
∆.Ε Τύπος Ερώτηµα

1.1 Αναπτ.
«Η ένταξη του ατόµου στην κοινωνία δεν είναι µια διαδικασία παθητική». Εξηγείστε τη 
φράση.

1.1 Αναπτ.

Να αναφέρετε ό,τι γνωρίζετε για το χαρακτηριστικό της κοινωνίας που αποκαλείται 
αυτοτέλεια, (µονάδες 4) το χαρακτηριστικό της που αποκαλείται οργάνωση (µονάδες 4) 
και το χαρακτηριστικό της που λέγεται διαφοροποίηση. (µονάδες 5)

1.1 Αναπτ. Πώς ορίζεται η κοινωνία και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;

1.1 Π/Ε

Η διαφοροποίηση σαν χαρακτηριστικό της κοινωνίας σηµαίνει ότι: α. Τα µέλη της 
συνδέονται µε οργανωµένες σχέσεις και κανόνες β. Η κοινωνία αποτελείται από 
διαφορετικές οµάδες, οι οποίες πολλές φορές έχουν αντίθετα συµφέροντα.γ. Η κοινωνία 
έχει όρια και αυτοτέλεια που την κάνουν ξεχωριστή δ. Τα µέλη της έχουν ξεχωριστή 
συλλογική ταυτότητα.

1.1 Π/Ε

Η κοινωνία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α. οργάνωση, αυτονοµία, διάρκεια, 
διαφοροποίηση και ταυτότητα. β. οργάνωση, αυτοτέλεια, διάρκεια, ταυτότητα, 
διαφοροποίηση. γ. οργάνωση, διοίκηση, αυτοτέλεια, διάρκεια και ταυτότητα. δ. 
οργάνωση, αυτοτέλεια, αυτονοµία, διάρκεια, διαφοροποίηση.

1.1 Π/Ε
Η κοινωνία που είναι σύνολο ανθρώπων έχει ως ένα από τα χαρακτηριστικά της: α. την 
ενότητα. β. τη διαφοροποίηση. γ. την ισότητα. δ. τη µικρή χρονική διάρκεια.

1.1 Π/Ε
Η κοινωνία που είναι σύνολο ανθρώπων έχει ως χαρακτηριστικό: α. την ενότητα β. τη 
διαφοροποίηση γ. την ισότητα δ. τη µικρή χρονική διάρκεια

1.1 Π/Ε

Κάθε χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι αποτέλεσµα: α. της 
ανατροφής από την οικογένεια β. των προτύπων από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
(Μ.Μ.Ε.) γ. της διαρκούς αλληλεπίδρασης βιολογικού και κοινωνικού παράγοντα δ. των 
βιολογικών αναγκών του ανθρώπου

1.1 Π/Ε

Το γεγονός ότι οι σχέσεις των µελών µιας κοινωνίας ρυθµίζονται από νόµους, αναφέρεται 
στο χαρακτηριστικό της κοινωνίας που είναι η: α. οργάνωση β. αυτοτέλεια γ. ταυτότητα δ. 
διάρκεια

1.1 Σ/Λ Άτοµο και Κοινωνία βρίσκονται συνεχώς σε µια διαδικασία αλληλεπίδρασης.
1.1 Σ/Λ Ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας είναι η αυτοτέλεια.

1.1 Σ/Λ
Η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του άνθρωπου, οφείλεται κυρίως στα βιολογικά του 
χαρακτηριστικά.

1.1 Σ/Λ
Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου, οφείλεται στην αλληλεπίδρασή του µε 
την κοινωνία

1.1 Σ/Λ
Η δυνατότητα σκέψης-κρίσης-οµιλίας, του ανθρώπου αναπτύσσεται µόνο µέσα στην 
κοινωνία.

1.1 Σ/Λ Η ένταξη του ατόµου στην κοινωνία είναι µια διαδικασία παθητική.

1.1 Σ/Λ Η κοινωνία αποτελείται από οµάδες, οι οποίες πολλές φορές έχουν αντίθετα συµφέροντα.
1.1 Σ/Λ Η κοινωνία δίνει στο άτοµο συνεχώς µηνύµατα και το άτοµο τα δέχεται παθητικά.
1.1 Σ/Λ Η κοινωνία είναι ένα ενιαίο όχι όµως οµοιογενές σύνολο ανθρώπων.
1.1 Σ/Λ Η κοινωνία είναι ενιαίο και οµοιογενές σύνολο ανθρώπων.

1.1 Σ/Λ
Η προσωπικότητα του ανθρώπου είναι αποτέλεσµα της διαρκούς αλληλεπίδρασης 
βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων.

1.1 Σ/Λ Η συµπεριφορά του ατόµου είναι ατοµική και κοινωνική συγχρόνως.

1.1 Σ/Λ
Κάθε κοινωνία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: οργάνωση, αυτοτέλεια, διάρκεια, ταυτότητα 
και διαφοροποίηση.

1.1 Σ/Λ
Κάθε χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι προϊόν αλληλεπίδρασης 
βιολογικού και κοινωνικού παράγοντα.

1.1 Σ/Λ

Λέγοντας ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας είναι η ταυτότητα, εννοούµε ότι 
κάθε κοινωνία είναι ένα ξεχωριστό από κάποιο άλλο σύνολο, επειδή έχει όρια και 
αυτοτέλεια που το κάνουν να είναι διαφορετικό.

1.1 Σ/Λ Ο άνθρωπος δεν είναι µόνο πολιτικό ον, αλλά και οικονοµικό και κοινωνικό (Αριστοτέλης).

1.1 Σ/Λ
Οι κοινωνικές επιστήµες υποστηρίζουν ότι η συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα έµφυτων 
παραγόντων.

1.1 Σ/Λ
Σήµερα, οι κοινωνικές επιστήµες υποστηρίζουν ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου 
διαµορφώνεται µέσα από την αλληλεπίδρασή του µε την κοινωνία.

1.1 Σ/Λ

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η Επιστήµη, η συµπεριφορά του ανθρώπου προσδιορίζεται 
κυρίως από έµφυτους παράγοντες (τάσεις, ροπές, κλίσεις κτλ.) και δευτερευόντως από 
παράγοντες του περιβάλλοντος (οικογένεια, σχολείο, εργασία κτλ).

1.1 Σ/Λ
Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη «ο άνθρωπος δεν είναι µόνο πολιτικό ον, αλλά και 
οικονοµικό και κοινωνικό».

1.1 Σ/Λ Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη «ο άνθρωπος είναι µόνο πολιτικό ον».



∆.Ε Τύπος Ερώτηµα

1.1 Σ/Λ
Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη ο άνθρωπος δεν είναι µόνο πολιτικό ον, αλλά και οικονοµικό 
και κοινωνικό.

1.1 Σ/Λ Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη ο άνθρωπος είναι πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό ον.

1.1 Σ/Λ
Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα ο άνθρωπος δεν είναι µόνο πολιτικό ον, αλλά και οικονοµικό 
και κοινωνικό.

1.1 Σ/Λ
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου είναι αποτέλεσµα της 
αλληλεπίδρασης βιολογικού και κοινωνικού παράγοντα.

1.1 Σ/Λ

Το γεγονός ότι η κοινωνία δεν είναι οµοιογενές σύνολο ανθρώπων, αναφέρεται στο 
χαρακτηριστικό της κοινωνίας που είναι η: α. οργάνωση β. διαφοροποίηση γ. ταυτότητα 
δ. διάρκεια

1.2 Π/Ε

Σύµφωνα µε το πρότυπο της αρχαίας ελληνικής δηµοκρατίας, ο πολίτης: α. ∆εν είναι 
απαραίτητο να συµµετέχει στα κοινά αν δεν το επιθυµεί β. Συµµετέχει µόνο για να εκλέξει 
τους αντιπροσώπους του γ. Συµµετέχει όταν έχει προσωπικό όφελος δ. Συµµετέχει 
καταλαµβάνοντας δηµόσια αξιώµατα 

1.2 Σ/Λ Η αρχαία ελληνική δηµοκρατία αφορούσε όλους τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες.
1.2 Σ/Λ Η αρχαία ελληνική δηµοκρατία επέτρεπε τη συµµετοχή όλων στα κοινά.
1.2 Σ/Λ Η έννοια «πολίτης» είναι τίτλος τιµής, είναι αξίωµα µε απεριόριστη διάρκεια. 

1.2 Σ/Λ
Πολίτης είναι εκείνος που έχει το δικαίωµα και την υποχρέωση συµµετοχής στα κοινά, 
εκείνος που µετέχει στην εξουσία και στην απονοµή της δικαιοσύνης.

1.2 Σ/Λ
Πολλές έννοιες που αφορούν την πολιτική δηµιουργήθηκαν από τους Έλληνες και από 
την ελληνική γλώσσα πέρασαν στις άλλες γλώσσες.

1.2 Σ/Λ
Πρωταρχικός στόχος του πολίτη είναι η σωτηρία της κοινωνίας και της πόλης, αφού στο 
πλαίσιο της πόλης συγκροτείται η κοινωνία.

1.2 Σ/Λ Στην Αρχαία Ελληνική δηµοκρατία οι γυναίκες συµµετείχαν στα κοινά.

1.3 Αναπτ.
Να περιγράψετε τη "δοκιµασία" που περνούσαν όλοι αναλάµβαναν δηµόσιο αξίωµα στην 
αρχαία Ελλάδα.

1.3 Αναπτ.
Σε τι αφορούσε η «δοκιµασία» που περνούσαν στην Αρχαία Ελλάδα όσοι αναλάµβαναν 
δηµόσιο αξίωµα, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους;

1.3 Αναπτ.
Τι ήταν ο θεσµός της «δοκιµασίας» στην Αρχαία Ελλάδα (µονάδες 6) και µε ποια 
διαδικασία πραγµατοποιούνταν; (µονάδες 7)

1.3 Π/Ε
Πολιτική είναι: α. η τέχνη και η επιστήµη της διακυβέρνησης. β. η τέχνη του εφικτού και 
όχι του επιθυµητού. γ. η ενεργός συµµετοχή του πολίτη στα κοινά. δ. όλα τα παραπάνω

1.3 Π/Ε
Πολιτική είναι: α. η τεχνική του ανέφικτου. β. η τέχνη του εφικτού. γ. η εξυπηρέτηση 
συµφερόντων. δ. η ανάληψη της εξουσίας.

1.3 Σ/Λ
Η πολιτική τις περισσότερες φορές κρίνεται από τις προθέσεις και όχι από τα 
αποτελέσµατα.

1.3 Σ/Λ Πολιτική είναι η επιλογή ενός µέσου/µέτρου για την επιτυχία ενός σκοπού/στόχου.

1.3 Σ/Λ Πολιτική είναι ο αγώνας για την απόκτηση, την άσκηση και την κατανοµή της εξουσίας.
1.3 Σ/Λ Στην Αθηναϊκή δηµοκρατία ο πολίτης συµµετέχει µόνο στην Εκκλησία του ∆ήµου.

1.3 Σ/Λ
Στην κλασική Αθήνα, όσοι ασκούσαν δηµόσια αξιώµατα ελέγχονταν µόνο στο τέλος της 
θητείας τους.

1.3 Σ/Λ Στην κλασική αρχαιότητα δεν υπάρχει διάκριση κοινωνίας και πόλης- πολιτείας.
1.3 Σ/Λ Στην πολιτική δεν έχει τόσο µεγάλη σηµασία το πράττειν αλλά το λέγειν.

1.3 Σ/Λ
Σύµφωνα µε το Σωκράτη στόχος της πολιτικής οφείλει να είναι η ηθική βελτίωση των 
πολιτών.

1.3 Σ/Λ

Το θεµελιώδες πρόβληµα της πολιτικής είναι το εξής: α. περισσότερος ή λιγότερος 
πλούτος. β. περισσότερη ισότητα (δικαιοσύνη) ή περισσότερη αποτελεσµατικότητα. γ. 
περισσότεροι ή λιγότεροι βουλευτές. δ. περισσότερα ή λιγότερα κόµµατα.

1.4 Αναπτ. Να αναπτύξετε δύο προσόντα που θα πρέπει να έχει ένας πολιτικός ηγέτης.
1.4 Αναπτ. Να αναφέρετε και να παρουσιάσετε δύο από τα προσόντα ενός ηγέτη.
1.4 Αναπτ. Να περιγράψετε τα προσόντα που πρέπει να έχει ο πολιτικός ηγέτης.
1.4 Αναπτ. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά ενός ποιοτικού πολιτικού λόγου;
1.4 Αναπτ. Ποια προσόντα πρέπει να διαθέτει ένας πολιτικός ηγέτης;

1.4 Αναπτ.
Ποιες αρετές και ποια προσόντα πρέπει αν έχει, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, όποιος 
πρόκειται να αναλάβει κάποιο δηµόσιο αξίωµα;

1.4 Αναπτ.
Ποιες αρετές και προσόντα πρέπει να έχει αυτός που αναλαµβάνει δηµόσια αξιώµατα 
κατά τον Αριστοτέλη.
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1.4 Π/Ε

Ο πολιτικός θα πρέπει: α. να χρησιµοποιεί κάθε µέσο για να υλοποιεί τους σκοπούς του 
β. να εκµεταλλεύεται τις πολιτικές καταστάσεις για το προσωπικό του συµφέρον γ. να 
επιλέγει εφικτούς στόχους και θεµιτά µέσα για να τους πραγµατοποιήσει  δ. να  
διαχειρίζεται τις καταστάσεις χωρίς να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες 

1.4 Π/Ε

Οι ηγέτες αποκτούν τα υψηλού επιπέδου προσόντα από: α. την οικογένεια, το σχολείο, 
την κοινωνία και την προσωπική αναζήτηση β. τη δηµαγωγία, τη χειραγώγηση και την 
καλλιέργεια προσωπολατρίας γ. την άκριτη και παθητική αποδοχή των προϊόντων των 
Μ.Μ.Ε δ. την διαιώνιση της ισχύουσας τάξης πραγµάτων

1.4 Π/Ε

Χαρακτηριστικά ενός ποιοτικού πολιτικού λόγου, θεωρούνται: α. η σαφήνεια και η 
λιτότητα. β. η πειθώ µε επιχειρήµατα. γ. η πολιτισµένη αντιπαράθεση. δ. όλα τα 
παραπάνω

1.4 Σ/Λ
Ένας πολιτικός για να χαρακτηριστεί ηγέτης θα πρέπει να έχει γνώσεις γενικές και ειδικές, 
ηθικά προσόντα αλλά και όραµα.

1.4 Σ/Λ
Κατά τον Πλάτωνα δεν είναι όλοι οι πολίτες ικανοί να κυβερνήσουν, αλλά µόνον οι 
άριστοι.

1.4 Σ/Λ Πολιτικός και πολιτικάντης είναι έννοιες ταυτόσηµες.

1.5 Αναπτ. Γιατί σήµερα η οικονοµία κυριαρχεί επί της πολιτικής; Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι;

1.5 Αναπτ.
Να αναλύσετε τους λόγους για τους οποίους σήµερα η οικονοµία κυριαρχεί επί της 
πολιτικής.

1.5 Αναπτ.
Ποιοι είναι οι βασικότεροι λόγοι εξ αιτίας των οποίων η οικονοµία κυριαρχεί επί της 
πολιτικής;

1.5 Αναπτ.
Σήµερα κυριαρχεί η οικονοµία επί της πολιτικής. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι αυτού του 
φαινοµένου;

1.5.1 Αναπτ.
Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους στις µέρες µας η οικονοµία κυριαρχεί επί της 
πολιτικής.

1.5.1 Αναπτ.
Ποια είναι η άποψη του Γερµανού φιλόσοφου Γιούγκεν Χάµπερµας για την 
"αποικιοποίηση" της πολιτικής από την οικονοµία;

1.5.1 Σ/Λ
Η µεταβιοµηχανική κοινωνία ονοµάζεται και α. τεχνολογική κοινωνία. β. εποχή της 
γνώσης. γ. τεχνοκρατική κοινωνία. δ. κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.

1.5.1 Σ/Λ Η µεταβιοµηχανική κοινωνία ονοµάζεται και κοινωνία της γνώσης.
1.5.1 Σ/Λ Η µεταβιοµηχανική κοινωνία χαρακτηρίζεται και ως κοινωνία της πληροφορίας.

1.5.2 Π/Ε
Ο αντιπραγµατισµός επικρατεί στην: α. αγροτική κοινωνία. β. βιοµηχανική κοινωνία. γ. 
µεταβιοµηχανική κοινωνία. δ. κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.

1.5.2 Σ/Λ
Μια από τις προϋποθέσεις του αντιπραγµατισµού είναι οι συναλλασσόµενοι να θέλουν να 
ανταλλάξουν τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές ποσότητες.

1.5.2 Σ/Λ
Ο αντιπραγµατισµός που ισχύει και στη σηµερινή εποχή σηµαίνει: α. τη λειτουργία του 
εµπορίου β. την ανταλλαγή πραγµάτων γ. την παραγωγή προϊόντων

2.1 Αναπτ.
Να αναφέρετε τις διαφορές ανάµεσα στη βιοµηχανική κοινωνία και την κοινωνία της 
γνώσης και της πληροφορίας.

2.1.1 Σ/Λ
Η καλλιέργεια της γης προϋποθέτει τη µετακίνηση των ανθρώπων από περιοχή σε 
περιοχή.

2.1.1 Σ/Λ
Η καλλιέργεια της γης προϋποθέτει την µόνιµη εγκατάσταση των ανθρώπων σε κάποια 
περιοχή.

2.1.1 Σ/Λ
Μόνιµοι οικισµοί αναπτύχθηκαν στην νεολιθική εποχή σε διάφορες περιοχές του 
πλανήτη, µε διαφορετικές µορφές.

2.1.1 Σ/Λ Οι αγροτικές κοινωνίες έγιναν σταδιακά τµήµατα των βιοµηχανικών κοινωνιών.

2.1.1 Σ/Λ
Οι αγροτικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από την παντελή απουσία βιοτεχνίας και 
εµπορίου.

2.1.1 Σ/Λ Όλες οι κοινωνίες µέχρι την βιοµηχανική ανάπτυξη ήταν αγροτικές.
2.1.1 Σ/Λ Στην αρχαιότητα, µεγάλες αγροτικές κοινωνίες εµφανίστηκαν µόνο στη Μεσόγειο

2.1.1 Σ/Λ Στις αγροτικές κοινωνίες δεν συναντούµε εµπόριο και βιοτεχνία.

2.1.1 Σ/Λ
Στις αγροτικές κοινωνίες συναντούµε: α. οικισµούς µε τείχη για προστασία από επιθέσεις 
β. στοιχειώδες εµπόριο γ. στοιχειώδεις πολιτικές λειτουργίες δ. όλα τα παραπάνω

2.1.1 Σ/Λ
Στις αναπτυσσόµενες χώρες το ποσοστό που ασχολείται µε τη γεωργία έχει µειωθεί 
σηµαντικά.

2.1.2 Αναπτ. Nα αναπτύξετε τρεις από τις βασικές αλλαγές που έφερε η βιοµηχανική επανάσταση.

2.1.2 Αναπτ.
Να αναλύσετε δύο αλλαγές στη δοµή της κοινωνίας που έφερε η βιοµηχανική 
επανάσταση.
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2.1.2 Αναπτ.
Να αναφέρετε τρεις από τις αλλαγές που επέφερε η βιοµηχανική επανάσταση στην 
οργάνωση της κοινωνίας, στους θεσµούς και στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων.

2.1.2 Αναπτ. Τι γνωρίζετε για την εκβιοµηχάνιση που είναι ο πυρήνας της βιοµηχανικής επανάστασης.

2.1.2 Π/Ε

Εµφανίστηκε το φαινόµενο της αστικοποίησης: α. στη βιοµηχανική κοινωνία β. στη 
µεταβιοµηχανική κοινωνία γ. στην κοινωνία της γνώσης και πληροφορίας δ. στην 
αγροτική κοινωνία

2.1.2 Π/Ε
Πυρήνας της βιοµηχανικής επανάστασης είναι: α. η εκβιοµηχάνιση β. οι συγκοινωνίες γ. η 
αστικοποίηση δ. οι µεγάλοι εργατικοί πληθυσµοί

2.1.2 Π/Ε

Στη βιοµηχανική κοινωνία: α. οι άνθρωποι αντικαθίστανται από αυτοµατοποιηµένα 
µηχανήµατα β. χρησιµοποιούνται παραδοσιακές µέθοδοι καλλιέργειας της γης γ. 
ενισχύεται η οικονοµική και πολιτική δύναµη των τεχνοκρατών δ. η οικονοµική ανάπτυξη 
στηρίζεται στις µηχανές και την ενέργεια 

2.1.2 Σ/Λ Βιοµηχανική κοινωνία θεωρείται η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας.
2.1.2 Σ/Λ Εκβιοµηχάνιση είναι η χρησιµοποίηση µηχανών στην παραγωγική διαδικασία.

2.1.2 Σ/Λ Η εκβιοµηχάνιση είναι ο πυρήνας της βιοµηχανικής επανάστασης.

2.1.2 Σ/Λ
Η µαζική παραγωγή προϊόντων στη βιοµηχανική κοινωνία αύξησε τη ζήτησή τους, ιδίως 
όταν η τιµή τους έγινε σχετικά προσιτή.

2.1.2 Σ/Λ
Η πλειονότητα των εργαζοµένων των βιοµηχανικών κοινωνιών ασχολούνται µε την 
καλλιέργεια της γης.

2.1.2 Σ/Λ Η συγκέντρωση του πληθυσµού στις πόλεις δηµιούργησε την αστικοποίηση.
2.1.2 Σ/Λ Η συγκέντρωση του πληθυσµού στις πόλεις ονοµάζεται αστικοποίηση.
2.1.2 Σ/Λ Με τη βιοµηχανική επανάσταση οι βιοτεχνίες αντικαταστάθηκαν από τα εργοστάσια.

2.1.2 Σ/Λ
Μια από τις αλλαγές που έφερε η βιοµηχανική επανάσταση ήταν η ζήτηση για νέα 
προϊόντα.

2.1.2 Αναπτ. Να αναπτύξετε τρεις από τις βασικές αλλαγές που έφερε η βιοµηχανική επανάσταση;

2.1.2 Αναπτ.
Να αναφέρετε αναλυτικά τις αλλαγές που έγιναν στην οργάνωση της κοινωνίας, τους 
θεσµούς και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων µε την βιοµηχανική επανάσταση.

2.1.3 Αναπτ.
Ποιες είναι οι θέσεις των κοινωνικών και πολιτικών επιστηµόνων, ως προς το ποιο µπορεί 
να είναι το µέλλον της µεταβιοµηχανικής κοινωνίας;

2.1.3 Π/Ε
400 χρόνια µεσολάβησαν από την εφεύρεση µέχρι τη µαζική χρήση: α. του τηλεφώνου β. 
του ραδιόφωνου γ. της τηλεόρασης δ. του βιβλίου

2.1.3 Π/Ε
Στη µεταβιοµηχανική κοινωνία: α. συρρικνώνεται ο τοµέας υπηρεσιών β. αυξάνονται οι 
θέσεις εργασίας γ. µειώνεται ο χρόνος επικοινωνίας δ. υποχωρεί η τεχνολογία

2.1.3 Σ/Λ
Η απόσταση ανάµεσα στον χρόνο εφεύρεσης και το χρόνο χρήσης ενός επιτεύγµατος 
στην µεταβιοµηχανική κοινωνία γίνεται όλο και µεγαλύτερος.

2.1.3 Σ/Λ
Οι µεγάλες αλλαγές σε οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες εκφράζονται µε 
τον όρο επανάσταση.

2.1.3 Σ/Λ
Στη µεταβιοµηχανική εποχή αναδεικνύεται κυρίως ο συντελεστής παραγωγής που λέγεται 
εργασία.

2.1.3 Σ/Λ
Στη µεταβιοµηχανική εποχή µαζί µε την αύξηση του τοµέα υπηρεσιών παρατηρούµε 
αύξηση των θέσεων εργασίας.

