύγιο παρουσιάζει πλεόνασµα.
δ. Η ουσία της αθηναϊκής δηµοκρατίας έγκειται στη συµµετοχή των
πολιτών, που αποτελεί συνάµα δικαίωµα και υποχρέωση.
ε.
Οι πολίτες της Ε.Ε. δεν έχουν το δικαίωµα της ελεύθερης διαµονής
στο έδαφος των κρατών - µελών της Ένωσης.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Κύρια ποινή είναι:
α. το πρόστιµο
β. η απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος
γ. η δήµευση των προϊόντων του εγκλήµατος
δ. η δηµοσίευση της καταδικαστικής απόφασης
Α3. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας μας, για να εκλεγεί κάποιος
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρέπει να έχει συμπληρώσει το:
α. 18ο έτος της ηλικίας του
β. 25ο έτος της ηλικίας του
γ. 30ο έτος της ηλικίας του
δ. 40ο έτος της ηλικίας του
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[22024]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (112).
β. Σ (30).
γ. Λ, τότε το εµπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει έλλειµµα (38).
δ. Σ (46)
ε.
Λ, έχουν το δικαίωµα (129).
Α2. α (24).
Α3. δ (60).
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[22026]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Οι τίτλοι ευγενείας αποτελούν σχετική κοινωνική αξία.
β. Το Κατά Κεφαλήν Εισόδηµα, ως µέγεθος, δεν µπορεί να
αποτυπώσει την άνιση διανοµή του εισοδήµατος µιας χώρας στα
επί µέρους άτοµα.
γ. Στην αθηναϊκή δηµοκρατία οι άρχοντες, πριν αναλάβουν τα
καθήκοντά τους, υφίσταντο προληπτικό έλεγχο, τη «δοκιµασία».
δ. Τα πολιτικά δικαστήρια εκδικάζουν διαφορές µεταξύ κράτους και
πολίτη.
ε.
Οι υποδοµές µιας χώρας και οι τουριστικές της εγκαταστάσεις
είναι φυσικοί πόροι.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Στη χώρα μας, μόνιμα πλεονασματικό είναι το:
α. εµπορικό ισοζύγιο
β. ισοζύγιο των υπηρεσιών
γ. ισοζύγιο εισοδηµάτων
δ. κανένα από τα παραπάνω
Α3. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας μας, για να εκλεγεί κάποιος
βουλευτής, πρέπει να έχει συμπληρώσει το:
α. 18ο έτος της ηλικίας του
β. 25ο έτος της ηλικίας του
γ. 30ο έτος της ηλικίας του
δ. 48ο έτος της ηλικίας του
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[22026]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (12).
β. Σ (30).
γ. Σ (47).
δ. Λ, εκδικάζουν διαφορές µεταξύ πολιτών (67).
ε.
Λ, είναι τουριστικοί πόροι (110).
Α2. β (38).
Α3. β (58).
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[22664]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Οι κανόνες οµιλίας και εµφάνισης συγκαταλέγονται στους
αυστηρούς κανόνες µιας κοινωνίας.
β. Στις αναπτυγµένες χώρες κύρια πηγή εσόδων του κράτους είναι οι
έµµεσοι φόροι.
γ. Διαχρονικά, µετά τη µεταπολίτευση, το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της χώρας µας ήταν µόνιµα ελλειµµατικό και το
έλλειµµα καλυπτόταν κάθε χρόνο µε δανεισµό.
δ. Η βουλή, που συντάσσει ένα νέο Σύνταγµα καλείται συντακτική
βουλή.
ε.
Ο Άρειος Πάγος είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας
µας.
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. Οι νόμοι εκδίδονται και δημοσιεύονται από:
α. κοινοβουλευτικές επιτροπές
β. τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
γ. την κυβέρνηση
δ. τη βουλή
Α3. Τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σήμερα:
α. 10.
β. 12.
γ. 27.
δ. 31.
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[22664]
Απαντήσεις:
Α1. α. Λ, στους ελαστικούς κανόνες (14).
β. Λ, είναι οι άµεσοι φόροι (37).
γ. Σ (38)
δ. Σ (52).
ε. Λ, είναι το ανώτατο πολιτικό και ποινικό δικαστήριο της χώρας
µας (67).
Α2. β (59).
Α3. γ (133).
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[22666]
Α1. Ερωτήσεις σωστού - λάθους
α. Το έγκληµα είναι µια αξιόποινη πράξη που τιµωρείται από τον
ποινικό νόµο.
β. Ο κρατικός προϋπολογισµός είναι ελλειµµατικός, όταν τα
προβλεπόµενα έσοδα του κράτους για την επόµενη χρονιά είναι
µεγαλύτερα από τις προβλεπόµενες δαπάνες.
γ. Ο Άρειος Πάγος είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας
µας.
δ. Η εκπαίδευση, µε την έννοια της παιδείας, αποτελεί µια διαχρονική
αξία της ελληνικής κοινωνίας.
ε. Η πολιτιστική κληρονοµιά και το φυσικό κάλλος, προσδίδουν στην
Ελλάδα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Α2. 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.
Α3. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από:
α. 12 κράτη – µέλη
β. 17 κράτη – µέλη
γ. 25 κράτη – µέλη
δ. 27 κράτη – µέλη
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[22666]
Απαντήσεις:
Α1. α. Σ (20).
β. Λ, σε αυτή την περίπτωση θεωρείται πλεονασµατικός (36).
γ. Λ, είναι το ανώτατο ποινικό και πολιτικό δικαστήριο της χώρας
µας 67).
δ. Σ (106).
ε. Σ (111).
Α2. α (51).
Α3. δ (133).
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