2.1.3 Σ/Λ
Στη µεταβιοµηχανική εποχή οι βιοµηχανίες εξακολουθούν να παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην οικονοµία.

2.1.3 Σ/Λ
Στη µεταβιοµηχανική κοινωνία δίπλα στην παραδοσιακή ανισότητα µεταξύ πλούσιων και 
φτωχών προστίθεται µια νέα ανισότητα που σχετίζεται µε τη γνώση και την πληροφορία.

2.1.3 Σ/Λ
Στην µεταβιοµηχανική κοινωνία, η απόσταση ανάµεσα στον χρόνο εφεύρεσης και τον 
χρόνο χρήσης ενός επιτεύγµατος γίνεται όλο και µικρότερος.

2.1.3 Σ/Λ
Στην µεταβιοµηχανική κοινωνία, µεγαλώνει, ο τοµέας υπηρεσιών (εµπόριο, τράπεζες 
κτλ.) και ταυτόχρονα οι θέσεις εργασίας µειώνονται.

2.1.3 Σ/Λ Στις µεταβιοµηχανικές κοινωνίες κυριαρχεί η τεχνολογία της πληροφορικής.

2.1.4 Αναπτ.
Να αναλύσετε τις νέες κοινωνικές ανισότητες που διαµορφώθηκαν στην κοινωνία της 
γνώσης και της πληροφορίας.

2.1.4 Αναπτ.
Να αναλύσετε τις νέες κοινωνικές ανισότητες που διαµορφώνονται στην κοινωνία της 
πληροφορίας και της γνώσης µε κριτήριο την πρόσβαση στη γνώση.

2.1.4 Αναπτ.
Ποιες είναι επιγραµµατικά οι διαφορές ανάµεσα στην βιοµηχανική και στη 
µεταβιοµηχανική κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας;

2.1.4 Αναπτ.

Ποιες είναι οι κύριες διαφορές µεταξύ βιοµηχανικής και µεταβιοµηχανικής κοινωνίας 
(µονάδες 8); Για ποιο λόγο τη µεταβιοµηχανική κοινωνία την ονοµάζουµε και κοινωνία της 
πληροφορίας και της γνώσης; (µονάδες 5)
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2.1.4 Αναπτ.
Ποιες οι διαφορές ανάµεσα στη βιοµηχανική κοινωνία και στην κοινωνία της γνώσης και 
της πληροφορίας;

2.1.4 Αναπτ. Τι είναι η τεχνοφοβία (Μονάδες 6) και τι η τεχνολογική ανεργία (Μονάδες 6).

2.1.4 Αναπτ.

Τι σηµαίνει ο όρος τεχνοφοβία, (µονάδες 3) τι ο όρος υποεκπαίδευση, (µονάδες 3) τι ο 
όρος τεχνολογική ανεργία. (µονάδες 3) Σε ποια µορφή κοινωνίας εµφανίστηκε η 
τεχνοφοβία (µονάδες 2) και σε ποια µορφή κοινωνίας εµφανίστηκε για πρώτη φορά η 
τεχνολογική ανεργία; (µονάδες 2)

2.1.4 Π/Ε
Η έννοια της κοινωνίας της γνώσης εµφανίστηκε: α. στην αρχαία Ελλάδα β. στο µεσαίωνα 
γ. στη βιοµηχανική επανάσταση δ. στα τέλη της δεκαετίας του 1960

2.1.4 Π/Ε
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία µπορούν να δηµιουργήσουν:  α. τεχνολογική ανεργία. β. νέες 
µορφές κοινωνικού αποκλεισµού. γ. τεχνοφοβία. δ. όλα τα παραπάνω.

2.1.4 Π/Ε
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία µπορούν να δηµιουργήσουν: α. τεχνολογική ανεργία β. νέες 
µορφές κοινωνικού αποκλεισµού. γ. τεχνοφοβία. δ. όλα τα παραπάνω.

2.1.4 Π/Ε

Στη µεταβιοµηχανική κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης: α. οι ιδιοκτήτες των 
µέσων παραγωγής έχουν την οικονοµική και πολιτική δύναµη β. η υποεκπαίδευση γίνεται 
παράγοντας επαγγελµατικού και κοινωνικού αποκλεισµού γ. οι διαπροσωπικές σχέσεις 
των ανθρώπων ενισχύονται δ. ο αριθµός των θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία αυξάνεται 

2.1.4 Π/Ε

Στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας οι χειρωνακτικές εργασίες 
αντικαθίστανται από: α. ικανότητες επίλυσης ζητηµάτων β. δηµιουργία καινοτοµιών γ. 
οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών δ. όλα τα παραπάνω

2.1.4 Π/Ε

Στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης: α. η οικονοµική ανάπτυξη στηρίζεται στη 
βιοτεχνία και τη βιοµηχανία β. τα µέσα παραγωγής είναι το έδαφος και η εργασία γ. η 
οικονοµική ανάπτυξη στηρίζεται στη γνώση και τη διαχείριση της πληροφορίας δ. οι 
συντελεστές παραγωγής έχουν εξαντληθεί

2.1.4 Π/Ε

Στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης: α. η οικονοµική ανάπτυξη στηρίζεται στις 
µηχανές και την ενέργεια β. οι ιδιοκτήτες των µέσων παραγωγής έχουν την οικονοµική και 
πολιτική δύναµη γ. η οικονοµική ανάπτυξη στηρίζεται στη γνώση και τη διαχείριση της 
πληροφορίας δ. έχουν επιλυθεί όλα τα κοινωνικά προβλήµατα

2.1.4 Π/Ε

Τεχνοφοβία είναι: α) αντικατάσταση του ανθρώπου από αυτοµατοποιηµένα µηχανήµατα 
β) κατάσταση άγχους που αισθάνονται οι άνθρωποι απέναντι στις νέες τεχνολογικές 
εφαρµογές γ) µέσο εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δ) η µετουσίωση της 
τεχνολογίας σε εφαρµογές που άλλαξαν την καθηµερινή ζωή

2.1.4 Σ/Λ H τεχνοφοβία εµφανίστηκε µετά τη βιοµηχανική επανάσταση.
2.1.4 Σ/Λ Ένα πρόβληµα που παρατηρείται στη βιοµηχανική κοινωνία είναι η τεχνοφοβία.
2.1.4 Σ/Λ Η δηµόσια δωρεάν παιδεία αµβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες
2.1.4 Σ/Λ Η σηµερινή κοινωνία και εποχή, αποκαλείται (και) µεταβιοµηχανική. 
2.1.4 Σ/Λ Η τεχνολογία και η κοινωνία τρέχουν πάντα µε τους ίδιους ρυθµούς.
2.1.4 Σ/Λ Η υποεκπαίδευση οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισµό.

2.1.4 Σ/Λ

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, πολλές φορές, δηµιουργούν νέα δεδοµένα στη ζωή των 
ανθρώπων που οι ίδιοι µπορούν να τα αποδεχθούν, να τα αφοµοιώσουν και να τα 
συνηθίσουν.

2.1.4 Σ/Λ
Οι όροι «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και «µεταβιοµηχανική κοινωνία» 
αφορούν την ίδια κοινωνία.

2.1.4 Σ/Λ
Οι όροι «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και «µεταβιοµηχανική κοινωνία» 
ταυτίζονται.

2.1.4 Σ/Λ
Στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, οι χειρωνακτικές εργασίες 
αντικαθίστανται από ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριών. 

2.1.4 Σ/Λ
Στην κοινωνία της πληροφορίας η ικανότητα να λύνει κάποιος ζητήµατα αντικαθιστά τη 
χειρωνακτική εργασία.

2.1.4 Σ/Λ
Στην κοινωνία της πληροφορίας µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού νοιώθουν όλο και 
περισσότερο ότι αποκλείονται επαγγελµατικά και κοινωνικά λόγω της υποεκπαίδευσης.

2.1.4 Σ/Λ
Το άγχος των ανθρώπων απέναντι στις νέες τεχνολογικές εφαρµογές αποκαλείται 
τεχνοφοβία.

2.2 Αναπτ. Αναπτύξτε δύο από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας.

2.2 Αναπτ.

Ένα παράδειγµα προβληµατικής λειτουργίας των θεσµών είναι η τυπολατρεία- 
νοµολατρεία. Εξηγείστε τι σηµαίνει, αν συνδέεται µε την πολυνοµία (µονάδες 6) και αν 
βοηθά στην καλή λειτουργία της κοινωνίας και της πολιτείας. (µονάδες 7)

2.2 Αναπτ.
Η προβληµατική λειτουργία των θεσµών θεωρείται ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 
ελληνικής κοινωνίας. Εξηγείστε µε ένα παράδειγµα.

2.2 Αναπτ.
Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας (Μονάδες 3) και να 
αναπτύξετε ένα από αυτά (Μονάδες 9).
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2.2 Αναπτ.
Να περιγράψετε την αστικοποίηση (Μονάδες 6) και την κυριαρχία της µικρής ιδιοκτησίας 
(Μονάδες 7) σαν βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας.

2.2 Αναπτ. Να περιγράψετε το φαινόµενο της παραοικονοµίας που παρατηρείται στην Ελλάδα.

2.2 Αναπτ.
Να περιγράψετε το χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας που αναφέρεται στην 
κυριαρχία της µικρής ιδιοκτησίας.

2.2 Αναπτ.
Πώς λειτουργεί το πελατειακό σύστηµα και πόσο θετική µπορεί να θεωρεί η συµβολή του 
σε ένα δηµοκρατικό πολιτικό σύστηµα;

2.2 Αναπτ. Τι γνωρίζετε για τη βιοµηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας;
2.2 Αναπτ. Τι γνωρίζετε για την παραοικονοµία;

2.2 Αναπτ.
Τι γνωρίζετε για την παραοικονοµία; (µονάδες 8) Συνδέεται η παραοικονοµία µε τη 
φοροδιαφυγή; Αν ναι, να εξηγήσετε γιατί και µε ποιον τρόπο. (µονάδες 4)

2.2 Π/Ε

Η κυριαρχία της µικρής ιδιοκτησίας στον αγροτικό τοµέα της ελληνικής οικονοµίας 
οδήγησε: α. στην αύξηση των επενδύσεων στην αγροτική οικονοµία β. στη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσµού γ. στην χαµηλή εκβιοµηχάνιση της γεωργίας 
δ. στην παραµονή του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο

2.2 Π/Ε

Η κυριαρχία της πολιτικής επί της οικονοµίας και της κοινωνίας οδηγεί: α. στην εµφάνιση 
ολοκληρωτικών καθεστώτων β. στην εξαφάνιση των κοινωνικών ανισοτήτων γ. στην 
ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών δ. στην ανάπτυξη του πολιτισµού και του 
αθλητισµού 

2.2 Π/Ε

Η παρα-οικονοµία είναι µια οικονοµική δραστηριότητα που: α. δηλώνεται στις 
φορολογικές Αρχές β. έχει εξαπλωθεί σε όλες τις επιχειρήσεις γ. είναι αφανής δ. 
επηρεάζει µε ασήµαντο τρόπο τα έσοδα του κράτους

2.2 Π/Ε
Παραοικονοµία αποτελεί: α. η καθυστερηµένη βιοµηχανική ανάπτυξη. β. η εξάρτηση, η 
υποτέλεια και η παρασιτική νοοτροπία. γ. οι πελατειακές σχέσεις. δ. η φοροδιαφυγή.

2.2 Σ/Λ
Η αστικοποίηση στην ελληνική περίπτωση δεν ήταν αποτέλεσµα της εκβιοµηχάνισης, 
αλλά της διόγκωσης του τοµέα των υπηρεσιών.

2.2 Σ/Λ Η κυριαρχία της οικονοµίας επί της πολιτικής µετατρέπει τον πολίτη σε καταναλωτή.

2.2 Σ/Λ
Η οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας στηρίχθηκε κυρίως στον τουρισµό, τη ναυτιλία και τη 
µετανάστευση.

2.2 Σ/Λ Η παρασιτική νοοτροπία είναι συνήθως αντιπαραγωγική.
2.2 Σ/Λ Η πολυνοµία είναι παράδειγµα ορθολογικής λειτουργίας των θεσµών.

2.2 Σ/Λ
Η πολυνοµία, δηλαδή η συνεχής παραγωγή νόµων βοηθάει στην καλή λειτουργία της 
κοινωνίας και της πολιτείας.

2.2 Σ/Λ Η τυπολατρία είναι παράδειγµα προβληµατικής λειτουργίας των θεσµών.

2.2 Σ/Λ
Ο όρος «παρασιτική νοοτροπία» αναφέρεται στην απόκτηση εισοδήµατος χωρίς την 
προσφορά του ανάλογου προϊόντος ή υπηρεσίας.

2.2 Σ/Λ Σήµερα η οικονοµία κυριαρχεί επί της πολιτικής.
2.2 Σ/Λ Στην Ελλάδα κυριαρχεί η µικρή ιδιοκτησία της γης.
2.2 Σ/Λ Στην Ελλάδα κυριαρχούσε πάντα η µεσαία ιδιοκτησία της γης.

2.2 Σ/Λ
Το µέγεθος της παραοικονοµίας εξαρτάται από τη στάση του κράτους απέναντι στη 
φοροδιαφυγή.

2.2 Σ/Λ Το πελατειακό σύστηµα είναι µια µορφή εµπορικής δραστηριότητας.

4.1 Αναπτ.
Τι είναι ανάγκη και τι αγαθό; (6 µονάδες) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα υλικά 
αγαθά; (6 µονάδες)

4.1 Π/Ε

Το βασικό οικονοµικό πρόβληµα είναι το εξής: α. Πώς θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες των 
περισσότερων ανθρώπων β. Πώς θα δηµιουργηθούν περισσότερες επιχειρήσεις γ. Πώς 
θα αυξηθεί το εισόδηµα των πολιτών δ. Πώς µε περιορισµένους πόρους θα 
ικανοποιηθούν απεριόριστες ανάγκες

4.1.1 Αναπτ. Να αναπτύξετε τις δυο χαρακτηριστικές ιδιότητες των αναγκών.

4.1.1 Αναπτ.

Να αναπτύξετε τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των αναγκών (µονάδες 10) και να αναφέρετε 
τρόπους µε τους οποίους θα αυξηθούν τα µέσα ώστε να ικανοποιηθούν περισσότερες 
ανάγκες. (µονάδες 3)

4.1.1 Αναπτ.
Να αναπτύξετε τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των αναγκών (Μονάδες 8) και να εξηγήσετε 
πως αυτές συνδέονται µε τα κύριο οικονοµικό πρόβληµα. (Μονάδες 5)

4.1.1 Αναπτ. Να αναπτύξετε τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των αναγκών.

4.1.1 Αναπτ.
Να αναφέρετε και να αναπτύξετε τα χαρακτηριστικά που έχουν οι ανάγκες των 
ανθρώπων.

4.1.1 Αναπτ. Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των αναγκών;

4.1.1 Αναπτ.
Τι σηµαίνει ότι οι ανάγκες του ανθρώπου είναι απεριόριστες και για ποιους λόγους 
αυξάνονται; (Μονάδες 9); Να αναφέρετε ένα παράδειγµα. (Μονάδες 3)
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4.1.1 Π/Ε

Τα µέσα (αγαθά) µπορούν να αυξηθούν, ώστε να ικανοποιηθούν περισσότερες ανάγκες: 
α. µε κατάλληλη µείξη των συντελεστών παραγωγής β. µε αύξηση της κατανάλωσής τους 
γ. µε αύξηση του κόστους παραγωγής τους δ. µε όλα τα προηγούµενα

4.1.1 Σ/Λ
Ένας από τους λόγους αύξησης των αναγκών του ανθρώπου είναι η τάση των 
ανθρώπων να µιµείται ο ένας τον άλλον.

4.1.1 Σ/Λ Η αύξηση των αναγκών οφείλεται κυρίως στη µίµηση και τη διαφήµιση.
4.1.1 Σ/Λ Η διαφήµιση και η µίµηση δηµιουργούν νέες ανάγκες.
4.1.1 Σ/Λ Κάθε ανάγκη όταν ικανοποιηθεί παύει να υπάρχει οριστικά.
4.1.1 Σ/Λ Καµία ανάγκη δεν υπόκειται σε προσωρινό κορεσµό.
4.1.1 Σ/Λ Μια από τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των αναγκών είναι ότι είναι περιορισµένες.

4.1.1 Σ/Λ
Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι απεριόριστες και τα µέσα για την ικανοποίησή τους 
επίσης απεριόριστα.

4.1.1 Σ/Λ
Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι περιορισµένες και τα µέσα για την ικανοποίησή τους 
απεριόριστα.

4.1.1 Σ/Λ
Οι ανάγκες των ατόµων έχουν δύο χαρακτηριστικές ιδιότητες: είναι απεριόριστες και 
υπόκεινται σε προσωρινό κορεσµό.

4.1.1 Σ/Λ
Οι ανάγκες: α. είναι απεριόριστες και υπόκεινται σε προσωρινό κορεσµό β. είναι 
πλασµατικές γ. δεν µπορούν να ικανοποιηθούν δ. είναι πάντα πλασµατικές

4.1.1 Σ/Λ
Το κύριο οικονοµικό πρόβληµα συνίσταται στην καταγραφή των αναγκών των µελών µιας 
κοινωνίας.

4.1.2 Αναπτ. Να αναπτύξετε όσα γνωρίζετε για τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα υλικά αγαθά.

4.1.2 Αναπτ.
Να εξηγήσετε ποια αγαθά ονοµάζονται καταναλωτά και ποια διαρκή και να δώσετε 
παραδείγµατα από κάθε κατηγορία αγαθών.

4.1.2 Αναπτ.
Ποια αγαθά λέγονται διαρκή (µονάδες 3) και ποια καταναλωτά; (µονάδες 3) Να 
αναφέρετε δύο διαρκή αγαθά (µονάδες 3) και δύο καταναλωτά. (µονάδες 3)

4.1.2 Αναπτ.
Ποια αγαθά ονοµάζουµε διαρκή και ποια καταναλωτά; (Μονάδες 9) Να αναφέρετε τρία 
παραδείγµατα αγαθών για την κάθε κατηγορία. (Μονάδες 3)

4.1.2 Αναπτ. Πώς επηρεάζει η διαφήµιση την καταναλωτική συµπεριφορά του ατόµου;
4.1.2 Αναπτ. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα υλικά αγαθά;

4.1.2 Αναπτ.

Τι επίπτωση έχει η διαφήµιση στα άτοµα µε τον τρόπο που προβάλλεται; (µονάδες 3) Να 
αναπτύξετε ότι είναι χρήσιµο να γνωρίζουν τα άτοµα για τις λειτουργίες της διαφήµισης. 
(µονάδες 10)

4.1.2 Αναπτ. Τι πρέπει να γνωρίζουν µικροί και µεγάλοι για τη διαφήµιση;

4.1.2 Π/Ε

∆ιαρκή ονοµάζονται τα αγαθά που: α. µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλές φορές. β. 
αφού χρησιµοποιηθούν, παύουν να υπάρχουν. γ. καλύπτουν βιοτικές ανάγκες. δ. 
καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες.

4.1.2 Π/Ε Είναι διαρκές αγαθό: α. το νερό β. τα βιβλία γ. η βενζίνη δ. η παρακολούθηση συναυλίας 

4.1.2 Π/Ε
Είναι καταναλωτό αγαθό: α. το νερό. β. τα βιβλία. γ. τα έπιπλα του σπιτιού. δ. ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής.

4.1.2 Π/Ε

Καταναλωτά ονοµάζονται τα αγαθά που: α. µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλές φορές 
β. αφού χρησιµοποιηθούν, παύουν να υπάρχουν γ. καλύπτουν βιοτικές ανάγκες δ. 
καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες

4.1.2 Π/Ε

Το κάθε άτοµο όταν παρακολουθεί διαφηµιστικά µηνύµατα: α. ερµηνεύει µε το δικό του 
τρόπο αυτά που βλέπει β. τα ερµηνεύει ανάλογα µε το περιβάλλον που ζει γ. τα 
ερµηνεύει το ίδιο µε όλους τους άλλους δ. µεταδίδει το µήνυµα σε όσα περισσότερα 
άτοµα µπορεί

4.1.2 Σ/Λ
H διαφήµιση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του καταναλωτικού 
προτύπου.

4.1.2 Σ/Λ Η βενζίνη ανήκει στην κατηγορία των διαρκών αγαθών.
4.1.2 Σ/Λ Η διαφήµιση δηµιουργεί πλασµατικές ανάγκες.
4.1.2 Σ/Λ Η διαφήµιση είναι µηχανισµός πληροφόρησης και χειραγώγησης του ανθρώπου.

4.1.2 Σ/Λ
Κάθε άτοµο / δέκτης αποκωδικοποιεί / ερµηνεύει µε τον ίδιο τρόπο, το ίδιο διαφηµιστικό 
µήνυµα.

4.1.2 Σ/Λ
Καταναλωτά αγαθά είναι αυτά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλές φορές χωρίς να 
χάσουν κάποια ιδιότητά τους.

4.1.2 Σ/Λ Με τον όρο αγαθά εννοούµε µόνο τα υλικά αγαθά και όχι τις υπηρεσίες.
4.1.2 Σ/Λ Ο Η/Υ είναι αγαθό καταναλωτό.
4.1.2 Σ/Λ Ο κόσµος της διαφήµισης απεικονίζει τον πραγµατικό κόσµο της ζωής.
4.1.2 Σ/Λ Ο κόσµος της διαφήµισης είναι εικονικός και διαφέρει από τον πραγµατικό κόσµο.

4.1.2 Σ/Λ
Οι πλασµατικές ανάγκες είναι αυτές που πρέπει να ικανοποιούνται πρώτες για να 
ελαττωθεί το ανθρώπινο άγχος.
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4.1.2 Σ/Λ Οι υπηρεσίες δεν θεωρούνται αγαθά.
4.1.2 Σ/Λ Οι υπηρεσίες δεν θεωρούνται διαρκή αγαθά.
4.1.2 Σ/Λ Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αγαθά και υπηρεσίες.
4.1.2 Σ/Λ Το αυτοκίνητο ανήκει στα διαρκή αγαθά.
4.1/1 Αναπτ. Πού οφείλεται η αύξηση των αναγκών των ανθρώπων;

4.2.1 Αναπτ.

Ποιοι είναι οι λεγόµενοι συντελεστές παραγωγής; (µονάδες 4) Συµφωνούν όλοι οι 
επιστήµονες για το ποιοι είναι αυτοί οι συντελεστές; Αναπτύξτε την απάντησή σας. 
(µονάδες 5) Μέχρι τη βιοµηχανική επανάσταση ποιοι συντελεστές παραγωγής έπαιζαν 
καθοριστικότερο ρόλο; (µονάδες 3)

4.2.1 Αναπτ.

Ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής κατά τους µαρξιστές και ποιοι κατά τους 
φιλελεύθερους; (Μονάδες 4) Ποια αξία είχε ιστορικά κάθε συντελεστής παραγωγής; 
(Μονάδες 8)

4.2.1 Αναπτ.
Ποιοι θεωρούνται συντελεστές παραγωγής κατά τους µαρξιστές και ποιοι κατά τους 
φιλελεύθερους.

4.2.1 Αναπτ.
Ποιοι και πόσοι είναι ο συντελεστές της παραγωγής; Έχουν όλοι οι επιστήµονες την ίδια 
άποψη για αυτό το θέµα; Να απαντήσετε αναλυτικά.

4.2.1 Π/Ε

Για τους Μαρξιστές, οι συντελεστές παραγωγής που παράγουν πλούτο σε µια κοινωνία 
είναι: α. έδαφος, εργασία, κεφάλαιο β. έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, επιχειρηµατικότητα γ. 
έδαφος, εργασία, επιχειρηµατικότητα δ. έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, τεχνολογία

4.2.1 Σ/Λ Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί τον τέταρτο παραγωγικό συντελεστή κατά τους µαρξιστές.

4.2.1 Σ/Λ
Η επιχειρηµατικότητα δεν αποτελεί συντελεστή παραγωγής για τους περισσότερους 
οικονοµολόγους.

4.2.1 Σ/Λ Οι µαρξιστές θεωρούν την επιχειρηµατικότητα σηµαντικό συντελεστή παραγωγής.

4.2.1 Σ/Λ
Τις τελευταίες δεκαετίες ο συντελεστής παραγωγής που παίζει τον µεγαλύτερο ρόλο είναι 
το κεφάλαιο.

4.2.1 Σ/Λ Το έδαφος και η εργασία είναι διαχρονικά οι σηµαντικότεροι συντελεστές παραγωγής.

4.2.2 Σ/Λ Αντικειµενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους µακροχρόνια.
4.2.2 Σ/Λ Κέρδος είναι το σύνολο των εσόδων µείον το σύνολο του κόστους.
4.2.2 Σ/Λ Σκοπός της επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους µακροχρόνια.

4.2.2 Σ/Λ
Το κόστος παραγωγής, περιλαµβάνει τις αµοιβές των συντελεστών παραγωγής που 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος.

4.2.2 Σ/Λ
Το κόστος της παραγωγής µιας επιχείρησης εξαρτάται και από τον τόπο που θα 
εγκατασταθεί η επιχείρηση.

4.2.3 Αναπτ. Να περιγράψετε το νόµο της ζήτησης και της προσφοράς.

4.2.3 Αναπτ.

Τι καλείται τιµή ισορροπίας; (Μονάδες 7) Να αναφέρετε επιγραµµατικά τι γίνεται όταν η 
τιµή ενός αγαθού είναι µεγαλύτερη από την τιµή ισορροπίας, και τι όταν είναι µικρότερη. 
(Μονάδες 6)

4.2.3 Αναπτ. Τι λέει ο νόµος της ζήτησης και τι ο νόµος της προσφοράς;

4.2.3 Π/Ε

Η τιµή ενός αγαθού προσδιορίζεται: α. από τη ζήτηση του αγαθού από τους καταναλωτές 
β. από την προσφορά του αγαθού από τις επιχειρήσεις γ. από την αλληλεπίδραση των 
δυνάµεων της ζήτησης και της προσφοράς δ. από το κράτος

4.2.3 Π/Ε

Η τιµή ενός αγαθού προσδιορίζεται: α. από τη ζήτηση του αγαθού β. από την προσφορά 
του αγαθού γ. από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς δ. τίποτε από τα 
παραπάνω

4.2.3 Π/Ε

Η τιµή ενός αγαθού προσδιορίζεται: α. από τον όγκο της προσφοράς β. από το όγκο της 
ζήτησης γ. από την αλληλεπίδραση των δυνάµεων της ζήτησης και της προσφοράς δ. 
από το εισόδηµα των καταναλωτών

4.2.3 Π/Ε

Η τιµή ενός αγαθού: α. προσδιορίζεται από την προσφορά β. προσδιορίζεται από την 
αλληλεπίδραση των δυνάµεων της ζήτησης και της προσφοράς γ. προσδιορίζεται µόνο 
από την προσφορά του αγαθού δ. εξαρτάται από τους καταναλωτές

4.2.3 Π/Ε

Η τιµή των αγαθών προσδιορίζεται από: α. το γεωγραφικό περιβάλλον παραγωγής τους 
β. την αλληλεπίδραση των δυνάµεων της ζήτησης και της προσφοράς τους γ. την 
ηλικιακή σύνθεση του καταναλωτικού κοινού δ. την εµπειρία των καταναλωτών στον 
τρόπο ικανοποίησης των καταναλωτικών τους αναγκών

4.2.3 Π/Ε

Η τιµή των αγαθών προσδιορίζεται: α. από τη ζητούµενη ποσότητα β. από την 
προσφερόµενη ποσότητα γ. από τη σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ ζήτησης και 
προσφοράς δ. από την ισορροπία στην αγορά 

4.2.3 Σ/Λ
Η ζήτηση και η προσφορά είναι τα κύρια στοιχεία που καθορίζουν την τιµή ενός 
προϊόντος.
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4.2.3 Σ/Λ Η τιµή ενός αγαθού προσδιορίζεται, τελικά, από τη ζήτηση και την προσφορά του

4.2.3 Σ/Λ
Οι δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης είναι αυτές που προσδιορίζουν την τιµή ενός 
αγαθού.

4.2.3 Σ/Λ Στην τιµή ισορροπίας έχουµε πλεόνασµα προϊόντος.

4.2.3 Σ/Λ

Σύµφωνα µε τον νόµο της ζήτησης όταν αυξάνεται η τιµή ενός αγαθού, η ζητούµενη 
ποσότητα µειώνεται και όταν µειώνεται η τιµή ενός αγαθού, η προσφερόµενη ποσότητα 
αυξάνεται.

4.2.3 Σ/Λ
Σύµφωνα µε τον νόµο της προσφοράς όταν αυξάνεται η τιµή ενός αγαθού αυξάνει και η 
προσφερόµενη ποσότητα.

4.2.3 Σ/Λ
Σύµφωνα µε τον νόµο της προσφοράς, όταν αυξάνεται η τιµή ενός αγαθού µειώνεται η 
προσφερόµενη ποσότητα.

4.3 Αναπτ.

Σε τι διαφέρει το νοικοκυριό από την οικογένεια, (µονάδες 4) από πού προκύπτει το 
λεγόµενο έµµεσο εισόδηµα του νοικοκυριού (µονάδες 4) και ποιες είναι οι κύριες 
αποφάσεις που πρέπει να λάβουν τα νοικοκυριά για το πώς θα χρησιµοποιήσουν το 
εισόδηµά τους; (µονάδες 4)

4.3 Σ/Λ Σκοπός του κράτους είναι η µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας.

4.3 Σ/Λ
Χαρακτηριστικό στα νοικοκυριά είναι ότι τις αποφάσεις για οικονοµικά ζητήµατα τις 
αποφασίζουν από κοινού τα µέλη και όχι µόνο ο πατέρας αν υπάρχει.

4.3.1 Αναπτ.
Να περιγράψετε τις αποφάσεις που παίρνουν τα νοικοκυριά για το πώς θα 
χρησιµοποιήσουν το εισόδηµά τους.

4.3.1 Αναπτ.

Ποιες αποφάσεις πρέπει να λάβουν τα νοικοκυριά για το πώς θα χρησιµοποιήσουν το 
εισόδηµά τους; (6 µονάδες) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις τους; (6 
µονάδες)

4.3.1 Αναπτ. Τι είδους αποφάσεις παίρνουν τα νοικοκυριά και ποιοι παράγοντες τις επηρεάζουν;

4.3.1 Αναπτ.
Τι είναι νοικοκυριό (3 µονάδες); Ποιες αποφάσεις πρέπει να λάβουν τα νοικοκυριά για το 
πώς θα χρησιµοποιήσουν το εισόδηµά τους; (9 µονάδες)

4.3.1 Αναπτ.
Τι ονοµάζουµε νοικοκυριό και σε τι διαφέρει από την οικογένεια (µονάδες 6); Ποιο 
εισόδηµα του νοικοκυριού ονοµάζουµε έµµεσο (µονάδες 6);

4.3.1 Π/Ε

Έµµεσο εισόδηµα, ονοµάζονται: α. οι υπηρεσίες που προσφέρουν κάποια µέλη του 
νοικοκυριού χωρίς να αµείβονται (π.χ. η παρασκευή του φαγητού, η επιδιόρθωση 
µικροζηµιών κτλ.) β. τα εισοδήµατα από ενοίκια γ. τα εισοδήµατα από κληρονοµιά δ. τα 
εισοδήµατα από τόκους καταθέσεων

4.3.1 Π/Ε

Οι αποφάσεις του νοικοκυριού για τα οικονοµικά θέµατα επηρεάζονται από:α. Το ύψος 
του εισοδήµατος του νοικοκυριού β. Το µέγεθος και τη σύνθεση (ηλικία, φύλο κτλ.) του 
νοικοκυριού. γ. Το γεωγραφικό περιβάλλον (ορεινό, πεδινό κτλ.). δ. Όλα τα παραπάνω

4.3.1 Π/Ε

Οι αποφάσεις των νοικοκυριών επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως: α. το 
κοινωνικό περιβάλλον β. τη σύνθεση και το µέγεθος του νοικοκυριού γ. το ύψος του 
εισοδήµατος δ. όλα αυτά

4.3.1 Π/Ε

Το έµµεσο εισόδηµα του νοικοκυριού προέρχεται: α. από µισθούς και συντάξεις. β. από 
τις υπηρεσίες που προσφέρουν κάποια µέλη του χωρίς να αµείβονται. γ. από ενοίκια. δ. 
από τόκους.

4.3.1 Σ/Λ

Έµµεσο εισόδηµα, ονοµάζονται οι υπηρεσίες που προσφέρουν κάποια µέλη του 
νοικοκυριού χωρίς να αµείβονται (π.χ. η παρασκευή του φαγητού, η επιδιόρθωση 
µικροζηµιών κτλ.).

4.3.1 Σ/Λ
Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις του νοικοκυριού σχετικά µε 
την κατανάλωση και την αποταµίευση είναι το µέγεθος και η σύνθεσή του.

4.3.1 Σ/Λ
Οι αποφάσεις του νοικοκυριού επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες µεταξύ των 
οποίων και ο γεωγραφικός.

4.3.1 Σ/Λ Οι όροι νοικοκυριό και οικογένεια ταυτίζονται.

4.3.2 Αναπτ.

Να αναπτύξετε την έννοια «οικογενειακός προϋπολογισµός» και πως διακρίνεται 
ανάλογα µε τη διάρκειά του; (Μονάδες 9) Να αναφέρετε ένα παράδειγµα ορθής 
διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισµού. (Μονάδες 4)

4.3.2 Π/Ε

Ο οικογενειακός προϋπολογισµός είναι: α. το σύνολο των εξόδων µιας οικογένειας σε 
έναν χρόνο. β. το σύνολο των εσόδων µιας οικογένειας σε έναν χρόνο. γ. οι ανάγκες που 
έχει µια οικογένεια σε έναν χρόνο. δ. το σχέδιο που βοηθάει την οικογένεια να κάνει ορθή 
διαχείριση του εισοδήµατός της.

4.3.2 Π/Ε

Ο οικογενειακός προϋπολογισµός είναι: α. το σύνολο των εσόδων της οικογένειας σε µία 
ηµέρα β. ο τρόπος ανατροφής των παιδιών γ. ένα σχέδιο που βοηθάει την οικογένεια να 
κάνει ορθή διαχείριση του εισοδήµατός της δ. ο καταµερισµός των εργασιών του σπιτιού 
στα µέλη της οικογένειας 
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4.3.2 Π/Ε

Ο οικογενειακός προϋπολογισµός είναι: α. το σύνολο των εσόδων της οικογένειας σε µία 
ηµέρα β. ο τρόπος ανατροφής των παιδιών γ. ο καταµερισµός των εργασιών του σπιτιού 
στα µέλη της οικογένειας δ. ένα σχέδιο που βοηθάει την οικογένεια να κάνει ορθή 
διαχείριση του εισοδήµατός της

4.3.2 Σ/Λ
Ο οικογενειακός προϋπολογισµός βοηθάει την οικογένεια να διαχειρίζεται ορθολογικά το 
εισόδηµά της.

4.3.2 Σ/Λ
Ο οικογενειακός προϋπολογισµός είναι ένα σχέδιο για τη σωστή διαχείριση του 
εισοδήµατος της οικογένειας.

4.3.2 Σ/Λ
Ο οικογενειακός προϋπολογισµός είναι ένα σχέδιο που βοηθά την οικογένεια να κάνει 
ορθή διαχείριση του εισοδήµατός της.

4.3.2 Σ/Λ
Ο οικογενειακός προϋπολογισµός είναι ένα σχέδιο που βοηθάει την οικογένεια να κάνει 
ορθή διαχείριση του εισοδήµατός της.

4.4 Αναπτ.

Να αναφέρετε τους φορείς από τους οποίους αποτελείται το κράτος. (Μονάδες 7) Ποιος 
είναι ο σκοπός του κράτους και όλων των δηµόσιων φορέων; (Μονάδες 2) Με ποιους 
τρόπους το κράτος εµφανίζεται ως παραγωγός και καταναλωτής αγαθών και υπηρεσιών; 
(Μονάδες 3)

4.4 Αναπτ.
Ποια αγαθά χαρακτηρίζουµε δηµόσια και τι απολαµβάνουµε ως πολίτες µε τα δηµόσια 
αγαθά; (Μονάδες 9) ∆ώστε τρία παραδείγµατα. (Μονάδες 3)

4.4 Αναπτ.
Ποιες ονοµάζονται ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (∆ΕΚΟ); (Μονάδες 8) Ποιος 
είναι ο στόχος τους; (Μονάδες 3) Να αναφέρετε δύο παραδείγµατα. (Μονάδες 2)

4.4 Αναπτ. Ποιος ο σκοπός και ποιοι οι επιµέρους στόχοι του κρατικού παρεµβατισµού.

4.4 Αναπτ.
Τι ονοµάζουµε κρατικό παρεµβατισµό, (µονάδες 6) και ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος 
του; (µονάδες 7)

4.4 Π/Ε

Ο κρατικός παρεµβατισµός α. έχει στόχο την καλύτερη κατανοµή των πόρων. β.  
µειώθηκε µετά τη µεταπολίτευση (1974). γ. επιδιώκει την άνιση διανοµή του εισοδήµατος. 
δ. παρεµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη.

4.4 Π/Ε

Ο κρατικός παρεµβατισµός: α. ασκείται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις β. στοχεύει, µεταξύ 
των άλλων, στη δικαιότερη διανοµή του εισοδήµατος γ. σχετίζεται µε το εκλογικό σύστηµα 
δ. τίποτε από τα παραπάνω

4.4 Π/Ε

Ο χαρακτηρισµός ενός αγαθού ως δηµόσιου γίνεται: α. µε πολιτική απόφαση από την 
κυβέρνηση. β. µε απόφαση της επιχείρησης. γ. µε βάση τις ανάγκες των καταναλωτών. δ. 
µε βάση το εισόδηµα των καταναλωτών.

4.4 Π/Ε

Οι βασικές µονάδες στο οικονοµικό σύστηµα είναι: α. οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες β. οι 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί γ. τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και το κράτος δ. 
τίποτα από τα παραπάνω

4.4 Π/Ε

Τα δηµόσια αγαθά: α. παρέχονται δωρεάν ή οι πολίτες καταβάλλουν µικρό ποσό για 
αυτά. β. προσφέρονται προς ορισµένες οµάδες πολιτών µε προϋποθέσεις. γ. παράγονται 
πάντα από το κράτος. δ. παράγονται κυρίως από επιχειρήσεις.

4.4 Π/Ε

Τα δηµόσια αγαθά: α. ωφελούν κυρίως τις χαµηλές κοινωνικο-οικονοµικές τάξεις β. 
ωφελούν κυρίως τις υψηλές εισοδηµατικές τάξεις γ. είναι µόνο υλικά αγαθά δ. 
ενσωµατώνονται σε µετοχές

4.4 Π/Ε
Το οικονοµικό σύστηµα αποτελείται από: α. τις επιχειρήσεις β. τα νοικοκυριά γ. το κράτος 
δ. όλα τα παραπάνω

4.4 Σ/Λ
Η αποτελεσµατική και ανταγωνιστική λειτουργία των ∆ηµόσιων Επιχειρήσεων εξυπηρετεί 
καλύτερα το δηµόσιο συµφέρον.

4.4 Σ/Λ
Ο χαρακτηρισµός ενός αγαθού ως δηµόσιου γίνεται µε πολιτική απόφαση από την 
κυβέρνηση.

4.4 Σ/Λ Οι δηµόσιοι φορείς του κράτους ενεργούν σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον.

4.4 Σ/Λ
Σκοπός του κράτους, όλων των δηµόσιων φορέων, είναι η µεγιστοποίηση της κοινωνικής 
ευηµερίας.

4.4 Σ/Λ
Στόχος των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών είναι η εξυπηρέτηση του δηµοσίου 
συµφέροντος.

4.4 Σ/Λ Τα δηµόσια αγαθά διαιρούνται και παρέχονται δωρεάν ή µε συµβολικό αντίτιµο σε όλους.

4.4 Σ/Λ

Τα δηµόσια αγαθά παράγονται: α. Μόνο από το κράτος β. Μόνο από ιδιώτες γ. Τόσο από 
το κράτος όσο και από ιδιώτες δ. Μόνο από ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς 
(∆.Ε.Κ.Ο.)

4.4 Σ/Λ Τα δηµόσια αγαθά παρέχονται δωρεάν ή µε συµβολικό αντίτιµο σε όλους.

4.4 Σ/Λ
Τα δηµόσια αγαθά παρέχονται στο κοινωνικό σύνολο, δωρεάν ή µε συµβολικό αντίτιµο σε 
όλους.

4.5 Αναπτ.
Επιλέξτε και αναπτύξτε ένα από τα µόνιµα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής 
οικονοµίας.
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4.5 Αναπτ.

Η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ορισµένα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα. ∆ύο από 
αυτά είναι: α) το δηµόσιο έλλειµµα και δηµόσιο χρέος (Μονάδες 6) και β) η απασχόληση 
και η ανεργία (Μονάδες 7). Να αναλύσετε τα δύο αυτά προβλήµατα.

4.5 Αναπτ. Περιγράψτε ένα από τα µόνιµα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας;

4.5 Π/Ε

∆ηµόσιο έλλειµµα υπάρχει γιατί: α. η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ορισµένα 
προβλήµατα. β. το δηµόσιο χρέος αυξάνεται πολύ. γ. τα δηµόσια έσοδα είναι µικρότερα 
από τα δηµόσια έξοδα. δ. δεν εξάγουµε ελληνικά προϊόντα αλλά αντίθετα κάνουµε 
πολλές εισαγωγές.

4.5 Π/Ε

Ένα από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας είναι: α. Οι µεγάλες εξαγωγές 
προϊόντων σε άλλες χώρες β. Το υψηλό ποσοστό απασχολούµενων σε σχέση µε αυτό 
των µη απασχολούµενων γ. Η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών του τριτογενή δηµόσιου τοµέα 
δ. Το υψηλό δηµόσιο έλλειµµα που αυξάνει το δηµόσιο χρέος

4.5 Σ/Λ
∆ασµοί είναι ειδικοί κρατικοί φόροι που επιβάλλονται σε εµπορεύµατα είτε κατά την 
εισαγωγή τους είτε κατά την εξαγωγή τους.

4.5 Σ/Λ
Η εισαγωγή κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και τεχνολογίας από ξένες χώρες, αποτελούν 
έναν από τους λόγους εξάρτησης της Ελληνικής οικονοµίας.

4.5 Σ/Λ Σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης καµιά οικονοµία δεν θεωρείται αυτάρκης.

4.5 Σ/Λ Στις σηµερινές συνθήκες παγκοσµιοποίησης, όλες οι οικονοµίες θεωρούνται αυτάρκεις.
4.5 Σ/Λ Το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας µας είναι µόνιµα ελλειµµατικό.

4.5 Σ/Λ
Το τουριστικό και ναυτιλιακό συνάλλαγµα συντελούν ώστε το εµπορικό ισοζύγιο της 
ελληνικής οικονοµίας να είναι πλεονασµατικό.

5.1 Αναπτ.
Να αναπτύξετε τους τοµείς στους οποίους έχουν αρµοδιότητες οι ∆ήµοι της χώρας µας 
ως προς το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και τους τοπικούς φυσικούς πόρους.

5.1 Αναπτ.
Να αναφέρετε τις αρµοδιότητες κρατικού χαρακτήρα που έχουν ανατεθεί στους ∆ήµους 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

5.1 Αναπτ.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένας πολίτης για να έχει δικαίωµα να εκλεγεί 
δήµαρχος (µονάδες 6) και ποιες για να µπορεί να εκλεγεί δηµοτικός σύµβουλος; (µονάδες 
7)

5.1 Αναπτ.
Ποιος µπορεί να εκλεγεί δήµαρχος και ποιος δηµοτικός σύµβουλος; (6 µονάδες) Ποιες 
αρµοδιότητες κρατικού χαρακτήρα ασκούν οι ∆ήµοι; (6 µονάδες)

5.1 Αναπτ.
Ποιούς τοµείς αφορούν οι αρµοδιότητες των ∆ήµων (επιγραµµατικά) και ποιές 
αρµοδιότητες κρατικού χαρακτήρα τους έχουν ανατεθεί;

5.1 Π/Ε

∆ηµοτικός σύµβουλος µπορεί να εκλεγεί ο δηµότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει ο 
δηµότης που έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα της 
διενέργειας των εκλογών δ. ο δηµότης που έχει συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του 
κατά την ηµέρα της διενέργειας των εκλογών

5.1 Π/Ε

∆ηµοτικός σύµβουλος µπορεί να εκλεγεί: α. ο δηµότης που έχει συµπληρώσει το 21ο 
έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα της διενέργειας των εκλογών β. ο δηµότης που έχει 
συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα της διενέργειας των εκλογών

5.1 Π/Ε

∆ικαίωµα του εκλέγειν στις δηµοτικές εκλογές έχουν: α. όλοι οι δηµότες του ∆ήµου β. οι 
πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ. οι οµογενείς και οι νοµίµως 
διαµένοντες αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών δ. όλοι οι παραπάνω

5.1 Π/Ε

Η αξιοποίηση και προστασία των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών είναι 
αρµοδιότητα των ∆ήµων και ανήκει στον τοµέα: α. της Αναπτ. β. του περιβάλλοντος γ. 
της ποιότητας ζωής και εύρυθµης λειτουργίας των πόλεων και των οικισµών δ. τίποτα 
από τα παραπάνω 

5.1 Π/Ε

Οι ∆ήµοι αποτελούν: α. το δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης β. τον πρώτο βαθµό 
τοπικής αυτοδιοίκησης γ. τον πρώτο και δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης δ. όλα τα 
προηγούµενα

5.1 Σ/Λ
O δήµος διοικείται από: α. τους δηµοτικούς συµβούλους β. το συµβούλιο της περιφέρειας 
γ. το δήµαρχο και το δηµοτικό συµβούλιο δ. τα µέλη των δηµοτικών παρατάξεων

5.1 Σ/Λ ∆ηµότες ενός ∆ήµου είναι όσοι είναι εγγεγραµµένοι στο δηµοτολόγιο.
5.1 Σ/Λ ∆ηµότες ενός ∆ήµου είναι όσοι κατοικούν στο συγκεκριµένο δήµο.

5.1 Σ/Λ
∆ηµοτικός σύµβουλος µπορεί να εκλεγεί ο δηµότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και 
έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα διενέργειας των εκλογών.

5.1 Σ/Λ
∆ηµοτικός σύµβουλος, σύµβουλος της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας µπορεί να εκλεγεί 
και ο νοµίµως διαµένων αλλοδαπός υπήκοος τρίτων χωρών.
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5.1 Σ/Λ
∆ικαίωµα του εκλέγειν στις δηµοτικές εκλογές έχουν και οι αλλοδαποί που διαµένουν 
νόµιµα στη χώρα µας.

5.1 Σ/Λ Κάθε Έλληνας µπορεί να είναι δηµότης µόνο σε έναν ∆ήµο.

5.1 Σ/Λ Όλοι οι δηµότες του ∆ήµου έχουν το δικαίωµα του εκλέγεσθαι στις δηµοτικές εκλογές.

5.1 Σ/Λ

Στις εκλογές των δηµάρχων και των δηµοτικών συµβουλίων επιτυχών συνδυασµός 
θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων 
ψηφοδελτίων.

5.1 Σ/Λ
Το τέκνο που γεννήθηκε όσο διαρκεί ο γάµος των γονέων του είναι δηµότης του ∆ήµου, 
όπου είναι γραµµένος ο πατέρας ή η µητέρα του.

5.2 Αναπτ.

Οι εκλογές για τη ανάδειξη των αρχών της περιφέρειας: α. συµπίπτουν πάντα µε τις 
βουλευτικές εκλογές β. συµπίπτουν πάντα µε τις ευρωεκλογές γ. συµπίπτουν πάντα µε 
τις δηµοτικές εκλογές δ. κανένα από τα παραπάνω

5.2 Αναπτ.
Τι πρέπει να λαµβάνουν υπόψη του οι δηµοτικές και οι περιφερειακές αρχές κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους;

5.2 Π/Ε
Η χώρα µας αποτελείται από: α. 3 Περιφέρειες. β. 10 Περιφέρειες. γ. 13 Περιφέρειες. δ. 
54 Περιφέρειες

5.2 Π/Ε

Ο νέος νόµος της τοπικής αυτοδιοίκησης: α. ονοµάστηκε «Καλλικράτης». β. δηµιούργησε 
πολλούς καινούργιους ∆ήµους και Κοινότητες. γ. δηµιούργησε καινούργιες Νοµαρχίες. δ. 
κανένα από τα παραπάνω.

5.2 Π/Ε

Ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες και τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου 
εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία κάθε: α. 4 χρόνια β. 5 χρόνια γ. 6 
χρόνια δ. 8 χρόνια

5.2 Π/Ε

Οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες αποτελούν: α. δηµόσιες επιχειρήσεις. β. οργανισµούς α' και β' 
βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης. γ. µοντέλα κοινωνικής οργάνωσης όλων των χωρών. δ. 
µοντέλα κοινωνικής οργάνωσης από την αγροτική εποχή.

5.2 Π/Ε

Οι εκλογές για τη ανάδειξη των αρχών της περιφέρειας:α. συµπίπτουν πάντα µε τις 
βουλευτικές εκλογές. β. συµπίπτουν πάντα µε τις ευρωεκλογές. γ. συµπίπτουν πάντα µε 
τις δηµοτικές εκλογές. δ. κανένα από τα παραπάνω.

5.2 Σ/Λ
Μεταξύ των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης υφίστανται σχέσεις ελέγχου και 
ιεραρχίας. ∆ηλαδή η Περιφέρεια ελέγχει τον ∆ήµο ως ιεραρχικά ανώτερή του.

5.2 Σ/Λ Ο περιφερειάρχης εκλέγεται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία.

5.2 Σ/Λ
Οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες αποκαλούνται θεσµοί αυτοδιοίκησης επειδή δεν επιτρέπεται 
από το Σύνταγµα να τους ασκεί εποπτεία και έλεγχο το κράτος.

5.2 Σ/Λ Οι περιφερειακές εκλογές διεξάγονται κάθε 4 χρόνια.
5.2 Σ/Λ Όργανα της Περιφέρειας είναι ο δήµαρχος και το δηµοτικό συµβούλιο.

5.3 Αναπτ.

Ένα από τα σοβαρά προβλήµατα που κλήθηκε η ελληνική πολιτεία να αντιµετωπίσει στις 
αρχές του 21ου αιώνα είναι η δηµοκρατική λειτουργία των πολιτικών θεσµών. Να 
αναπτύξετε το ζήτηµα αυτό.

5.3 Αναπτ.
Τι πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία για την εξασφάλιση της δηµοκρατικής λειτουργίας 
των πολιτικών θεσµών; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα.

5.3 Αναπτ.
Το δηµογραφικό (Μονάδες 6) και η δηµοκρατική λειτουργία των πολιτικών θεσµών 
(Μονάδες 6) σαν βασικά προβλήµατα της ελληνικής πολιτείας στον 21ο αιώνα.

5.3 Π/Ε

Το δηµογραφικό πρόβληµα αφορά: α. τη µείωση του πληθυσµού στην ύπαιθρο β. τη 
µείωση των δήµων στην ελληνική επικράτεια γ. την αύξηση των συνταξιούχων πολιτών 
στη χώρα δ. τη µείωση των γεννήσεων που έχει αποτέλεσµα τη µείωση του πληθυσµού 

5.3 Σ/Λ Η έννοια της Αναπτυξης αναφέρεται µόνο στην οικονοµία.

5.3 Σ/Λ
Η έννοια της Αναπτυξης αναφέρεται στον τοµέα της οικονοµίας, της κοινωνίας, αλλά και 
στον κοινωνικό τοµέα και στον πολιτιστικό τοµέα της κοινωνίας.

5.3 Σ/Λ Ιστορικά στην πορεία του χρόνου η σχέση του ανθρώπου µε την πολιτεία αλλάζει.

5.4 Αναπτ.
Να αναφέρετε τις αξίες στις οποίες οικοδοµείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναπτύξετε 
µία από αυτές.

5.4 Αναπτ.
Να αναφέρετε τρεις αξίες πάνω στις οποίες προσπαθεί να οικοδοµηθεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

5.4 Αναπτ.
Ποια είναι τα κριτήρια ένταξης κάθε κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση; (6 µονάδες) Τι 
σηµαίνει εµβάθυνση και τι διεύρυνση για την Ε.Ε.; (7 µονάδες).

5.4 Αναπτ.
Ποιες ήταν οι βασικές απόψεις που υπήρξαν από την αρχή της δηµιουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαµόρφωσή της;

5.4 Αναπτ.
Στις αρχές του 21ου αιώνα η Ε.Ε. αντιµετωπίζει µια ιστορική πρόκληση που αναφέρεται 
στην εµβάθυνση και τη διεύρυνση. Τι αφορούν οι δύο αυτές έννοιες;

5.4 Αναπτ.

Στις αρχές του 21ου αιώνα η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει µια ιστορική πρόκληση: 
την εµβάθυνση (Μονάδες 6) και τη διεύρυνση (Μονάδες 6). Εξηγείστε τι σηµαίνουν οι 
έννοιες αυτές.
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5.4 Π/Ε

Κριτήριο για την ένταξη κάθε κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κράτος: α. να έχει 
καθεστώς ελεύθερης οικονοµίας. β. να δηµιουργήσει οµοσπονδία µε τα άλλα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. να έχει ισχυρή οικονοµία. δ. να παραχωρήσει αρµοδιότητες 
διακυβέρνησης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.4 Π/Ε

Τα κριτήρια ένταξης ενός κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι: α. να διαθέτει 
σταθερούς θεσµούς. β. να έχει καθεστώς ελεύθερης οικονοµίας. γ. να µπορεί να 
επωµιστεί τις υποχρεώσεις του κράτους µέλους. δ. όλα τα παραπάνω

5.4 Π/Ε

Τα κριτήρια ένταξης κάθε κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε. Ε.) είναι: α. να έχει 
καθεστώς ελεύθερης οικονοµίας, να διαθέτει σταθερούς θεσµούς και να έχει την 
Προεδρική δηµοκρατία ως πολίτευµα β. να έχει την ικανότητα να επωµιστεί τις 
υποχρεώσεις του κράτους µέλους και να έχει καθεστώς µικτής οικονοµίας γ. να διαθέτει 
σταθερούς θεσµούς, να είναι πλούσιο και να σέβεται τις µειονότητες δ. να έχει καθεστώς 
ελεύθερης οικονοµίας, να διαθέτει σταθερούς θεσµούς και να έχει την ικανότητα να 
επωµιστεί τις υποχρεώσεις του κράτους µέλους

5.4 Σ/Λ
∆ιεύρυνση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σηµαίνει δηµιουργία των Ενωµένων Πολιτειών της 
Ευρώπης.

5.4 Σ/Λ
∆ιεύρυνση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σηµαίνει την ένταξη νέων χωρών στους κόλπους 
της.

5.4 Σ/Λ Εµβάθυνση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σηµαίνει την ένταξη νέων χωρών στην Ένωση.

5.5 Αναπτ.

H συµµετοχή του πολίτη στα κοινά εκδηλώνεται σε διάφορους τοµείς της χώρας. Να 
αναφέρετε τους τοµείς (Μονάδες 4) και να αναπτύξετε τους τρόπους µε τους οποίους 
εκδηλώνεται η συµµετοχή των πολιτών σε αυτούς (Μονάδες 9).

5.5 Αναπτ.
Για ποιους λόγους αρκετοί πολίτες δεν συµµετέχουν στα κοινά; (Μονάδες 6) Τι είναι 
πολιτικός αναλφαβητισµός; (Μονάδες 6)

5.5 Π/Ε

Η αποχή των πολιτών από την πολιτική, δηλαδή η «πολιτική απάθεια» οφείλεται: α. στην 
τεχνολογική εξέλιξη β. στην παγκοσµιοποίηση γ. στο χάσµα ανάµεσα στα λόγια και στα 
έργα των πολιτικών δ. στο καταναλωτικό τρόπο ζωής

5.5 Π/Ε

Στη σύγχρονη κοινωνία ο πολίτης συµµετέχει: α. στο ∆ήµο και στην πολιτεία β. στην 
πολιτεία και στην ευρωπαϊκή ένωση γ. στο ∆ήµο και στην ευρωπαϊκή ένωση δ. στο ∆ήµο, 
στην πολιτεία και στην ευρωπαϊκή ένωση

5.5 Σ/Λ
Η διαπλοκή και η διαφθορά είναι ένα από τα αίτια της «αποχής» των πολιτών από την 
πολιτική.

5.5 Σ/Λ Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια.

5.5 Σ/Λ
Με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κάθε πολίτης δεν είναι µόνο πολίτης του 
κράτους-µέλους αλλά και πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.6 Αναπτ. Λέγεται ότι υπάρχει αµοιβαία δυσπιστία στις σχέσεις πολίτη-κράτους. Τι σηµαίνει αυτό;

5.6 Αναπτ. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις πολίτη-κράτους στα πλαίσια της ελληνικής πολιτείας;
5.6 Σ/Λ Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αυξάνει τη γραφειοκρατία.
5.6 Σ/Λ Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αυξάνει, τελικά, τη γραφειοκρατία.

5.6 Σ/Λ
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένα από τα βασικά µέσα εκσυγχρονισµού της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

5.6 Σ/Λ Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση µειώνει τη γραφειοκρατία.
5.6 Σ/Λ Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του οργανώθηκε συγκεντρωτικά.

6.1 Αναπτ.
Γιατί συχνά η κοινωνικοποίηση οδηγεί τα άτοµα σε µια διληµµατική κατάσταση (µονάδες 
6) και ποιοι είναι οι φορείς της κοινωνικοποίησης; (µονάδες 6)

6.1 Αναπτ.
Να αναφέρετε ένα παράδειγµα διαφοροποίησης της κοινωνικοποίησης στο χρόνο και στο 
χώρο και ένα διαφοροποίησης ως προς το φύλο.

6.1 Αναπτ. Να αναφέρετε πέντε παραδείγµατα πολιτικής κοινωνικοποίησης.
6.1 Αναπτ. Ποια η βασική διαφορά µεταξύ της κοµµατικοποίησης και της πολιτικοποίησης;

6.1 Αναπτ.

Ποιο είναι το αντικείµενο της πολιτικοποίησης; (µονάδες 6) Να αναφέρετε ένα παράδειγµα 
που να αποδεικνύει ότι αυτή εξαρτάται από το κοινωνικο-πολιτικό σύστηµα που επικρατεί 
κάθε φορά. (µονάδες 6)

6.1 Αναπτ.
Σε τι αναφέρεται η πολιτική κοινωνικοποίηση (5 µονάδες); Να αναφέρετε τέσσερα 
παραδείγµατα πολιτικής κοινωνικοποίησης (8 µονάδες).

6.1 Αναπτ.
Σε τι αναφέρεται η πολιτική κοινωνικοποίηση; (5 µονάδες) Να αναφέρεις τέσσερα 
παραδείγµατα πολιτικής κοινωνικοποίησης. (8 µονάδες).

6.1 Αναπτ.
Τι είναι η κοινωνικοποίηση (5 µονάδες), και ποιος είναι ο στόχος της (5 µονάδες), πότε 
αρχίζει και πότε τελειώνει; (3 µονάδες)

6.1 Αναπτ.
Τι είναι και σε τι αναφέρεται η πολιτική κοινωνικοποίηση (µονάδες 8) και ποιο το 
αντικείµενο της πολιτικοποίησης; (µονάδες 5)

6.1 Αναπτ. Τι είναι πολιτική κοινωνικοποίηση και ποιο το αντικείµενο της πολιτικοποίησης;
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6.1 Αναπτ.
Τι ονοµάζουµε κοµµατικοποίηση; (4 µονάδες) Να αναφέρετε τέσσερα παραδείγµατα 
πολιτικής κοινωνικοποίησης. (8 µονάδες)

6.1 Π/Ε

Η κοινωνικοποίηση α. αρχίζει στην πρώτη παιδική ηλικία β. αποτελεί µέρος της πολιτικής 
κοινωνικοποίησης γ. φτάνει ως τα βαθιά γεράµατα δ. όταν δεν είναι αποτελεσµατική 
προκαλεί διληµµατική κατάσταση στα άτοµα

6.1 Π/Ε

Η κοινωνικοποίηση α. αρχίζει στην πρώτη παιδική ηλικία και φτάνει ως τα βαθιά 
γεράµατα β. φτάνει ως τα βαθιά γεράµατα γ. αποτελεί µέρος της πολιτικής 
κοινωνικοποίησης δ. όταν δεν είναι αποτελεσµατική προκαλεί διληµµατική κατάσταση στα 
άτοµα 

6.1 Π/Ε

Η κοινωνικοποίηση α. αρχίζει στην πρώτη παιδική ηλικία. β. αποτελεί µέρος της πολιτικής 
κοινωνικοποίησης. γ. φτάνει ως τα βαθιά γεράµατα. δ. όταν δεν είναι αποτελεσµατική 
προκαλεί διληµµατική κατάσταση στα άτοµα. 

6.1 Π/Ε
Η κοινωνικοποίηση α. τροποποιείται στον χώρο β. διαφοροποιείται από εποχή σε εποχή 
Υ. διαφοροποιείται ως προς το φύλο δ. ισχύουν όλα τα παραπάνω

6.1 Π/Ε

Η κοινωνικοποίηση α. τροποποιείται στον χώρο και στον χρόνο. β. προκαλεί συχνά 
διληµµατικές καταστάσεις. γ. διαφοροποιείται ως προς το φύλο. δ. ισχύουν όλα τα 
παραπάνω

6.1 Π/Ε

Η κοινωνικοποίηση είναι: α. µια διαδικασία παθητικής συµµόρφωσης στο κοινωνικό 
σύνολο β. µια διαδικασία ένταξης και ενσωµάτωσης του ατόµου σε ένα κοινωνικό σύνολο 
γ. µια διαδικασία εναντίωσης του ατόµου στο κοινωνικό σύνολο δ. τίποτα από τα 
παραπάνω

6.1 Π/Ε

Η κοινωνικοποίηση: α. τροποποιείται στον χώρο και στον χρόνο. β. διαφοροποιείται ως 
προς το φύλο.. γ. είναι µια πολυδιάσταση και πολύπλοκη διαδικασία. δ. όλα τα 
παραπάνω.

6.1 Π/Ε

Ο τρόπος κοινωνικοποίησης από την οικογένεια επηρεάζεται από παράγοντες, όπως: α. 
το φύλο (αγόρι, κορίτσι). β. η περιοχή (αγροτική, αστική). γ. ο πολιτισµός (π.χ. 
ευρωπαϊκός, αφρικανικός). δ. όλα τα παραπάνω

6.1 Π/Ε

Ποιο από τα παρακάτω δεν ταιριάζει στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης: α. η 
κοινωνικοποίηση τροποποιείται στον χώρο και στον χρόνο β. η κοινωνικοποίηση είναι µια 
πολυδιάστατη και πολύπλοκη διαδικασία γ. η κοινωνικοποίηση είναι συνδεδεµένη µε τα 
πρώτα χρόνια της ζωής δ. ιδιαίτερα κρίσιµη είναι η κοινωνικοποίηση στην περίοδο της 
εφηβείας και της ενηλικίωσης

6.1 Π/Ε

Στόχος της κοινωνικοποίησης είναι: α. η επιλογή κατάλληλου επαγγέλµατος. β. η οµαλή 
ενηλικίωση του ατόµου. γ. η ένταξη του ατόµου στην κοινωνία και η συνοχή της 
κοινωνίας. δ. η συµµετοχή του πολίτη στα πολιτικά κόµµατα.

6.1 Σ/Λ Άνδρες και γυναίκες κοινωνικοποιούνται µε τα ίδια πρότυπα.
6.1 Σ/Λ Ένα παράδειγµα κοµµατικοποίησης είναι η κριτική του πολίτη έναντι των κοµµάτων.

6.1 Σ/Λ
Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης αρχίζει µε τη γέννηση και ολοκληρώνεται µε την 
ενηλικίωση.

6.1 Σ/Λ
Η διάκριση σε κοριτσίστικα και αγορίστικα παιχνίδια είναι δείγµα κοινωνικοποίησης µε 
βάση το φύλο.

6.1 Σ/Λ
Η κοινωνικοποίηση α. τροποποιείται στον χώρο. β. διαφοροποιείται από εποχή σε εποχή. 
γ. διαφοροποιείται ως προς το φύλο. δ. ισχύουν όλα τα παραπάνω.

6.1 Σ/Λ Η κοινωνικοποίηση αρχίζει από τα πρώτα σχολικά χρόνια.
6.1 Σ/Λ Η κοινωνικοποίηση διαφοροποιείται µε βάση το φύλο των ατόµων.

6.1 Σ/Λ
Η κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία ένταξης και ενσωµάτωσης του ατόµου σε ένα 
πολιτικό κόµµα.

6.1 Σ/Λ Η κοινωνικοποίηση είναι ιδιαίτερα κρίσιµη την περίοδο της τρίτης ηλικίας.
6.1 Σ/Λ Η κοινωνικοποίηση είναι µέρος της πολιτικής κοινωνικοποίησης.

6.1 Σ/Λ
Η κοινωνικοποίηση προβάλλει τα ίδια πρότυπα συµπεριφοράς σε όλους τους 
ανθρώπους.

6.1 Σ/Λ
Η κοινωνικοποίηση τροποποιείται: α. στον χώρο β. στον χρόνο γ. ως προς το φύλο δ. 
όλα τα παραπάνω 

6.1 Σ/Λ
Η πολιτική κοινωνικοποίηση αναφέρεται στη διαµόρφωση γνώµης και στην υιοθέτηση 
στάσης για την πολιτική.

6.1 Σ/Λ Η πολιτική κοινωνικοποίηση είναι µέρος της κοινωνικοποίησης του ατόµου.

6.1 Σ/Λ
Η πολιτική κοινωνικοποίηση ολοκληρώνεται στην αρχή της ενηλικίωσης - δηλαδή µετά 
την εφηβεία.

6.1 Σ/Λ
Η πολιτική κοινωνικοποίηση συντελείται όχι µόνο από τα κόµµατα αλλά από όλους τους 
φορείς µε τους οποίους έρχεται 

6.1 Σ/Λ
Η πολιτικοποίηση αφορά, εκτός των άλλων, την καλλιέργεια αρχών και αξιών σχετικών µε 
την κοινωνικο-πολιτική πραγµατικότητα.

6.1 Σ/Λ Η πολιτικοποίηση δεν διαφέρει καθόλου από την κοµµατικοποίηση.
6.1 Σ/Λ Η πολιτικοποίηση διαφέρει από την κοµµατικοποίηση.
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6.1 Σ/Λ Η συµµετοχή του πολίτη σε κοινωνικά κινήµατα είναι δείγµα πολιτικής κοινωνικοποίησης.

6.1 Σ/Λ
Κοινωνικοποίηση ονοµάζουµε τη διαδικασία ένταξης και ενσωµάτωσης του ατόµου σε 
ένα κοινωνικό σύνολο.

6.1 Σ/Λ
Με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης πολλοί και διαφορετικοί φορείς µεταβιβάζουν 
διαφορετικά µηνύµατα στους ανθρώπους.

6.1 Σ/Λ Μέσω της κοινωνικοποίησης το άτοµο µαθαίνει µια κοινωνικά επιθυµητή συµπεριφορά.

6.1 Σ/Λ
Μέσω της κοινωνικοποίησης το άτοµο µαθαίνει τον τρόπο σκέψης, αίσθησης, 
συµπεριφοράς και δράσης που επιθυµεί η κοινωνία.

6.1 Σ/Λ
Ο τρόπος µε τον οποίο ένα άτοµο συµµετέχει στο σωµατείο του επαγγέλµατός του, είναι 
στοιχείο της πολιτικής κοινωνικοποίησης του.

6.1 Σ/Λ Οι έννοιες πολιτικοποίηση και κοµµατικοποίηση είναι ταυτόσηµες.

6.1 Σ/Λ
Σε αντίθεση µε τα πολιτικά κόµµατα, η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν φορείς 
κοινωνικοποίησης.

6.1 Σ/Λ
Στην πολιτική κοινωνικοποίηση το άτοµο καλείται να αποφασίσει τι θα σπουδάσει και τι 
επάγγελµα θα ακολουθήσει στη ζωή του.

6.1 Σ/Λ
Στόχος της κοινωνικοποίησης είναι η ένταξη του ατόµου στην κοινωνία και η 
διαφοροποίηση της κοινωνίας.

6.1 Σ/Λ
Στόχος της κοινωνικοποίησης είναι η ένταξη του ατόµου στο κοινωνικό σύνολο και η 
συνοχή της κοινωνίας.

6.1 Σ/Λ Το αυταρχικό σύστηµα δεν επιδιώκει τη συµµετοχή του πολίτη.

6.1 Σ/Λ
Το αυταρχικό σύστηµα φοβάται τη συµµετοχή του πολίτη, ενώ το δηµοκρατικό σύστηµα 
την επιδιώκει.

6.1 Σ/Λ
Το δηµοκρατικό σύστηµα επιδιώκει τη συµµετοχή των πολιτών, σε αντίθεση µε το 
αυταρχικό σύστηµα που φοβάται τη συµµετοχή των πολιτών.

6.1 Σ/Λ
Το περιεχόµενο και ο στόχος της πολιτικοποίησης είναι τα ίδια σε όλα τα κοινωνικο – 
πολιτικά καθεστώτα.

6.2.1 Αναπτ.
Γιατί η οικογένεια είναι ο πρώτος και ο κυριότερος φορέας κοινωνικοποίησης; Από ποιους 
παράγοντες επηρεάζεται ο τρόπος κοινωνικοποίησης από την οικογένεια;

6.2.2 Αναπτ.
Γιατί το σχολικό περιβάλλον και η σχολική ζωή έχουν µεγάλη σηµασία για την 
κοινωνικοποίηση και την πολιτικοποίηση των ατόµων;

6.2.2 Αναπτ. Τι γνωρίζετε για το σχολείο ως φορέα κοινωνικοποίησης; 

6.2.2 Αναπτ. Το σχολείο και η εκπαίδευση σαν φορείς κοινωνικοποίησης/πολιτικοποίησης (αναλυτικά).
6.2.2 Σ/Λ Το σχολείο είναι ο πρώτος και ο κυριότερος φορέας-παράγοντας κοινωνικοποίησης.
6.2.3 Αναπτ. Γιατί το άτοµο εντάσσεται σε κοινωνικές οµάδες;

6.2.3 Αναπτ.
Μέσα από ένα παράδειγµα, να δείξετε ποια/ποιές κοινωνικές ανάγκες καλύπτει η οµάδα 
των φίλων.

6.2.3 Αναπτ.
Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά ή οι έφηβοι εντάσσονται σε οµάδες 
συνοµηλίκων.

6.2.3 Π/Ε

Η έρευνα του P. Willis ανέδειξε: α. τη συµβολή του Σχολικού Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού στην επιλογή επαγγέλµατος β. το ρόλο της παρέας στην επιβράβευση 
της παραβίασης των σχολικών κανόνων από τους µαθητές γ. τη σχέση σχολικής 
επίδοσης και ευφυΐας δ. την αγάπη των µαθητών για το σχολείο

6.2.3 Π/Ε

Η έρευνα του κοινωνιολόγου Πωλ Γουίλις ανέδειξε: α. τη συµβολή του ΣΕΠ στην επιλογή 
επαγγέλµατος. β. το ρόλο της παρέας στην επιβράβευση της παραβίασης των σχολικών 
κανόνων από τους µαθητές. γ. τη σχέση σχολικής επίδοσης και ευφυΐας. δ. την αγάπη 
των µαθητών για το σχολείο. 

6.2.3 Σ/Λ Η παρέα συνοµηλίκων δεν αποτελεί φορέα κοινωνικοποίησης.

6.2.3 Σ/Λ
Τα νεαρά άτοµα θέλουν να διαφοροποιούνται από τους συνοµήλικους τους και για το 
λόγο αυτό δεν προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους µε τις συνήθειες της παρέας.

6.2.4 Αναπτ.
Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επίδραση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
(Μ.Μ.Ε);

6.2.4 Αναπτ.
Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η επίδραση που έχουν τα Μ.Μ.Ε. στα άτοµα (Μονάδες 
8) και σε ποιο βαθµό φτάνει η επίδραση αυτή (Μονάδες 4);

6.2.4 Π/Ε
Είναι γεγονός ότι η επίδραση των Μ.Μ.Ε. είναι µεγαλύτερη: α. στα παιδιά β. στους 
ενήλικες γ. στους ηλικιωµένους δ. στους ψυχικά πάσχοντες

6.2.4 Σ/Λ
Η επίδραση των ΜΜΕ εξαρτάται από την ηλικία, τη µόρφωση και την συνολική 
προσωπικότητα του δέκτη.

6.2.4 Σ/Λ
Η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου διαφοροποιεί την επίδραση που ασκούν επάνω 
του τα Μ.Μ.Ε.

6.2.4 Σ/Λ Ο ηλεκτρονικός Τύπος δεν ανήκει στα Μ.Μ.Ε.
6.2.4 Σ/Λ Στα Μ.Μ.Ε.δεν ανήκει ο γραπτός τύπος.
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6.2.4 Σ/Λ Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) δεν ανήκουν στον ηλεκτρονικό τύπο.
6.2.4 Σ/Λ Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) είναι µόνο ο γραπτός Τύπος.

6.2.5 Αναπτ.
Γιατί τα πολιτικά κόµµατα θεωρούνται θεσµοί απαραίτητοι για τη λειτουργία της 
δηµοκρατίας;

6.2.5 Αναπτ.
Τι είναι τα πολιτικά κόµµατα; (µονάδες 5) Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της 
δηµοκρατίας; (µονάδες 8)

6.2.5 Π/Ε

Τα πολιτικά κόµµατα είναι ενώσεις πολιτών που έχουν ως σκοπό: α. τη διάδοση της 
ιδεολογίας τους β. την εξυπηρέτηση των πολιτών. γ. κυρίως την κατάκτηση της εξουσίας. 
δ. τη επαγγελµατική εξέλιξη των στελεχών τους. 

6.2.5 Π/Ε

Τα πολιτικά κόµµατα είναι ενώσεις πολιτών που: α. έχουν ως σκοπό την καταπάτηση της 
εξουσίας β. χαρακτηρίζονται από χαλαρή οργάνωση και δεν έχουν εγγεγραµµένα µέλη γ. 
είναι οι βασικοί θεσµοί του πολιτικού συστήµατος δ. δεν έχουν ιδεολογική βάση

6.2.5 Π/Ε

Τα πολιτικά κόµµατα είναι: α. φανατικοί οπαδοί ορισµένων ιδεολογιών. β. ενώσεις 
πολιτών που έχουν ως σκοπό τον επηρεασµό και κυρίως την κατάκτηση της εξουσίας. γ. 
ενώσεις πολιτικών που ασκούν την εξουσία. δ. ενώσεις πολιτών που είναι µέλη της 
αντιπολίτευσης.

6.2.5 Π/Ε

Τα πολιτικά κόµµατα: α. είναι καθαρά παιδαγωγικός θεσµός β. είναι ενώσεις πολιτών µε 
σκοπό την κατάκτηση της εξουσίας και την εφαρµογή του προγράµµατός τους γ. 
αναδεικνύουν τις δηµιουργικές ικανότητες των νέων δ. είναι ενώσεις βουλευτών

6.2.5 Σ/Λ Η συµµετοχή σε πολιτικά κόµµατα δεν προβλέπεται στο Σύνταγµα.

6.2.5 Σ/Λ
Τα πολιτικά κόµµατα είναι πολιτικοί θεσµοί απαραίτητοι για τη λειτουργία της 
δηµοκρατίας.

6.2.5 Σ/Λ
Τα πολιτικά κόµµατα είναι πολιτικοί θεσµοί απαραίτητοι για τη λειτουργία της 
δηµοκρατίας.

6.2.5 Σ/Λ
Το αίτηµα της κατάργησης των κοµµάτων συµπίπτει µε την επιδίωξη για κατάργηση της 
ίδιας της δηµοκρατίας.

6.2.5 Σ/Λ
Το γεγονός ότι κάποιοι ζητούν να καταργηθούν τα κόµµατα συµπίπτει µε το ότι 
επιδιώκουν να καταργηθεί η ίδια η δηµοκρατία.

6.2.5 Σ/Λ Το Σύνταγµα απαγορεύει στους νέους να εντάσσονται σε πολιτικά κόµµατα.

6.2.5 Σ/Λ
Υπάρχουν κόµµατα που δεν σέβονται τη δηµοκρατία και κάποια που προσπαθούν να την 
καταργήσουν.

6.2.6 Αναπτ.
Γιατί η συµµετοχή των µαθητών στο θεσµό των µαθητικών κοινοτήτων θεωρείται 
µαθητεία στη ∆ηµοκρατία;

6.2.6 Αναπτ. Να αναλύσετε γιατί οι µαθητικές κοινότητες αποτελούν µαθητεία στη δηµοκρατία;

6.2.6 Αναπτ.
Ποιος είναι ο σκοπός των µαθητικών κοινοτήτων από την πλευρά της πολιτικής 
κοινωνικοποίησης;

6.2.6 Αναπτ. Σκοπός των Μαθητικών Κοινοτήτων είναι η µαθητεία στη ∆ηµοκρατία. Εξηγείστε.

6.2.6 Σ/Λ
Η ένταξη και συµµετοχή στις Μαθητικές Κοινότητες είναι µορφή πολιτικής 
κοινωνικοποίησης.

6.2.6 Σ/Λ Με τις Μαθητικές Κοινότητες οι µαθητές εκφράζονται για τα σχολικά θέµατα.

6.2.6 Σ/Λ
Οι µαθητές συνήθως αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που προβλέπει ο κανονισµός 
λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων.

6.2.6 Σ/Λ Σκοπός των µαθητικών κοινοτήτων είναι η µαθητεία στη δηµοκρατία.

6.3 Αναπτ.

Από τα είδη του κοινωνικού ελέγχου να περιγράψετε τον άτυπο κοινωνικό έλεγχο 
(Μονάδες 5) και τον τυπικό κοινωνικό έλεγχο (Μονάδες 5). Για καθένα από τα δύο αυτά 
είδη κοινωνικού ελέγχου να αναφέρετε και ένα παράδειγµα (Μονάδες 2).

6.3 Αναπτ.
Να αναλύσετε τρεις βασικές διαφορές µεταξύ του άτυπου και τυπικού κοινωνικού 
ελέγχου.

6.3 Αναπτ.
Πότε ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται προληπτικά και πότε κατασταλτικά; Να αναφέρετε 
ένα παράδειγµα για την κάθε περίπτωση.

6.3 Αναπτ.
Πως λειτουργεί ο αυτοέλεγχος ως µορφή κοινωνικού ελέγχου; (Μονάδες 8) Να αναφέρετε 
ένα παράδειγµα. (Μονάδες 5)

6.3 Αναπτ. Τι γνωρίζετε για τον αυτοέλεγχο;

6.3 Αναπτ.
Τι εννοούµε όταν λέµε ότι ο κοινωνικός έλεγχος λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την 
κοινωνικοποίηση; (Μονάδες 10) Εξηγείστε µε ένα παράδειγµα. (Μονάδες 3)

6.3 Π/Ε
Η αποβολή από το σχολείο είναι: α. µορφή άτυπου κοινωνικού ελέγχου β. µορφή τυπικού 
κοινωνικού ελέγχου γ. µορφή αυτοελέγχου δ. τίποτε από τα παραπάνω

6.3 Π/Ε
Ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται: α. µε επιβραβεύσεις β. µε επιβραβεύσεις και κυρώσεις γ. 
µε κυρώσεις δ. µόνο µε βάση τους νόµους του κράτους

6.3 Π/Ε
Ο κοινωνικός έλεγχος µπορεί να εµφανίζεται µε τη µορφή: α. τυπικού κοινωνικού 
ελέγχου. β. άτυπου κοινωνικού ελέγχου. γ. αυτοελέγχου. δ. όλα τα παραπάνω.
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6.3 Π/Ε

Ο νόµος απαγορεύει την υπερβολική ταχύτητα στην οδήγηση. Αυτό αποτελεί άσκηση α. 
προληπτικού κοινωνικού ελέγχου. β. κατασταλτικού κοινωνικού ελέγχου. γ. προληπτικού 
και κατασταλτικού κοινωνικού ελέγχου, ταυτόχρονα. δ. αυτοελέγχου.

6.3 Π/Ε

Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος γίνεται: α. µε βάση τα ήθη, τις παραδόσεις και τους 
άγραφους νόµους της οµάδας ή της κοινωνίας β. µε βάση γραπτούς κανόνες (νόµοι, 
κανονισµοί, αποφάσεις κτλ.) γ. από το ίδιο το άτοµο στην συµπεριφορά του δ. µε βάση το 
βαθµό εσωτερίκευσης από το άτοµο των κοινωνικών κανόνων και αξιών της κοινωνίας 

6.3 Π/Ε
Στις επιβραβεύσεις, ως τρόπος άσκησης του κοινωνικού ελέγχου, περιλαµβάνονται: α. η 
αποδοκιµασία β. η επιδοκιµασία γ. ο ψόγος δ. η κύρωση

6.3 Π/Ε
Το παράδειγµα «ο νόµος απαγορεύει την υπερβολική ταχύτητα στην οδήγηση» είναι: α. 
απλός έλεγχος. β. κατασταλτικός έλεγχος. γ. άµεσος έλεγχος. δ. προληπτικός έλεγχος

6.3 Σ/Λ Η κριτική για τον τρόπο που ντύνεται κάποιος είναι µορφή κοινωνικού ελέγχου.
6.3 Σ/Λ Η οικογένεια είναι φορέας κοινωνικοποίησης αλλά όχι και κοινωνικού ελέγχου.

6.3 Σ/Λ
Η οικογένεια έχει την ίδια δύναµη και ως φορέας κοινωνικοποίησης και ως φορέας 
ελέγχου µε τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. 

6.3 Σ/Λ Ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος είναι πιο έντονος στις σύγχρονες κοινωνίες.
6.3 Σ/Λ Ο αυτοέλεγχος είναι µια µορφή κοινωνικού ελέγχου.

6.3 Σ/Λ
Ο βαθµός αυτοελέγχου εξαρτάται από τον βαθµό εσωτερίκευσης των κοινωνικών 
κανόνων.

6.3 Σ/Λ Ο κοινωνικός έλεγχος δεν ασκείται προληπτικά αλλά µόνο κατασταλτικά.
6.3 Σ/Λ Ο κοινωνικός έλεγχος λειτουργεί προληπτικά και κατασταλτικά.

6.3 Σ/Λ
Οι άνθρωποι µαθαίνουν να εφαρµόζουν τους κοινωνικούς κανόνες µε το να µιµούνται 
τους άλλους.

6.3 Σ/Λ
Οι κοινωνικοί κανόνες ρυθµίζουν και αξιολογούν ακόµα και τις πιο προσωπικές 
συµπεριφορές των ατόµων.

6.3 Σ/Λ Οι πανηγυρισµοί στις αθλητικές εκδηλώσεις είναι µορφή άτυπου κοινωνικού ελέγχου.

6.3 Σ/Λ
Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν κοινωνικοί κανόνες που ρυθµίζουν τις ατοµικές και τις 
συλλογικές συµπεριφορές.

6.3 Σ/Λ Το χρηµατικό πρόστιµο είναι µορφή τυπικού κοινωνικού ελέγχου.
7.1 Αναπτ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη σήµερα;

7.1 Αναπτ.
Ποια η έννοια του πολίτη στην Αρχαία Ελλάδα, (Μονάδες 5) ποια δικαιώµατα (Μονάδες 
4) και υποχρεώσεις (Μονάδες 4) απορρέουν από αυτήν;

7.1 Αναπτ.

Υπό ποιες προϋποθέσεις το άτοµο θεωρείται ενεργός πολίτης στη σηµερινή εποχή 
(Μονάδες 7) και ποια είναι η σχέση που έχει ο ενεργός πολίτης µε τη δηµοκρατική 
πολιτεία (Μονάδες 5);

7.1 Π/Ε
To έθνος-κράτος δηµιουργήθηκε α. τον 19ο αιώνα. β. τον Μεσαίωνα. γ. τον 20ό αιώνα. δ. 
τον 18ο αιώνα.

7.1 Π/Ε

Ενεργός πολίτης είναι: α. ο πολίτης που διαθέτει τοπική συνείδηση β. ο πολίτης που 
διαθέτει εθνική συνείδηση γ. ο πολίτης που διαθέτει ευρωπαϊκή συνείδηση δ. όλα τα 
παραπάνω

7.1 Π/Ε
Ικανοί να µετέχουν στα κοινά και εποµένως να ασκούν πολιτική είναι: α. οι µορφωµένοι 
πολίτες β. όλοι οι πολίτες γ. οι εκλεγµένοι βουλευτές δ. οι εκλεγµένοι δήµαρχοι

7.1 Σ/Λ Η έννοια του «πολίτη» έχει ατοµική και συλλογική διάσταση ταυτόχρονα.

7.1 Σ/Λ
Στη σύγχρονη εποχή η ιδιότητα του πολίτη συνδέεται µε τη δηµιουργία και την εξέλιξη του 
έθνους-κράτους, από τον 19ο αιώνα και µετά.

7.1 Σ/Λ Το έθνος-κράτος δηµιουργήθηκε στον Μεσαίωνα.
7.1 Σ/Λ Το έθνος-κράτος δηµιουργήθηκε τον 19ο αιώνα.
7.1 Σ/Λ Το έθνος-κράτος δηµιουργήθηκε τον 20ό αιώνα.
7.1 Σ/Λ Ύψιστη αρετή του πολίτη είναι η ικανότητα του άρχειν και άρχεσθαι.

7.10 Αναπτ.
Με ποιους τρόπους µπορεί η Τεχνολογία των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών 
(Τ.Π.Ε.) να συµβάλλει στην προώθηση της δηµοκρατίας;

7.10 Αναπτ.
Να παρουσιάσετε δύο τρόπους µε τους οποίους οι Τεχνολογίες των Επικοινωνιών και 
των Πληροφοριών (Τ.Π.Ε.) µπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της δηµοκρατίας.

7.10 Αναπτ.

Να περιγράψετε ποιες δράσεις µπορεί να ενεργήσει στην κοινωνία της γνώσης και της 
πληροφορίας ο σηµερινός µαθητής και αυριανός ψηφιακός πολίτης σε σχέση µε τη 
λειτουργία της πολιτείας (Μονάδες 10) και να αναφέρετε τις προϋποθέσεις για την 
εφαρµογή της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας (Μονάδες 3).
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7.10 Αναπτ.
Ποιες (ή ποια) κατά τη γνώµη σας από τις τρεις προϋποθέσεις εφαρµογής της 
ηλεκτρονικής δηµοκρατίας είναι πιο σηµαντική και γιατί;

7.10 Αναπτ.
Ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται για να εφαρµοστεί η ηλεκτρονική δηµοκρατία; 
(αναλυτικά).

7.10 Π/Ε
Ο ψηφιακός πολίτης: α. είναι εθελοντής β. είναι τεχνοφοβικός γ. έχει υψηλό δείκτη 
νοηµοσύνης δ. γνωρίζει να διαχειρίζεται την πληροφορία

7.10 Π/Ε

Τι κινδυνεύει να στερηθεί ο ψηφιακός πολίτης µέσω της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας:α. την 
κοινωνική αποµόνωση β. την άµεση επικοινωνία γ. την οθόνη του Η/Υ δ. το δικαίωµα να 
ψηφίζει 

7.10 Σ/Λ
Κοινωνική αποµόνωση δεν µπορεί να υπάρχει στην κοινωνία της γνώσης και της 
πληροφορίας.

7.10 Σ/Λ
Οι πολίτες µέσω της Τεχνολογίας των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών (Τ.Π.Ε.) 
µπορούν να ασκούν δηµόσιο έλεγχο.

7.10 Σ/Λ
Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) είναι ένα από τα βασικά µέσα 
εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

7.10 Σ/Λ
Τόσο η έλλειψη ενηµέρωσης όσο και η ακατάσχετη ενηµέρωση των πολιτών από τα 
Μ.Μ.Ε. οδηγούν τελικά τους πολίτες στη µη ενηµέρωση.

7.10 Σ/Λ Ψηφιακός πολίτης είναι ο πολίτης µε δικαίωµα ψήφου.
7.10 Σ/Λ Ψηφιακός πολίτης είναι ο πολίτης που ψηφίζει στις εκλογές.

7.2 Σ/Λ
Σύµφωνα µε επίσηµη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριος υπεύθυνος της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η βιοµηχανία.

7.4 Σ/Λ
Την ευθύνη για την τήρηση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στην επιχείρηση, την 
έχει ο εργοδότης.

7.6 Αναπτ. Γιατί η φοροδιαφυγή θεωρείται βαθιά αντικοινωνική πράξη;
7.6 Αναπτ. Με ποια τεχνάσµατα µπορεί να γίνει η φοροδιαφυγή;

7.6 Αναπτ.
Με ποιες µεθόδους οι φορολογούµενοι (άτοµα και επιχειρήσεις) καταφέρνουν να 
φοροδιαφεύγουν (Μονάδες 3); Να αναπτύξετε τις µεθόδους αυτές. (Μονάδες 10)

7.6 Αναπτ. Με ποιο τρόπο η διαφθορά έχει συµβάλλει στην απουσία φορολογικής συνείδησης;
7.6 Αναπτ. Με ποιους τρόπους µπορούν κάποιοι να φοροδιαφεύγουν;

7.6 Αναπτ.

Να εξηγήσετε µε ποιον τρόπο η ίδρυση πλασµατικών εταιρειών µε έδρα σε χώρες που 
διαθέτουν ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις φορολογικό καθεστώς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ως τέχνασµα φοροδιαφυγής. (µονάδες 10) Πώς ονοµάζονται αυτές οι εταιρείες; (µονάδες 
3)

7.6 Αναπτ. Να εξηγήσετε τη διαφορά µεταξύ άµεσων και έµµεσων φόρων.

7.6 Αναπτ.
Ποιοι φόροι ονοµάζονται άµεσοι (Μονάδες 4) και ποιοι έµµεσοι (Μονάδες 4). Να 
αναφέρετε δύο παράδειγµα φόρου για την κάθε περίπτωση. (Μονάδες 4)

7.6 Αναπτ.
Ποιοι φόροι ονοµάζονται άµεσοι και ποιοι έµµεσοι. Να αναφέρετε ένα παράδειγµα φόρου 
για την κάθε περίπτωση.

7.6 Π/Ε
Άµεσος φόρος είναι: α. ο φόρος εισοδήµατος. β. ο φόρος κληρονοµιάς. γ. ο φόρος 
αλκοολούχων ποτών. δ. ο Φ.Π.Α.

7.6 Π/Ε
Έµµεσος φόρος είναι: α. Ο φόρος εισοδήµατος β. Ο Φ.Π.Α. γ. ο φόρος ακινήτων δ. ο 
φόρος κληρονοµιάς

7.6 Π/Ε

Η πολιτική αναδιανοµής του εισοδήµατος έχει στόχο: α. τη µείωση της φορολογίας β. τη 
µείωση της διαφθοράς γ. τη µείωση της κοινωνικής ανισότητας δ. την αύξηση της 
φορολογίας

7.6 Π/Ε

Η φοροδιαφυγή: α. είναι µια πράξη βαθιά αντικοινωνική β. στερεί από το κράτος 
πολύτιµους φόρους γ. για να καταπολεµηθεί είναι αναγκαίο να καλλιεργηθεί φορολογική 
συνείδηση στους πολίτες δ. όλα τα παραπάνω

7.6 Π/Ε
Η φορολογία είναι τα ποσά που είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν: α. οι επιχειρήσεις β. 
οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες γ. οι πολίτες δ. οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες

7.6 Π/Ε
Με την κοινωνικά δίκαιη φορολογία, το κράτος: α. αναδιανέµει το εισόδηµα β. στερείται 
φορολογικών εσόδων γ. ενισχύει τη φοροδιαφυγή δ. ευνοεί τη διαφθορά

7.6 Π/Ε

Φορολογικοί παράδεισοι είναι: α. περιπτώσεις επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από 
φόρους λόγω ειδικής µεταχείρισης β. χώρες µε ειδικό φορολογικό καθεστώςγ. ειδικοί 
ευνοϊκοί νόµοι που αφορούν τη φορολόγηση των επιχειρήσεων στην χώρα µας δ. οι 
νόµοι που εκδίδει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση για τη φορολογία των επιχειρήσεων

7.6 Σ/Λ Άµεσοι φόροι είναι ο φόρος κληρονοµιάς και ο φόρος εισοδήµατος.
7.6 Σ/Λ Έµµεσοι φόροι είναι ο φόρος κληρονοµιάς και ο φόρος εισοδήµατος.

7.6 Σ/Λ
Η απουσία φορολογικής συνείδησης οδηγεί στη φοροδιαφυγή και αυτή µε τη σειρά της 
στην αδυναµία του κράτους να έχει φορολογικά έσοδα.

7.6 Σ/Λ Η διαφθορά είναι µια από τις αιτίες της απουσίας φορολογικής συνείδησης. 
7.6 Σ/Λ Η εµφάνιση πλαστών δαπανών είναι τρόπος φοροδιαφυγής.
7.6 Σ/Λ Η φοροδιαφυγή ταυτίζεται µε την φοροαπαλλαγή.
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7.6 Σ/Λ
Η φοροδιαφυγή: α. είναι πράξη βαθιά κοινωνική β. είναι κοινωνικά δίκαιη γ. στερεί από το 
κράτος πολύτιµους πόρους δ. αναδιανέµει το εισόδηµα

7.6 Σ/Λ
Η φορολογία είναι τα ποσά που είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν µόνο οι πολίτες 
στην πολιτεία για το εισόδηµα και την περιουσία τους ή τη δραστηριότητα που ασκούν.

7.6 Σ/Λ
Η φορολογία και τα επιτόκια περιλαµβάνονται στο εσωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης.

7.6 Σ/Λ Ο ΦΠΑ είναι ένας άµεσος φόρος γιατί πληρώνεται αµέσως µε την αγορά του προϊόντος.
7.6 Σ/Λ Ο ΦΠΑ είναι ένας έµµεσος φόρος.

7.6 Σ/Λ
Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρείες ιδρύονται σε χώρες στις οποίες ισχύει πολύ χαµηλή 
φορολογία για τις επιχειρήσεις.

7.6 Σ/Λ Στους άµεσους φόρους δεν συµπεριλαµβάνεται ο φόρος κληρονοµιάς.

7.7 Αναπτ.
Να αναλύσετε τις επιµέρους κατηγορίες των δικαιωµάτων που περιλαµβάνει η Σύµβαση 
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.

7.7 Αναπτ.
Να αναφέρετε τις κατηγορίες των δικαιωµάτων που προστατεύονται µε τη Σύµβαση για 
τα δικαιώµατα του παιδιού και να παρουσιάσετε δύο από αυτές.

7.7 Αναπτ.
Να εξηγήσετε τι είναι η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και να αναλύσετε δύο 
δικαιώµατα που περιλαµβάνονται σε αυτή.

7.7 Αναπτ.
Τι περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα Αναπτ. και εξέλιξης του παιδιού που υπάρχουν στη 
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού;

7.7 Αναπτ.
Τι περιλαµβάνουν τα δικαιώµατα προστασίας του παιδιού που υπάρχουν στην Σύµβαση 
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού;

7.7 Π/Ε

Από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού, προστατεύονται: α. τα 
δικαιώµατα επιβίωσης και προστασίας β. τα δικαιώµατα Αναπτ. και εξέλιξης γ. τα 
δικαιώµατα συµµετοχής δ. όλα τα παραπάνω

7.7 Π/Ε

Η Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε αναπηρία την 3η ∆εκεµβρίου εορτάζεται µε στόχο: α. την 
κατανόηση των σχετικών θεµάτων και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωµάτων 
αξιοπρέπειας και ευηµερίας των ατόµων µε αναπηρία. β. να ενσωµατωθεί η ειδική αγωγή 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα. γ. να συγκεντρωθούν χρήµατα για τα άτοµα µε αναπηρία. δ. 
να βοηθηθούν τα ευχάριστα άτοµα . 

7.7 Π/Ε

Η Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού: α. προστατεύει τα παιδιά των ανεπτυγµένων 
οικονοµικά χωρών β. προστατεύει µόνο τα παιδιά µε αναπηρία γ. προστατεύει όλα τα 
παιδιά χωρίς διακρίσεις δ. προστατεύει όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις ακόµη και πάνω 
των 18 ετών

7.7 Σ/Λ
Η Ειδική Αγωγή είναι ενσωµατωµένη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και 
αντιµετωπίζεται ισότιµα µε την υπόλοιπη εκπαίδευση.

7.7 Σ/Λ Η εκπαίδευση είναι κοινωνικό αγαθό και συγχρόνως δικαίωµα όλων.

7.7 Σ/Λ
Ο πολιτισµός µια κοινωνίας κρίνεται και από το ενδιαφέρον της για τα άτοµα µε 
αναπηρία.

7.7 Σ/Λ
Ο πολιτισµός µιας κοινωνίας δεν κρίνεται από τη µέριµνα για τα άτοµα που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναπηρίας.

7.7 Σ/Λ Παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο ον µικρότερο των δεκαοκτώ ετών. 
7.7 Σ/Λ Τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού εµπεριέχονται σε µια Παγκόσµια δεσµευτική σύµβαση.
7.7 Σ/Λ Τα δικαιώµατα του παιδιού προστατεύονται από ∆ιεθνείς Συµβάσεις.

7.8 Αναπτ.
∆ώστε την έννοια του εθελοντισµού (Μονάδες 5) και να αναφερθείτε στη σηµασία του 
ρόλου του σχολείου στην καλλιέργεια του εθελοντισµού (Μονάδες 7).

7.8 Αναπτ.
Τι είναι εθελοντισµός; (Μονάδες 5) Το σχολείο πρέπει να συµµετέχει σε τέτοιες δράσεις; 
(Μονάδες 2) Αναφέρετε ένα παράδειγµα εθελοντικής δράσης των σχολείων. (Μονάδες 5)

7.8 Αναπτ.
Τι είναι εθελοντισµός; (Μονάδες 6) Αναφέρετε ένα παράδειγµα εθελοντισµού. (Μονάδες 
6)

7.8 Π/Ε

Εθελοντισµός είναι η προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο: α. µε απαίτηση 
µικρού ανταλλάγµατος β. µε απαίτηση πολύ µικρού ανταλλάγµατος γ. µε απαίτηση 
µεγάλου ανταλλάγµατος δ. χωρίς την απαίτηση ανταλλάγµατος

7.8 Σ/Λ
Από τις διάφορες µορφές εθελοντισµού η αιµοδοσία είναι η κορυφαία αλλά και πιο 
γνωστή µορφή.

7.8 Σ/Λ
Εθελοντισµός είναι η προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο από το σύνολο των 
δηµοσίων υπαλλήλων.

7.8 Σ/Λ Ο εθελοντισµός είναι προσφορά και όχι προσδοκία για µελλοντικό όφελος. 
7.8 Σ/Λ Υπάρχουν όψεις του εθελοντισµού που έχουν κατακριθεί.
7.9 Αναπτ. Να αναλύσετε το σχέδιο «Ξενοκράτης».
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7.9 Π/Ε

Η κύρια αποστολή της πολιτικής προστασίας είναι: α. να ενισχύει µε προσωπικό τις 
δήµους τις χώρας β. η προστασία των υποδοµών τις χώρας σε καιρό πολέµου γ. η 
προστασία του πληθυσµού και των βασικών υποδοµών τις χώρας από τις συνέπειες 
φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, σε καιρό ειρήνης δ. τίποτα από τα παραπάνω

7.9 Π/Ε

Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη «Ξενοκράτης» είναι: α. 
άσκηση ετοιµότητας που εκτελεί ο στρατός. β. εκστρατεία για την καλλιέργεια 
φορολογικής συνείδησης. γ. σχέδιο για την προστασία των δασών. δ. σχέδιο της 
πολιτείας για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς 
και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

7.9 Σ/Λ «Ξενοκράτης» ονοµάζεται η νέα διοικητική διαίρεση της χώρας.

7.9 Σ/Λ
Η κύρια αποστολή της πολιτικής προστασίας είναι να προστατεύσει τον πληθυσµό σε 
καιρό ειρήνης.

7.9 Σ/Λ
Η Πολιτική Προστασία αφορά την προστασία του πληθυσµού από τις συνέπειες ενός 
πολέµου.

7.9 Σ/Λ
Οι υπηρεσίες της Πολιτικής Άµυνας και της Πολιτικής Προστασίας δρουν µόνο 
προληπτικά.

10.1 Αναπτ. Να αναπτύξετε τις σηµαντικότερες λειτουργίες µιας µεγάλης ή µεσαίας επιχείρησης.

10.1 Αναπτ.
Να αναφέρετε τρόπους µε τους οποίους η Ελλάδα µπορεί να µετατρέψει τις επιχειρήσεις 
εντάσεως εργασίας σε επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου.

10.1 Αναπτ.

Να περιγράψετε ποιες επιχειρήσεις ονοµάζουµε επιχειρήσεις έντασης εργασίας. 
(Μονάδες 7) Για ποιο κύριο λόγο οι επιχειρήσεις µεταναστεύουν σε αναπτυσσόµενες 
χώρες; (Μονάδες 4) Ποιο κύριο πρόβληµα δηµιουργεί αυτή η µετανάστευση στη χώρα 
µας; (Μονάδες 2)

10.1 Αναπτ.

Ποια είναι η βασική διαφορά µεταξύ των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας και των 
επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου. Να αναφέρετε παράδειγµα τέτοιων επιχειρήσεων και 
για τις δύο περιπτώσεις.

10.1 Αναπτ. Ποιες είναι οι σηµαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης;

10.1 Αναπτ.

Ποιες επιχειρήσεις ονοµάζονται εντάσεως κεφαλαίου, (µονάδες 5) ποιες εντάσεως 
εργασίας; (µονάδες 5) και µε ποιον τρόπο µπορούν οι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας να 
γίνουν εντάσεως κεφαλαίου; (µονάδες 2)

10.1 Π/Ε

Η διάθεση των προϊόντων στην αγορά είναι µια ενέργεια που πραγµατοποιείται από την: 
α) οικονοµική λειτουργία β) εµπορική λειτουργία γ) λειτουργία προσωπικού δ) όλα τα 
παραπάνω

10.1 Π/Ε

Οι επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου: α. χρησιµοποιούν σηµαντικά κεφάλαια στην 
παραγωγή των προϊόντων τους β. είναι µικρές επιχειρήσεις γ. αναπτύσσουν τη 
δραστηριότητα τους στο εξωτερικό δ. χρησιµοποιούν ως κεφάλαιο τη δύναµη µεγάλου 
αριθµού εργατών 

10.1 Π/Ε
Το επιχειρείν οδηγεί: α. µόνο στην επιτυχία β. µόνο στην αποτυχία γ. είτε στην επιτυχία 
είτε στην αποτυχία δ. στην επιτυχία και στην αποτυχία ταυτόχρονα 

10.1 Σ/Λ
Επιχειρηµατικός κίνδυνος σηµαίνει ότι όποιος ιδρύει µια επιχείρηση αναλαµβάνει και τα 
οφέλη και τις ζηµίες.

10.1 Σ/Λ
Επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας είναι επιχειρήσεις που για την παραγωγή των 
προϊόντων τους χρησιµοποιούν πολύ λίγους εργαζόµενους.

10.1 Σ/Λ

Επιχείρηση είναι µια παραγωγική µονάδα, η οποία συνδυάζει τους συντελεστές 
παραγωγής (έδαφος, εργατική δύναµη, κεφάλαιο) προκειµένου να παράγει προϊόντα και 
υπηρεσίες µε σκοπό το κέρδος.

10.1 Σ/Λ
Η εµπορική λειτουργία της επιχείρησης περιλαµβάνει τις δραστηριότητες διάθεσης των 
προϊόντων στους καταναλωτές.

10.1 Σ/Λ Η επιχείρηση έχει κύριο και αποκλειστικό σκοπό να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες.
10.1 Σ/Λ Ο επιχειρηµατικός κίνδυνος αντισταθµίζεται µε την ελπίδα του κέρδους.

10.1 Σ/Λ
Οι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, αν εκσυγχρονίσουν τα µηχανήµατά τους και την όλη 
οργάνωσή τους, µπορούν να γίνουν επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου.

10.1 Σ/Λ
Οι επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου χρησιµοποιούν µεγάλο αριθµό εργαζοµένων και 
µικρό κεφαλαιουχικό εξοπλισµό.

10.1 Σ/Λ Όλες οι επιχειρήσεις έχουν σα µοναδικό στόχο το κέρδος.

10.1 Σ/Λ
Σε χώρες που η εργασία είναι «φθηνή» η µετανάστευση χαρακτηρίζει κυρίως τις 
επιχειρήσεις έντασης εργασίας.

10.2.1 Αναπτ.
Πότε η οικονοµία µιας χώρας θεωρείται ανταγωνιστική (Μονάδες 6); Τι είναι το εµπορικό 
ισοζύγιο µιας χώρας (Μονάδες 6);

10.2.1 Π/Ε
Ανήκει στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης: α. πελάτες και προµηθευτές β. 
φορολογία γ. παραδόσεις και αξίες δ. ύπαρξη πόρων
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10.2.1 Σ/Λ
Αποτελεσµατική είναι µια επιχείρηση όταν: α. έχει ανταγωνισµό β. έχει συµφέροντα γ. 
πετυχαίνει τους στόχους της δ. αυξάνει το κόστος της

10.2.1 Σ/Λ
Ένας τρόπος για να αυξηθεί ο εθνικός πλούτος µιας χώρας είναι να περιοριστούν οι 
εισαγωγές και να αυξηθούν οι εξαγωγές. 

10.2.1 Σ/Λ Η φράση «ανταγωνιστικό προϊόν» σηµαίνει προϊόν σε καλή τιµή.

10.2.1 Σ/Λ
Το εµπορικό ισοζύγιο µιας χώρας (εισαγωγές - εξαγωγές) δείχνει πόσα προϊόντα εισάγει 
και πόσα προϊόντα εξάγει το κράτος.

10.2.1 Σ/Λ Το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας προκύπτει από τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

10.2.2 Π/Ε

Το Πρόγραµµα «εξωστρέφεια-ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» έχει στόχο: α. οι 
επιχειρήσεις να καταφέρουν να επιδοτηθούν µε χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β. τον 
περιορισµό των εξαγωγών των προϊόντων µας. γ. τον δανεισµό των επιχειρήσεων µε 
ευνοϊκούς όρους για την ενίσχυσή τους. δ. την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων µε έµφαση στην καινοτοµία.

10.2.2. Σ/Λ Τα Προϊόντα Προστασίας Ονοµασίας Προέλευσης µπορούν να αυξήσουν τις εξαγωγές.

10.3 Αναπτ.
Εξηγείστε τη φράση: «η κατοχύρωση µιας ιδέας έχει µεγαλύτερη σηµασία σήµερα από 
την ίδια την ιδέα».

10.3 Αναπτ.

Να αναφέρετε τους εσωτερικούς παράγοντες που εµποδίζουν την καινοτοµία στις 
επιχειρήσεις (µονάδες 3) και να αναπτύξετε αυτόν που αναφέρεται στην έλλειψη 
χρηµατοδότησης (µονάδες 10).

10.3 Αναπτ.

Να αναφέρετε τους εσωτερικούς παράγοντες που εµποδίζουν την καινοτοµία στις 
επιχειρήσεις (µονάδες 4) και να αναπτύξετε αυτόν που αναφέρεται στην εσωστρέφεια και 
η έλλειψη ανταγωνιστικότητας (µονάδες 8).

10.3 Αναπτ.

Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους η εφαρµογή της καινοτοµίας προσφέρει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις επιχειρήσεις. (Μονάδες 8 ) Σε ποιούς παράγοντες 
καινοτοµίας θα πρέπει να δώσει προσοχή µια επιχείρηση εάν θέλει να ακολουθήσει τον 
δρόµο της επιτυχίας; (Μονάδες 5)

10.3 Αναπτ.
Να περιγράψετε τους εξωτερικούς παράγοντες που εµποδίζουν την καινοτοµία στις 
επιχειρήσεις.

10.3 Αναπτ. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για την ύπαρξη της καινοτοµίας στο επιχειρείν;

10.3 Αναπτ.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να υπάρξει ό,τι αποκαλούµε καινοτοµία 
και για ποιους λόγους προσφέρει η καινοτοµία ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις 
επιχειρήσεις;

10.3 Αναπτ. Ποιοι είναι οι εξωτερικοί παράγοντες, που εµποδίζουν την καινοτοµία στις επιχειρήσεις;
10.3 Αναπτ. Ποιοι είναι οι λεγόµενοι εξωτερικοί παράγοντες που εµποδίζουν την καινοτοµία;

10.3 Π/Ε

Εσωτερικοί παράγοντες που εµποδίζουνε την καινοτοµία στις επιχειρήσεις: α. η έλλειψη 
κεφαλαίων β. η γραφειοκρατία γ. η ελλιπής έρευνα και τεχνολογία δ. η συχνή αλλαγή του 
θεσµικού πλαισίου 

10.3 Π/Ε

Η εφαρµογή της καινοτοµίας καθιστά ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις διότι: α. παράγονται 
προϊόντα χαµηλού κόστους β. συµβάλλει στη διατήρηση ή αύξηση του µεριδίου της 
αγοράς γ. οι επιχειρήσεις αυξάνουν την ποσότητα παραγωγής προϊόντων χαµηλού 
κόστους δ. αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων

10.3 Σ/Λ Η γραφειοκρατία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για πολλούς επιχειρηµατίες.
10.3 Σ/Λ Η γραφειοκρατία διευκολύνει την καινοτοµία στις επιχειρήσεις.

10.3 Σ/Λ
Η καινοτοµία αποτελεί παράγοντα επιτυχίας για την επιχείρηση και κινητήρια δύναµη για 
την οικονοµία.

10.3 Σ/Λ Οι ευρεσιτεχνίες είναι παράδειγµα καινοτοµίας.

10.3 Σ/Λ
Οι παράγοντες που εµποδίζουν την ανάπτυξη της καινοτοµίας σε µια επιχείρηση 
διακρίνονται στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς.

10.3 Σ/Λ Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι µία κατάσταση που υπερβαίνει την καινοτοµία.
10.4 Αναπτ. Έχουν οι επιχειρήσεις «κοινωνική ευθύνη»; ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας.

10.4 Αναπτ.

Η σύγκρουση συµφερόντων (µονάδες 6) και η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών 
(µονάδες 6) είναι δύο θέµατα που σχετίζονται µε την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Τι γνωρίζετε για αυτά;

10.4 Αναπτ.

Η φιλοξενία (µονάδες 6) και τα επιχειρηµατικά δώρα (µονάδες 6) είναι δύο θέµατα που 
σχετίζονται µε την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Τι 
γνωρίζετε για αυτά;

10.4 Αναπτ. Να αναφέρετε τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας και επιχειρηµατικής ηθικής.

10.4 Αναπτ.

Ο ανταγωνισµός (µονάδες 6) και τα επιχειρηµατικά δώρα (µονάδες 6) είναι δύο θέµατα 
που σχετίζονται µε την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων. Τι γνωρίζετε για αυτά;

10.4 Αναπτ.
Τι οφείλει να κάνει µία επιχείρηση για να ενεργεί σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας 
και επιχειρηµατικής ηθικής;



∆.Ε Τύπος Ερώτηµα

10.4 Π/Ε

Επιχειρηµατική ευθύνη σηµαίνει: α. όλοι οι µετέχοντες στην επιχείρηση (µέτοχοι, στελέχη, 
εργαζόµενοι, προµηθευτές) έχουν ευθύνη έναντι της επιχείρησης β. όλοι οι µετέχοντες 
στην επιχείρηση έχουν ευθύνη έναντι της κοινωνίας γ. όλοι οι µετέχοντες στην επιχείρηση 
θα πρέπει να αναλαµβάνουν τα κέρδη αλλά και τις ζηµίες της επιχείρησης δ. όλοι οι 
µετέχοντες στην επιχείρηση έχουν προσωπική και οµαδική ευθύνη 

10.4 Π/Ε

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά: α. τη διοικητική δοµή της κάθε επιχείρησης β. µόνο 
τις ανώνυµες εταιρείες γ. µόνο αυτές που έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο  δ. όλες τις 
επιχειρήσεις

10.4 Σ/Λ Η εφαρµογή της καινοτοµίας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις επιχειρήσεις.

10.5.1 Αναπτ.

Οι µέτοχοι της Ανώνυµης Εταιρείας: α. έχουν απεριόριστη ευθύνη β. έχουν δικαίωµα 
µεταβίβασης των µετοχών τους γ. µοιράζονται τα κέρδη ανεξάρτητα από τις µετοχές που 
έχουν  δ. διευθύνουν την εταιρεία

10.5.1 Αναπτ.
Ποια εταιρεία ονοµάζεται Ετερόρρυθµη (Ε.Ε.); (µονάδες 3) Τι είδους ευθύνη έχουν οι 
εταίροι µιας Ε.Ε.; (µονάδες 5) Τι επωνυµία µπορεί να έχει µια Ε.Ε.; (µονάδες 5)

10.5.1 Π/Ε

Ανήκει στα οικονοµικά χαρακτηριστικά της ανώνυµης εταιρείας: α. διαίρεση µετοχικού 
κεφαλαίου σε µετοχές β. ελεύθερη µεταβίβαση µετοχών γ. επιµερισµός επιχειρηµατικού 
κινδύνου σε περισσότερα πρόσωπα δ. περιορισµένη ευθύνη των εταίρων

10.5.1 Π/Ε

Οι ιδιοκτήτες της Οµόρρυθµης Εταιρείας: α. έχουν περιορισµένη ευθύνη β. είναι  µέτοχοι 
της εταιρείας γ. ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα µε όλη τους την ατοµική 
περιουσία δ. χωρίζονται σε κερδοσκόπους και επενδυτές

10.5.1 Σ/Λ
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) είναι η εταιρεία που το κεφάλαιό της διαιρείται 
σε ίσα µερίδια, τις µετοχές.

10.5.1 Σ/Λ
Η επωνυµία της Ετερόρρυθµης Εταιρίας αποτελείται µόνο από τα ονόµατα των 
οµόρρυθµων εταίρων. 

10.5.1 Σ/Λ
Η Οµόρρυθµη Εταιρεία διαφέρει από την Ετερόρρυθµη Εταιρία µόνο στην επωνυµία και 
στον τρόπο διαχείρισης που ασκούν οι εταίροι.

10.5.1 Σ/Λ Με βάση τη νοµική µορφή τους οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε ατοµικές και σε εταιρείες.

10.5.1 Σ/Λ
Οι εισφορές των εταίρων προς την Οµόρρυθµη Εταιρία διακρίνονται σε εισφορές σε 
χρήµα και σε είδος.

10.5.1 Σ/Λ Στην ετερόρρυθµη εταιρεία όλοι οι εταίροι έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της.

10.5.1 Σ/Λ

Στην οµόρρυθµη εταιρεία (Ο.Ε): α. υπάρχουν ετερόρρυθµοι εταίροι β. δύο ή περισσότερα 
πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα γ. το µετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 
µετοχές δ. οι µέτοχοι ευθύνονται περιορισµένα µέχρι του ποσού της εισφοράς τους

10.5.1 Σ/Λ Στην οµόρρυθµη εταιρεία, οι ετερόρρυθµοι εταίροι έχουν απεριόριστη ευθύνη.
10.5.1 Σ/Λ Στις Ανώνυµες Εταιρείες το κεφάλαιο διαιρείται σε άνισα µερίδια, τις µετοχές.

10.5.1 Σ/Λ
Στις ατοµικές επιχειρήσεις ο ιδιοκτήτης είναι ένα άτοµο που ασκεί ατοµική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα.

10.5.1 Σ/Λ
Στις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα µερίδια που 
ονοµάζονται µετοχές.

10.5.1 Σ/Λ Τόσο στις οµόρρυθµες όσο και στις ετερόρρυθµες εταιρείες ιδιοκτήτης είναι ένα άτοµο.

10.5.2 Π/Ε

Ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής περιλαµβάνει: α. τη γεωργία, την κτηνοτροφία και 
την αλιεία β. τη βιοτεχνία, τη βιοµηχανία και τις κατασκευές γ. την υγεία και την 
εκπαίδευση δ. τίποτε από τα παραπάνω

10.5.2 Π/Ε
Ο δευτερογενής τοµέας περιλαµβάνει κλάδους όπως: α. η αλιεία β. τα ορυχεία γ. το 
εµπόριο δ. οι τραπεζικές συναλλαγές

10.5.2 Π/Ε
Ο πολιτισµός ανήκει: α. Στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής β. Στον δευτερογενή τοµέα 
παραγωγής γ. Στον τριτογενή τοµέα παραγωγής δ. Σε κανέναν από τους παραπάνω 

10.5.2 Π/Ε
Ο τουρισµός ανήκει: α. στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. β. στον δευτερογενή τοµέα 
παραγωγής. γ. στον τριτογενή τοµέα παραγωγής. δ. σε κανέναν από τους παραπάνω.

10.5.2 Σ/Λ Η γεωργία είναι κλάδος παραγωγής που ανήκει στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής.

10.5.2 Σ/Λ
Η ποιότητα και η ποσότητα των συντελεστών παραγωγής είναι η βάση για την οικονοµική 
ανάπτυξη κάθε χώρας.

10.5.2 Σ/Λ Ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής αναφέρεται στη βιοµηχανική παραγωγή.

10.5.2 Σ/Λ
Ο πρωτογενής τοµέας παραγωγής περιλαµβάνει κλάδους όπως η Βιοµηχανία και η 
Εκπαίδευση.
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10.5.2 Σ/Λ Ο τριτογενής τοµέας παραγωγής αναφέρεται στη βιοµηχανική παραγωγή .
10.5.2 Σ/Λ Ο τριτογενής τοµέας παραγωγής αναφέρεται στη βιοµηχανική παραγωγή.

10.5.2 Σ/Λ
Ο τριτογενής τοµέας παραγωγής περιλαµβάνει κλάδους όπως η παραγωγή ενεργειακών 
αγροτικών προϊόντων και η κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων.

10.5.2 Σ/Λ Το εµπόριο ανήκει στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. 

10.6 Σ/Λ Η κοινωνική οικονοµία βασίζεται στην συνεργασία και αλληλοβοήθεια των ανθρώπων.
10.6 Σ/Λ Οι συνεταιρισµοί είναι µια µορφή κοινωνικής οικονοµίας.
10.6 Σ/Λ Στην ιδιωτική οικονοµία, ιδιοκτήτες είναι οι ενώσεις πολιτών.

10.6 Σ/Λ
Στις ∆ηµόσιες ή κρατικές επιχειρήσεις ιδιοκτήτης είναι το κοινωνικό σύνολο, είτε το 
κράτος, είτε οι δήµοι, είτε άλλοι δηµόσιοι φορείς.

10.6 Σ/Λ Στο σοσιαλισµό κυριαρχεί η ιδιωτική οικονοµία και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

11.1 Αναπτ.
Αναφέρεται στη Βιβλιογραφία ότι η «πόλη παράγει πολιτισµό». Σχολιάστε τη σηµασία της 
πρότασης αυτής δίνοντας και ένα τεκµηριωµένο παράδειγµα.

11.1 Αναπτ. Πως από τον αντιπραγµατισµό οδηγηθήκαµε στην εφεύρεση του χρήµατος;

11.1 Π/Ε

Οι συνέπειες από τη χρήση του µεταλλικού νοµίσµατος: α. ήταν καταστροφικές για την 
εξέλιξη του πολιτισµού β. συνέβαλλαν στο πέρασµα από την οικονοµία του οίκου στην 
οικονοµία της πόλης γ. ωφέλησαν µόνο τις οικονοµικά ισχυρές οµάδες δ. ενίσχυσαν τη 
µετανάστευση

11.1 Σ/Λ
Η ανταλλαγή πραγµάτων, δηλαδή ο αντιπραγµατισµός, έστω και σε περιορισµένη 
κλίµακα υπάρχει και στις «πολιτισµένες» κοινωνίες, κοινωνίες που κυριαρχεί το χρήµα. 

11.1 Σ/Λ
Η χρησιµοποίηση του χρήµατος αύξησε το εµπόριο και τις συναλλαγές και κατ’ επέκταση 
την οικονοµία.

11.1 Σ/Λ Η χρησιµοποίηση του χρήµατος στις συναλλαγές διευκόλυνε την ανάπτυξη του εµπορίου.
11.1 Σ/Λ Με την εφεύρεση του χρήµατος, η οικονοµία από εγχρήµατη έγινε εµπράγµατη.

11.1 Σ/Λ
Μία από τις συνέπειες της χρησιµοποίησης του µεταλλικού χρήµατος ήταν η αύξηση του 
καταµερισµού της εργασίας.

11.2 Αναπτ. Τι ονοµάζουµε χρήµα (µονάδες 4) και τι γνωρίζετε για τις πιστωτικές κάρτες; (µονάδες 8)

11.2.1 Αναπτ.
Να αναφέρετε δυο από τις ιδιότητες που πρέπει να έχει το χρήµα για να επιτελεί τις 
λειτουργίες του.

11.2.1 Αναπτ.
Να αναφέρετε τις ιδιότητες του χρήµατος (µονάδες 6) και να αναπτύξετε µία από αυτές 
(µονάδες 7).

11.2.1 Αναπτ.
Να αναφέρετε τις κυριότερες ιδιότητες του χρήµατος (Μονάδες 3) και να τις αναπτύξετε 
(Μονάδες 9).

11.2.1 Αναπτ. Ποιες είναι οι κυριότερες ιδιότητες του χρήµατος;

11.2.1 Π/Ε
Μια από τις ιδιότητες του χρήµατος είναι: α. ότι είναι µέσο αποταµίευσης. β. ότι είναι 
µεταλλικό. γ. ότι δεν υφίσταται γρήγορη αλλοίωση ή φθορά. δ. ότι είναι πληρωτέο εν όψει.

11.2.1 Π/Ε
Πλαστικό χρήµα είναι: α. τα χαρτονοµίσµατα β. οι επιταγές γ. οι συναλλαγµατικές δ. οι 
πιστωτικές κάρτες

11.2.1 Π/Ε
Το χρήµα είναι: α. µέτρο αξίας αγαθών και υπηρεσιών β. µέσο πληρωµών γ. µέσο 
αποταµίευσης δ. όλα αυτά

11.2.1 Σ/Λ ∆ικαίωµα έκδοσης χρήµατος (εκδοτικό προνόµιο) έχουν όλες οι εµπορικές τράπεζες.
11.2.1 Σ/Λ Η εγχρήµατη οικονοµία αντικατέστησε την εµπράγµατη.
11.2.1 Σ/Λ Ο αντιπραγµατισµός παρατηρείται µόνο στις αρχαίες κοινωνίες.

11.2.1 Σ/Λ
Όταν στο µεταλλικό χρήµα η αξία του µετάλλου είναι µεγαλύτερη από την αξία του ίδιου 
του νοµίσµατος τότε το µεταλλικό νόµισµα δεν χρησιµοποιείται ως µέσον ανταλλαγής.

11.2.1 Σ/Λ Πλαστικό χρήµα είναι το χρήµα που εκδίδουν οι τράπεζες µέσω πιστωτικών καρτών.
11.2.1 Σ/Λ Πλαστικό χρήµα και πλασµατικό χρήµα ταυτίζονται.
11.2.1 Σ/Λ Το χρήµα είναι αποδεκτό µέσο πληρωµών υποχρεωτικά από το νόµο.
11.2.1 Σ/Λ Το χρήµα είναι κοινώς αποδεκτό µέσο πληρωµών και µάλιστα υποχρεωτικό µε νόµο.

11.2.2 Αναπτ.
Κατά τη γνώµη σας, ποιο ή ποια από τα είδη χρήµατος που κυκλοφορούν στις σηµερινές 
κοινωνίες θεωρείτε ότι διευκολύνουν περισσότερο τις συναλλαγές;

11.2.2 Αναπτ.
Ποια είναι η λειτουργία της πιστωτικής κάρτας (Μονάδες 5) και σε ποιους κινδύνους 
οδηγεί η χρήση της; (Μονάδες 7)

11.2.2 Αναπτ.
Ποια στοιχεία πρέπει να έχει η Συναλλαγµατική υποχρεωτικά από το νόµο για να είναι 
έγκυρη;

11.2.2 Αναπτ. Τι γνωρίζετε για τις πιστωτικές κάρτες;
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11.2.2 Αναπτ.
Τι είναι η επιταγή (µονάδες 6) και ποια η διαφορά της από τη συναλλαγµατική; (µονάδες 
6)

11.2.2 Αναπτ.
Τι είναι οι πιστωτικές κάρτες, (µονάδες 4) ποιον σκοπό εξυπηρετούν (µονάδες 4) και ποια 
προβλήµατα µπορούν να δηµιουργήσουν στο κάτοχό τους; (µονάδες 4)

11.2.2 Αναπτ. Τι είναι το «πλαστικό χρήµα» (Μονάδες 8) και ποιους κινδύνους εµπεριέχει (Μονάδες 4);
11.2.2 Αναπτ. Τι στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει µια επιταγή για να είναι έγκυρη;
11.2.2 Αναπτ. Τι στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει µια συναλλαγµατική για να είναι έγκυρη;

11.2.2 Π/Ε

Η Συναλλαγµατική µεταξύ των άλλων στοιχείων περιέχει και: α. το όνοµα της Τράπεζας 
που είναι ο πληρωτής. β. τον τραπεζικό λογαριασµό. γ. τον τόπο πληρωµής και τον 
χρόνο λήξης. δ. τον λόγο για τον οποίο γίνεται η πληρωµή.

11.2.2 Π/Ε
Τραπεζογραµµάτια ονοµάζονται: α. οι επιταγές β. οι συναλλαγµατικές γ. τα 
χαρτονοµίσµατα δ. οι πιστωτικές κάρτες

11.2.2 Σ/Λ Η επιταγή χρησιµοποιείται ως µέσο πληρωµής, χωρίς να δίνονται άµεσα χρήµατα.

11.2.2 Σ/Λ

Η συναλλαγµατική είναι ένα έγγραφο, µε το οποίο, αυτός που έχει χρήµατα στην 
τράπεζα, δίνει εντολή στην τράπεζα να πληρώσει το ποσό που αναγράφεται στον κοµιστή 
της. 

11.2.2 Σ/Λ
Το έγγραφο της επιταγής πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τη λέξη «Επιταγή» και το όνοµα 
της Τράπεζας ως πληρωτή.

11.3.1 Αναπτ.
Ποιος είναι πλέον ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας ενός κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης;

11.3.1 Αναπτ.
Τι γνωρίζετε για την κεντρική τράπεζα (Μονάδες 5) και για το ρόλο που επιτελεί στη 
νοµισµατική και πιστωτική πολιτική του κράτους (Μονάδες 8);

11.3.1 Π/Ε

Οι εµπορικές τράπεζες είναι επιχειρήσεις οι οποίες: α. δέχονται µόνον καταθέσεις από 
φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις β. συνδέονται αποκλειστικά µε τα χρηµατιστηριακά 
κεφάλαια γ. χορηγούν δάνεια κυρίως σε επιχειρήσεις δ. δέχονται καταθέσεις από φυσικά 
πρόσωπα και επιχειρήσεις και χορηγούν δάνεια

11.3.1 Π/Ε

Οι εµπορικές τράπεζες είναι επιχειρήσεις: α. που δέχονται µόνο καταθέσεις β. που 
χορηγούν µόνο δάνεια γ. που δέχονται καταθέσεις και χορηγούν δάνεια δ. που στόχο 
έχουν τη ρύθµιση των επιτοκίων

11.3.1 Σ/Λ
Βασικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ) είναι η διατήρηση της 
αγοραστικής δύναµης του ευρώ.

11.3.1 Σ/Λ
Η διαφύλαξη της αξίας του ευρώ δεν ανήκει στις χώρες µέλη της Ε.Ε. αλλά στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

11.3.1 Σ/Λ
Οι τράπεζες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τους τη µεσολάβηση 
στην αγορά του χρήµατος.

11.3.1 Σ/Λ Ρόλος της κεντρικής τράπεζας είναι να δίνει δάνεια στους καταναλωτές.
11.3.1 Σ/Λ Τα χαρτονοµίσµατα λέγονται και τραπεζογραµµάτια.

11.3.1 Σ/Λ
Το βασικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(Ε.Κ.Τ.) είναι η διαφύλαξη της 
αξίας του ευρώ.

11.3.1 Σ/Λ Το τραπεζικό σύστηµα αποτελείται από την κεντρική τράπεζα και τις εµπορικές τράπεζες.

11.3.1 Σ/Λ Το τραπεζικό σύστηµα της χώρας αποτελείται από το σύνολο των εµπορικών τραπεζών.
11.3.2 Αναπτ. Από ποιες οργανωτικές αρχές διέπεται η λειτουργία του ευρωσυστήµατος;

11.3.2 Π/Ε

Αρµόδιο όργανο για τη διαφύλαξη της αξίας του ευρώ είναι: α. το Χρηµατιστήριο αξιών β. 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γ. η Κεντρική Τράπεζα δ. το χρηµατιστήριο της 
Φρανκφούρτης.

11.3.2 Σ/Λ

Για να ενταχθεί µια χώρα στη ζώνη του ευρώ πρέπει να ικανοποιεί τα: α. κριτήρια 
συνεργασίας β. κριτήρια σύγκλισης γ. κριτήρια σταθερότητας δ. κριτήρια συνοχής και 
ενότητας

11.3.2 Σ/Λ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µαζί µε τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των χωρών που 
έχουν υιοθετήσει το ευρώ αποτελούν το ευρωσύστηµα.

11.3.2 Σ/Λ Η Κεντρική Τράπεζα δεν ελέγχεται από το κράτος.

11.3.2 Σ/Λ
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ευρωσύστηµα το αποτελούν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
µαζί µε τις Εθνικές Τράπεζες όλων των χωρών που ανήκουν στην Ε.Ε.

11.3.2 Σ/Λ
Το ευρωσύστηµα έχει ως κύριο στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών στη 
ζώνη του ευρώ. 

11.4 Αναπτ.
Να αναλύσετε τα είδη των δανείων που δίνουν οι τράπεζες προς τα νοικοκυριά (µονάδες 
6) και αυτά που δίνουν προς τις επιχειρήσεις (µονάδες 7).

11.4 Αναπτ.
Να αναφέρετε τα είδη των καταθέσεων που γίνονται στις εµπορικές τράπεζες (Μονάδες 
3) και να εξηγήσετε τη λειτουργία των καταθέσεων αυτών (Μονάδες 10).

11.4 Αναπτ.
Να αναφέρετε τα είδη των καταθέσεων που δέχονται οι εµπορικές τράπεζες και να 
αναπτύξετε τις καταθέσεις προθεσµίας.



∆.Ε Τύπος Ερώτηµα

11.4 Αναπτ. Ποια είναι τα είδη (διακρίσεις) των καταθέσεων που δέχονται οι εµπορικές τράπεζες;

11.4 Αναπτ.
Τι είναι ο τόκος και τι το επιτόκιο; (Μονάδες 10) Να αναφέρετε ένα παράδειγµα. (Μονάδες 
2)

11.4 Σ/Λ Tα δάνεια προς τα νοικοκυριά διακρίνονται σε καταναλωτικά και στεγαστικά.
11.4 Σ/Λ Κάθε επιχείρηση θεωρείται τόσο φυσικό όσο και νοµικό πρόσωπο.

11.4 Σ/Λ Οι καταθέσεις ταµιευτηρίου έχουν υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση µε τις καταθέσεις όψεως.

11.4 Σ/Λ
Στις καταθέσεις προθεσµίας ο καταθέτης µπορεί να κάνει καταθέσεις ή αναλήψεις 
χρηµάτων, όποτε θέλει αυτός.

11.4 Σ/Λ Τα κρατικά οµόλογα είναι µια µορφή δανεισµού του κράτους από τις τράπεζες.

11.4 Σ/Λ
Το κράτος για να καλύψει τις ανάγκες του εκδίδει καταναλωτικά δάνεια και κρατικά 
οµόλογα.

11.4 Σ/Λ
Το κράτος, για να καλύψει τις ανάγκες του, εκδίδει κρατικά οµόλογα, τα οποία αγοράζουν 
οι τράπεζες.

11.5 Αναπτ. Για ποιους λόγους τα χρηµατιστήρια διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία;
11.5 Αναπτ. Να αναλύσετε το ρόλο της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
11.5 Αναπτ. Ποιος ο ρόλος που διαδραµατίζει το χρηµατιστήριο στην οικονοµία;
11.5 Αναπτ. Τι γνωρίζετε για την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

11.5 Αναπτ.

Τι είδους αγορά είναι το Χρηµατιστήριο, σε ποιες πόλεις του κόσµου λειτουργούν τα 
µεγάλα Χρηµατιστήρια (µονάδες 6) και τι γνωρίζετε για τα είδη του Χρηµατιστηρίου που 
λειτουργούν σήµερα στο ελληνικό κράτος; (µονάδες 7)

11.5 Αναπτ.
Τι είναι χρηµατιστήριο και ποιος ο σκοπός του; (Μονάδες 6) Ποιο ρόλο διαδραµατίζουν τα 
χρηµατιστήρια στην οικονοµία; ( Μονάδες7)

11.5 Π/Ε

Οι µέτοχοι της Ανώνυµης Εταιρείας: α. έχουν απεριόριστη ευθύνη β. έχουν δικαίωµα 
µεταβίβασης των µετοχών τους γ. µοιράζονται τα κέρδη ανεξάρτητα από τις µετοχές που 
έχουν δ. διευθύνουν την εταιρεία

11.5 Π/Ε
Χρηµατιστηριακή αγορά είναι: α. το χρηµατιστήριο αξιών β. το χρηµατιστήριο ναύλων γ. 
το χρηµατιστήριο εµπορευµάτων δ. όλα τα παραπάνω

11.5 Σ/Λ
Οι Ανώνυµες Εταιρείες εισάγουν τις µετοχές τους στο χρηµατιστήριο για να µπορούν να 
αντλούν κεφάλαια.

11.5 Σ/Λ
Οι χρηµατιστηριακές εταιρείες µεσολαβούν για να αγοράσει ή να πωλήσει κάποιος 
µετοχές ή οµόλογα.

11.5 Σ/Λ
Όποιος θέλει να αγοράσει ή να πωλήσει µετοχές πρέπει να µεσολαβήσουν απαραίτητα οι 
Τράπεζες.

11.5 Σ/Λ
Όταν οι Ανώνυµες Εταιρείες εισάγουν τις µετοχές τους στο χρηµατιστήριο αντλούν 
κεφάλαια.

11.5 Σ/Λ Το Χρηµατιστήριο είναι ένα είδος «αγοράς».
12.1 Σ/Λ Υπήρχε εποχή που η µετανάστευση γινόταν βάση σχεδίου.

12.1.1 Αναπτ.
Τι γνωρίζετε για την εξωτερική µετανάστευση (µονάδες 7) και τι εννοούµε όταν λέµε ότι η 
µετανάστευση µπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό ντάµπινγκ; (µονάδες 6)

12.1.1 Αναπτ.
Τι γνωρίζετε για την εσωτερική (µονάδες 6) και τι για την εξωτερική µετανάστευση; 
(µονάδες 6)

12.1.1 Αναπτ.
Τι γνωρίζετε για την εσωτερική µετανάστευση (µονάδες 6) και τι εννοούµε όταν λέµε ότι η 
µετανάστευση µπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό ντάµπινγκ; (µονάδες 6)

12.1.1 Αναπτ.
Τι ονοµάζεται µετανάστευση; (µονάδες 3) Να αναπτύξετε την εξωτερική µετανάστευση. 
(µονάδες 9)

12.1.1 Π/Ε
Αν η εξωτερική µετανάστευση γίνεται από µια χώρα προς χώρες άλλης ηπείρου 
ονοµάζεται: α. ηπειρωτική  β. ηπειρώτισσα γ. υπερπόντια δ. υποπόντια

12.1.1 Π/Ε
Αν η εξωτερική µετανάστευση γίνεται προς χώρες άλλης ηπείρου ονοµάζεται: α. 
ηπειρωτική β. υπερπόντια γ. ακούσια δ. οικολογική

12.1.1 Π/Ε

Εσωτερική µετανάστευση είναι: α. η µετακίνηση ατόµων ή οµάδων σε άλλη χώρα β. η 
µετανάστευση από µια περιοχή της χώρας σε άλλη γ. υπερπόντια µετανάστευση δ. 
ηπειρωτική µετανάστευση

12.1.1 Π/Ε
Η εξωτερική µετανάστευση που γίνεται προς χώρες άλλης ηπείρου ονοµάζεται: α. 
ηπειρωτική. β. οικολογική. γ. ακούσια. δ. υπερπόντια.

12.1.1 Π/Ε
Η εσωτερική µετανάστευση µπορεί να είναι: α. εκούσια β. ακούσια γ. οικολογική δ. όλα τα 
παραπάνω

12.1.1 Π/Ε
Η µετανάστευση από την ύπαιθρο στην πόλη είναι: α. εσωτερική. β. υπερπόντια. γ. 
εξωτερική. δ. ηπειρωτική. 

12.1.1 Π/Ε

Η µετανάστευση που χαρακτηρίζεται ως εκούσια έχει το χαρακτηριστικό ότι: α. τα άτοµα 
που µεταναστεύουν είναι πρόσφυγες β. τα άτοµα εξαναγκάζονται να µεταναστεύσουν για 
ιδεολογικούς λόγους γ. τα άτοµα µεταναστεύουν µε τη θέλησή τους δ. τα άτοµα 
µεταναστεύουν µετά από διωγµό
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12.1.1 Π/Ε
Ονοµάζεται η µετανάστευση από την Ελλάδα στην Ιταλία: α. εσωτερική β. ακούσια γ. 
ηπειρωτική δ. εκούσια µετανάστευση 

12.1.1 Σ/Λ ∆εν µπορεί να υπάρξει ένας κόσµος χωρίς µετανάστευση.

12.1.1 Σ/Λ Εκούσια µετανάστευση είναι η µετανάστευση από µια περιοχή της χώρας σε µια άλλη.

12.1.1 Σ/Λ Εξωτερική µετανάστευση είναι η µετανάστευση από µια περιοχή της χώρας σε άλλη.

12.1.1 Σ/Λ
Εσωτερική µετανάστευση είναι η µετανάστευση από µια χώρα σε µια άλλη που βρίσκεται 
στην ίδια ήπειρο.

12.1.1 Σ/Λ Εσωτερική µετανάστευση είναι η µετανάστευση από µια χώρα σε µια άλλη.

12.1.1 Σ/Λ
Η µετακόµιση µιας οικογένειας από τη Θεσσαλονίκη στα Χανιά είναι εσωτερική 
µετανάστευση.

12.1.1 Σ/Λ Η µετανάστευση είναι φαινόµενο των τελευταίων δεκαετιών.
12.1.1 Σ/Λ Η οικολογική µετανάστευση είναι µία µορφή µετανάστευσης.
12.1.1 Σ/Λ Η χώρα από την οποία µεταναστεύει κάποιος λέγεται χώρα προέλευσης.
12.1.1 Σ/Λ Η χώρα από την οποία µεταναστεύει κάποιος λέγεται χώρα υποδοχής.
12.1.1 Σ/Λ Ο πόλεµος είναι αιτία µετανάστευσης.

12.1.2 Αναπτ.
Να αναπτύξετε τη γνώµη σας για την άποψη ότι για την ανεργία ευθύνονται αποκλειστικά 
οι µετανάστες.

12.1.2 Αναπτ.
Σχολιάστε την άποψη σύµφωνα µε την οποία οι µετανάστες ευθύνονται αποκλειστικά για 
την ανεργία στη χώρα µας.

12.1.2 Σ/Λ Η καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελεί, κάποιες φορές, αιτία µετανάστευσης.
12.1.2 Σ/Λ Η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν µπορεί να αποτελεί αιτία µετανάστευσης.
12.2 Αναπτ. ∆ιακρίνετε τους όρους «πρόσφυγας» και «µετανάστης».
12.2 Αναπτ. Να αναλύσετε τις διαφορές µεταξύ του πρόσφυγα και του µετανάστη.

12.2 Αναπτ.
Να αναπτύξετε τη διαφορά µεταξύ πρόσφυγα και µετανάστη. (µονάδες 9) Ποια εποχή 
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος «πρόσφυγας» και για ποια άτοµα; (µονάδες 3)

12.2 Αναπτ. Να γράψετε τέσσερις βασικούς κανόνες που συµπεριλαµβάνονται στη συνθήκη Σέγκεν.
12.2 Αναπτ. Ο πρόσφυγας συγχέεται συχνά µε τον µετανάστη. Να αναφέρετε τις διαφορές.

12.2 Αναπτ.

Ποια η διαφορά ανάµεσα στον πρόσφυγα και το µετανάστη (Μονάδες 6); Ποια ήταν η 
έννοια του όρου πρόσφυγας µετά τον Α' παγκόσµιο πόλεµο και ποια µετά τον Β' 
παγκόσµιο πόλεµο (Μονάδες 6);

12.2 Αναπτ.
Ποιοι είναι οι κανόνες που περιλαµβάνει η συµφωνία Σέγκεν οι οποίοι ελέγχουν και 
ρυθµίζουν τη µετακίνηση των προσφύγων στη ∆υτική Ευρώπη;

12.2 Αναπτ. Ποιοι είναι οι κύριοι κανόνες που υιοθετήθηκαν µε τη Συµφωνία του Σένγκεν.
12.2 Αναπτ. Σε τι διαφέρει ο πρόσφυγας από τον µετανάστη;

12.2 Π/Ε

Μια από τις σηµαντικές διαφορές µεταξύ ατόµων που είναι πρόσφυγες και ατόµων που 
είναι µετανάστες είναι ότι: α. στους πρόσφυγες επιτρέπεται ελεύθερα να µετακινηθούν σε 
όποια χώρα θέλουν β. στους πρόσφυγες χορηγείται πολιτικό άσυλο γ. οι πρόσφυγες 
εγκαταλείπουν τη χώρα τους µε τη θέλησή τους ενώ οι µετανάστες γιατί εξαναγκάζονται 
δ. οι πρόσφυγες εκδίδονται πίσω στη χώρα από την οποία προέρχονται 

12.2 Π/Ε

Ο πρόσφυγας: α. φεύγει από τη χώρα του µε τη θέληση του β. µπορεί να λάβει άδεια 
παραµονής γ. δεν µπορεί να έχει πολιτικό άσυλο δ. εγκαταλείπει τη χώρα του, χωρίς τη 
θέλησή του

12.2 Π/Ε
Στον πρόσφυγα µπορεί να χορηγηθεί: α. άδεια παραµονής β. πολιτικό άσυλο γ. πολιτική 
φιλοξενία δ. άδεια διανυκτέρευσης

12.2 Σ/Λ Η παροχή πολιτικού ασύλου είναι µια µορφή διεθνούς προστασίας.
12.2 Σ/Λ Ο νόµιµος µετανάστης δικαιούται να αιτηθεί πολιτικού ασύλου.

12.2 Σ/Λ
Ο πρόσφυγας εγκαταλείπει τη χώρα του µε τη θέλησή του, ενώ ο µετανάστης φεύγει από 
τη χώρα του χωρίς τη θέλησή του.

12.2 Σ/Λ Στον πρόσφυγα µπορεί να χορηγηθεί πολιτικό άσυλο.

12.2 Σ/Λ
Το ελληνικό Σύνταγµα προβλέπει την αναγνώριση δικαιώµατος ασύλου αλλοδαπού που 
διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας. 

12.3 Αναπτ.
∆ώστε τον ορισµό της ιθαγένειας. (µονάδες 4) Σε τι διαφέρει από την εθνικότητα; 
(µονάδες 3) Με ποιους τρόπους αποκτιέται η ιθαγένεια; (µονάδες 6)

12.3 Π/Ε

Στην Ελλάδα οι αλλοδαποί: α. δεν έχουν δικαίωµα στη µόρφωση β. έχουν τις ίδιες 
υποχρεώσεις που έχουν και οι Έλληνες γ. δεν έχουν πολιτικά δικαιώµατα δ. δεν έχουν 
θρησκευτική ελευθερία

12.3.1 Σ/Λ Η ιθαγένεια διαφέρει από την εθνικότητα.
12.3.1 Σ/Λ Η ιθαγένεια είναι ένας νοµικός δεσµός που συνδέει το άτοµο µε ορισµένο κράτος.
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12.3.1 Σ/Λ
Ιθαγένεια ή υπηκοότητα είναι ο νοµικός δεσµός που συνδέει ένα πρόσωπο µε ορισµένο 
κράτος και ο οποίος συνεπάγεται δικαιώµατα και υποχρεώσεις.

12.3.1 Σ/Λ Ιθαγένεια και εθνικότητα είναι η ίδια ιδιότητα που έχουν τα άτοµα.
12.3.2 Αναπτ. Με ποιους τρόπους µπορεί να γίνει η απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας;
12.3.2 Σ/Λ Η ιθαγένεια αποκτάται τη στιγµή της γέννησης.
12.3.2 Σ/Λ Η υιοθεσία είναι ένας τρόπος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. 

12.3.2 Σ/Λ
Πολιτογράφηση είναι η εγγραφή αλλοδαπού στα µητρώα πολιτών του κράτους, δηλαδή η 
παροχή ιθαγένειας.

12.4.1 Αναπτ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός «κράτους δικαίου»;
12.4.1 Αναπτ. Τι γνωρίζετε για το κράτος ∆ικαίου;
12.4.1 Σ/Λ «Κράτος ∆ικαίου» αποκαλούµε κάθε µορφή δίκαιου κράτους.
12.4.1 Σ/Λ «Κράτος ∆ικαίου» ονοµάζουµε κάθε σύγχρονο δίκαιο κράτος.
12.4.1 Σ/Λ Κοινωνικό κράτος αποκαλούµε το σύγχρονο και δίκαιο κράτος.
12.4.1 Σ/Λ Κράτος δικαίου αποκαλούµε κάθε σύγχρονο κράτος που είναι δίκαιο.
12.4.1 Σ/Λ Λέγοντας κράτος ∆ικαίου δεν εννοούµε απαραίτητα ένα δίκαιο κράτος.
12.4.1 Σ/Λ Το κράτος δικαίου είναι «το δίκαιο κράτος».
12.4.1 Σ/Λ Το κράτος δικαίου προστατεύει κατά προτεραιότητα τον αδύναµο.

12.4.2 Π/Ε
Απαραίτητα στοιχεία για την οµαλή κοινωνική συµβίωση είναι: α. ο σεβασµός του άλλου 
β. η αποδοχή της διαφορετικότητας γ. η ανεκτικότητα δ. όλα τα παραπάνω

12.5 Αναπτ.
Με ποιο τρόπο η ορθόδοξη εκκλησία βοηθάει τους Έλληνες της διασποράς να 
διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα;

12.5 Π/Ε

Έλληνες της διασποράς λέγονται: α. όσοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια β. όσοι έχουν την 
ελληνική υπηκοότητα γ. όσοι έχουν την ελληνική ταυτότητα δ. όσοι είναι έλληνες και ζουν 
στο εξωτερικό

12.5 Σ/Λ Οι Έλληνες του εξωτερικού ζουν σε κοινότητες που ονοµάζονται παροικίες.
12.5 Σ/Λ Οι κοινότητες των Ελλήνων στο εξωτερικό ονοµάζονται αποικίες.
12.6 Σ/Λ Ο θεσµός της χορηγίας σχετίζεται µε αυτόν της ευεργεσίας. 
13.1.1 Αναπτ. Αναπτύξτε τα αίτια των κοινωνικών προβληµάτων.
13.1.1 Αναπτ. Εξηγείστε αναλυτικά τι εννοούµε µε τον όρο «κοινωνικό πρόβληµα».
13.1.1 Αναπτ. Εξηγείστε τι ονοµάζουµε «κοινωνικό πρόβληµα» και δώστε δύο παραδείγµατα.
13.1.1 Αναπτ. Να αναπτύξετε τα αίτια των κοινωνικών προβληµάτων.

13.1.1 Αναπτ.
Να εξηγήσετε πως η γρήγορη κοινωνική αλλαγή µπορεί να δηµιουργήσει κοινωνικά 
προβλήµατα. Να αναφέρετε ένα παράδειγµα.

13.1.1 Αναπτ.
Τι εννοούµε µε τον όρο «κοινωνικό πρόβληµα» και σε τι µέτρα επικεντρώνονται οι 
προσπάθειες αντιµετώπισης των κοινωνικών προβληµάτων;

13.1.1 Π/Ε

Τα κοινωνικά προβλήµατα: α. δεν αγγίζουν όλο τον πληθυσµό µε τον ίδιο τρόπο β. 
αλλάζουν από κοινωνία σε κοινωνία και εποχή σε εποχή γ. οι άνθρωποι δεν συµφωνούν 
στο ποια είναι τα κύρια και ποια τα δευτερεύοντα αίτιά τους δ. όλα τα παραπάνω

13.1.1 Σ/Λ Η µόλυνση του περιβάλλοντος αποτελεί ένα παγκόσµιο κοινωνικό πρόβληµα.

13.1.1 Σ/Λ Μια από τις αιτίες των κοινωνικών προβληµάτων θεωρείται η γρήγορη κοινωνική αλλαγή.
13.1.1 Σ/Λ Οι επιστήµονες συµφωνούν ως προς τα αίτια των κοινωνικών προβληµάτων.

13.1.1 Σ/Λ
Στην σύγχρονη εποχή υπάρχουν άνθρωποι που επωφελούνται από τα κοινωνικά 
προβλήµατα.

13.1.1 Σ/Λ Τα κοινωνικά προβλήµατα δεν αγγίζουν όλο τον πληθυσµό µε τον ίδιο τρόπο.

13.1.1 Σ/Λ
Τα κοινωνικά προβλήµατα µεταβάλλονται σε µεγάλο βαθµό από κοινωνία σε κοινωνία και 
από εποχή σε εποχή.

13.1.1 Σ/Λ Τα κοινωνικά προβλήµατα οφείλονται στην κοινωνική ανισότητα που υπάρχει.
13.1.1 Σ/Λ Το να ζει κάποιος σε ένα µολυσµένο περιβάλλον αποτελεί κοινωνικό πρόβληµα.

13.1.2 Αναπτ.
Να αναλύσετε τις έννοιες «πολιτική απάθεια» (Μονάδες 6) και «πολιτικός 
αναλφαβητισµός» (Μονάδες 6).

13.1.2 Αναπτ.

Ποιες προσπάθειες απαιτείται να γίνουν από πλευράς της πολιτείας προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήµατα; (µονάδες 7) Να αναλύσετε τις προσπάθειες 
αυτές. (µονάδες 6)

13.2 Αναπτ.
Από τις µορφές της ανεργίας να αναπτύξετε: α) την δοµική ανεργία (Μονάδες 6) και β) 
την τεχνολογική ανεργία (Μονάδες 6).

13.2 Αναπτ.

Η ανεργία αποτελεί µεγάλο πρόβληµα της σύγχρονης κοινωνίας. Να εξηγήσετε ποιος 
άνθρωπος χαρακτηρίζεται άνεργος (Μονάδες 3) και στη συνέχεια να αναλύσετε τις 
έννοιες της δοµικής ανεργίας (Μονάδες 5) και της τεχνολογικής ανεργίας

13.2 Αναπτ. Να αναπτύξετε τις µορφές της ανεργίας.

13.2 Αναπτ.
Να περιγράψετε τη συγκυριακή (Μονάδες 5) και την τεχνολογική ανεργία (Μονάδες 5) και 
να αναφέρετε ένα παραδείγµατα για την κάθε περίπτωση (Μονάδες 2).
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13.2 Αναπτ.
Ποιες είναι οι µορφές ανεργίας (Μονάδες 6) και ποιες οι κύριες συνέπειές της (Μονάδες 
6);

13.2 Αναπτ. Ποιες συνέπειες έχει η ανεργία;

13.2 Αναπτ.
Ποιοι θεωρούνται άνεργοι, (µονάδες 3) πού οφείλεται η δοµική ανεργία (µονάδες 5) και 
πού η τεχνολογική ανεργία; (µονάδες 5)

13.2 Αναπτ. Ποιος θεωρείται άνεργος; (Μονάδες 4) Τι γνωρίζετε για τη δοµική ανεργία; (Μονάδες 8)

13.2 Αναπτ.
Ποιος θεωρείται άνεργος; (Μονάδες 5) Από τις µορφές της ανεργίας να περιγράψετε τη 
δοµική ανεργία. (Μονάδες 8)

13.2 Αναπτ. Πώς µπορεί να αντιµετωπισθεί η ανεργία;

13.2 Αναπτ.
Πώς ορίζεται η φτώχεια (6 µονάδες) και τι γνωρίζετε για τις µορφές της στις οποίες 
διακρίνεται; (6 µονάδες)

13.2 Αναπτ.
Τι γνωρίζετε για την απόλυτη και τι για τη σχετική φτώχεια; (µονάδες 7) Ποια είναι τα αίτια 
της φτώχειας; (µονάδες 6)

13.2 Αναπτ.
Τι γνωρίζετε για τις συνέπειες που προξενεί στην κοινωνία η ανεργία; (Μονάδες 7). 
Αναφέρετε τρόπους αντιµετώπισης της ανεργίας. (Μονάδες 6)

13.2 Αναπτ.
Τι ονοµάζουµε φτώχεια (µονάδες 3) και ποια είναι τα κύρια αίτιά της; (µονάδες 6) και τι 
γνωρίζεις για τη λεγόµενη συγκυριακή ανεργία; (µονάδες 3)

13.2 Αναπτ. Τι σηµαίνουν και σε τι διαφέρουν οι όροι απόλυτη φτώχεια και σχετική φτώχεια.

13.2 Π/Ε
Ακραία συνέπεια της φτώχειας είναι: α. η ανεργία β. η έλλειψη εκπαίδευσης γ. οι άστεγοι 
δ. η χαµηλή αµοιβή στην εργασία

13.2 Π/Ε

Η ανεργία που οφείλεται στην εγκατάλειψη του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής στην 
οικονοµία ονοµάζεται: α. τεχνολογική ανεργία β. συγκυριακή ανεργία γ. απόλυτη ανεργία 
δ. δοµική ανεργία

13.2 Π/Ε

Η τεχνολογική ανεργία οφείλεται: α. στην αντικατάσταση του ανθρώπου από 
αυτοµατοποιηµένα µηχανήµατα β. στην πώληση κεφαλαιουχικών αγαθών σε 
επιχειρήσεις γ. στην µεταβολή της αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων δ. στην 
µεταπώληση εµπορευµάτων

13.2 Π/Ε

Η τεχνολογική ανεργία οφείλεται: α. στην αντικατάσταση του ανθρώπου από 
αυτοµατοποιηµένα µηχανήµατα β. στο άγχος απέναντι στις νέες τεχνολογίες γ. στην 
ποιότητα της εκπαίδευσης δ. στην ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων

13.2 Π/Ε

Η τεχνολογική ανεργία οφείλεται: α. στην αύξηση του εργατικού δυναµικού. β. στην 
αντικατάσταση του ανθρώπου από αυτοµατοποιηµένα µηχανήµατα. γ. στο φόβο των 
ανθρώπων για τις νέες τεχνολογίες. δ. γιατί πολλοί νέοι εργαζόµενοι δεν µπορούν να 
προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα.

13.2 Π/Ε
Η φτώχεια διακρίνεται σε: α. απόλυτη και συγκυριακή. β. τεχνολογική και εποχιακή. γ. 
απόλυτη και σχετική. δ. κοινωνική και συλλογική.

13.2 Π/Ε
Η φτώχεια διακρίνεται σε: α. απόλυτη και σχετική β. δοµική και συγκυριακή γ. τεχνολογική 
και εποχιακή δ. κοινωνική και ατοµική

13.2 Π/Ε

Κλειδί για την αντιµετώπιση της ανεργίας, είναι: α. ο περιορισµός της τεχνολογίας β. ο 
περιορισµός των κοινωνικών παροχών γ. η οικονοµική ανάπτυξη δ. ο κοινωνικός 
αποκλεισµός

13.2 Π/Ε

Σχετική φτώχεια είναι η κατάσταση όπου ένα νοικοκυριό έχει: α. εισόδηµα µε το οποίο 
µπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες β. µπορεί να συµµετέχει στο καταναλωτικό 
πρότυπο της κοινωνίας γ. αδυναµία κάλυψης των βασικών αναγκών δ. επαρκείς πόρους 
για να ζήσει µια άνετη ζωή

13.2 Π/Ε

Ως απόλυτη φτώχεια ορίζεται: α. η αδυναµία συµµετοχής στο καταναλωτικό πρότυπο της 
κοινωνίας β. η αδυναµία κάλυψης των βασικών αναγκών γ. η φτώχεια που οφείλεται σε 
φυσικές καταστροφές δ. η φτώχεια που παραµένει ίδια από κοινωνία σε κοινωνία

13.2 Σ/Λ  Η αναδιανοµή του εισοδήµατος από το κράτος, µειώνει τις κοινωνικές ανισότητες.
13.2 Σ/Λ Ακραία συνέπεια της φτώχειας είναι οι άστεγοι.
13.2 Σ/Λ Άνεργοι ονοµάζονται αυτοί που δεν είναι ικανοί να εργαστούν.

13.2 Σ/Λ
Από τον κοινωνικό αποκλεισµό κινδυνεύουν όλο και µεγαλύτερα τµήµατα του πληθυσµού 
επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά και οικονοµικά αγαθά.

13.2 Σ/Λ Η αδυναµία κάλυψης των βασικών αναγκών ονοµάζεται σχετική φτώχεια.
13.2 Σ/Λ Η αναδιανοµή του εισοδήµατος από το κράτος, µειώνει τις κοινωνικές ανισότητες.

13.2 Σ/Λ Η ανακατανοµή των εισοδηµάτων µπορεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της φτώχειας.
13.2 Σ/Λ Η ανεργία δεν αποτελεί ένα από τα αίτια της φτώχειας.
13.2 Σ/Λ Η αντιµετώπιση της φτώχειας απαιτεί ισχυρό κράτος πρόνοιας.

13.2 Σ/Λ
Η εγκατάλειψη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα της οικονοµίας προκαλεί τη 
λεγόµενη δοµική ανεργία.

13.2 Σ/Λ Η είσοδος της τεχνολογίας στην παραγωγή δηµιουργεί συγκυριακή ανεργία. 
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13.2 Σ/Λ Η εκπαίδευση είναι σηµαντικός παράγοντας στην καταπολέµηση της ανεργίας.
13.2 Σ/Λ Η έλλειψη εκπαίδευσης θεωρείται ένα από τα αίτια της φτώχειας.
13.2 Σ/Λ Η συγκυριακή ανεργία οφείλεται στις δοµές της οικονοµίας.
13.2 Σ/Λ Η τεχνολογική ανεργία εµφανίστηκε στη µεταβιοµηχανική εποχή και κοινωνία.

13.2 Σ/Λ
Η υψηλή ανεργία σε µια χώρα οδηγεί πολλούς ανέργους να σκεφθούν ως λύση τη 
µετανάστευση.

13.2 Σ/Λ Η φτώχεια διακρίνεται σε απόλυτη και σχετική.

13.2 Σ/Λ
Κάποιες εποχικές απασχολήσεις όπως η συγκοµιδή φρούτων δείχνουν συγκυριακή 
ανεργία.

13.2 Σ/Λ Μία από τις συνέπειες της ανεργίας είναι ότι διατηρούνται οι µισθοί χαµηλοί.
13.2 Σ/Λ Όταν σε µια χώρα κλείνουν πολλές επιχειρήσεις δηµιουργείται τεχνολογική ανεργία.
13.2 Σ/Λ Το όριο της φτώχειας διαφέρει από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία.

13.2 Σ/Λ
Το όριο της φτώχειας έχει αποφασιστεί από τις Κυβερνήσεις όλων των κρατών να ισχύει 
το ίδιο για όλες τις κοινωνίες.

13.3.1 Αναπτ. Τι γνωρίζετε για τον σχολικό εκφοβισµό (bulling);

13.3.1 Π/Ε
Η βία η οποία µπορεί να ασκηθεί ανάµεσα στους συζύγους ονοµάζεται: α. ενδοσυζυγική 
β. ενδοσχολική γ. ενδοοικογενειακή δ. οικογενειακός εκφοβισµός

13.3.1 Σ/Λ Ενδοσχολική βία και σχολικός εκφοβισµός ταυτίζονται. 
13.3.1 Σ/Λ Η βία αναπαράγεται από τη βία.

13.3.1 Σ/Λ Η βία είναι πράξη, η οποία έχει κυρίως υλικές επιπτώσεις στο άτοµο που τη δέχεται.

13.3.1 Σ/Λ
Η βία µπορεί να είναι: α. ενδοοικογενειακή β. ενδοσχολική γ. αθλητική δ. όλα τα 
παραπάνω

13.3.1 Σ/Λ Η ενδοοικογενειακή βία είναι η βία που ασκείται µόνο ανάµεσα στους συζύγους.

13.3.1 Σ/Λ
Στο σχολείο εκδηλώνεται το φαινόµενο της ενδοσχολικής βίας, καθώς πολλοί µαθητές 
προβαίνουν σε πράξεις βίας σε βάρος συµµαθητών τους.

13.3.2 Αναπτ. Αναπτύξτε τις σηµαντικότερες αιτίες της βίας.
13.3.2 Αναπτ. Γιατί η έλλειψη παιδείας αποτελεί σηµαντική αιτία βίας;

13.3.2 Αναπτ.
Ποιες είναι οι σηµαντικότερες αιτίες της βίας (Μονάδες 8) και σε ποιους άξονες κινούνται 
οι προσπάθειες αντιµετώπισής της (Μονάδες 5);

13.3.2 Αναπτ.

Το ξεκάθαρο πλαίσιο των επιπτώσεων (Μονάδες 7) και η εκπαίδευση (Μονάδες 6) είναι 
οι δύο βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η αντιµετώπιση της βίας. Να τους 
αναλύσετε.

13.3.2 Σ/Λ Η έλλειψη παιδείας είναι µια από τις αιτίες εµφάνισης της βίας. 
13.4 Αναπτ. Με ποιους τρόπους µπορεί να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα του δηµοσίου χρέους;
13.4 Αναπτ. Τι χρειάζεται να γίνει για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα του δηµόσιου χρέους;

13.4 Π/Ε
∆ηµόσιο χρέος είναι: α. το χρέος των δηµοσίων υπαλλήλων β. το χρέος όλων των 
εργαζόµενων γ. το συνολικό χρέος του κράτους δ. το συνολικό χρέος όλων των ελλήνων

13.4 Σ/Λ ∆ηµόσιο χρέος είναι τα χρήµατα που χρωστούν τα νοικοκυριά στο κράτος.

13.4 Σ/Λ
Ο δανεισµός, σε καµία περίσταση δεν µπορεί να επιδράσει θετικά στην οικονοµική 
ανάπτυξη.

13.4 Σ/Λ
Το δηµόσιο έλλειµµα είναι το ποσό κατά το οποίο τα έσοδα του δηµοσίου υπερβαίνουν τα 
έξοδα κατά τη διάρκεια ενός έτους.

13.5 Αναπτ.
Με ποιον τρόπο η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσµού µειώνει τις επιλογές 
και τις ευκαιρίες για τους νέους;

13.5 Αναπτ.
Που οφείλεται η υπογεννητικότητα στη χώρα µας; (µονάδες 4) Να αναπτύξετε τις αιτίες 
του φαινοµένου. (µονάδες 8)

13.5 Π/Ε

Η γήρανση του πληθυσµού οφείλεται: α. στην έλλειψη οικογενειακού προγραµµατισµού 
β. στην έλλειψη κατάλληλων συνθηκών περίθαλψης γ. στην αύξηση της θνησιµότητας δ. 
στην µείωση των γεννήσεων

13.5 Π/Ε

Η υπογεννητικότητα στη χώρα µας οφείλεται: α. στην έλλειψη οικογενειακού 
προγραµµατισµού β. στην έλλειψη κατάλληλων συνθηκών περίθαλψης γ. στην αύξηση 
της θνησιµότητας δ. στην µείωση των γεννήσεων

13.5 Σ/Λ Η αύξηση των γεννήσεων οδηγεί σε γήρανση του πληθυσµού.
13.5 Σ/Λ Η υπογεννητικότητα δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά ταµεία. 

13.5 Σ/Λ Η υπογεννητικότητα είναι ένα πρόβληµα που απασχολεί τις χώρες του τρίτου κόσµου.

13.5 Σ/Λ
Μια από τις αιτίες της υπογεννητικότητας είναι η µεγαλύτερη ηλικία γάµου και οι νέες 
αντιλήψεις για τη ζωή.

13.6 Αναπτ.

Να εξηγήσετε τη διαφορά του φαινοµένου της αστικοποίησης ανάµεσα στην ελληνική 
κοινωνία και στις ανεπτυγµένες κοινωνίες της ∆υτικής Ευρώπης. (Μονάδες 7) Να 
αναφέρετε επιγραµµατικά τους λόγους µετανάστευσης του πληθυσµού προς τις πόλεις 
στην Ελλάδα. (Μονάδες 6)
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13.6 Π/Ε
Ένας οικισµός µε πληθυσµό 15.000 κατοίκους είναι: α. χωριό β. κωµόπολη γ. πόλη δ. 
δηµοτικό διαµέρισµα 

13.6 Π/Ε
Ένας οικισµός µε πληθυσµό 3.000 κατοίκους είναι: α. χωριό β. κωµόπολη γ. πόλη  δ. 
περιφέρεια

13.6 Σ/Λ Η κίνηση του πληθυσµού από την ύπαιθρο προς την πόλη ονοµάζεται αστικοποίηση

13.6 Σ/Λ
Η σύγχρονη µεγαλούπολη, στις ανεπτυγµένες χώρες, είναι παιδί της βιοµηχανικής 
επανάστασης.

13.6 Σ/Λ Ο θεσµός της αντιπαροχής αναβάθµισε την αισθητική των ελληνικών πόλεων.

13.6 Σ/Λ
Οι πόλεις, σε παλαιότερες εποχές, ήταν πολύ µεγαλύτερες σε σχέση µε τα σηµερινά 
δεδοµένα.


