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ΟΓ∆ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Μισθωτή Εργασία 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Η σύνθεση των επαγγελµάτων και οι εργασιακές δε-
ξιότητες δε µεταβάλλονται.  

 
Σ Λ

2. Τα εργατικά σωµατεία αντιµετωπίστηκαν στο πα-
ρελθόν ως παράνοµες οργανώσεις.  

 
Σ Λ

3. Το δικαίωµα του συνδικαλισµού έχει γίνει νόµιµο δι-
καίωµα σ� όλες τις δηµοκρατικές χώρες.  

 
Σ Λ

4. Συνοµοσπονδία δηµιουργούν πολλές οµοσπονδίες.  Σ Λ
5. Στο Εργατικό Κέντρο µιας περιοχής υπάγονται όλα τα 
εργατικά σωµατεία της περιοχής.  

 
Σ Λ

6. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν µι-
σθωτούς εργαζόµενους ονοµάζονται εργοδότες.  

 
Σ Λ

7. Ο γιατρός που έχει δικό του ιατρείο δεν είναι αυτο-
απασχολούµενος.  

 
Σ Λ

8. Το διευθυντικό δικαίωµα δεν υπόκειται σε περιορι-
σµούς.  

 
Σ Λ

9. Στην Ελλάδα όλα τα εργατικά σωµατεία ανήκουν στη 
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).  

 
Σ Λ

10. Οι εργοδότες λόγω της δύναµης που διαθέτουν δεν δη-
µιουργούν δικές τους συνδικαλιστικές ενώσεις.  

 
Σ Λ
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Το διευθυντικό δικαίωµα είναι 
α) το δικαίωµα του εργοδότη να οργανώνει την εργασία µε τον τρόπο που 
επιθυµεί και να απαιτεί συγκεκριµένη ποιότητα στο παραγόµενο προϊόν ή 
υπηρεσία.  

β) το δικαίωµα του εργοδότη να επεµβαίνει στην ιδιωτική ζωή των εργαζο-
µένων.  

γ) το δικαίωµα του εργοδότη να απαγορεύει την ίδρυση εργοστασιακών σω-
µατείων στην επιχείρησή του. 

δ) το δικαίωµα του εργοδότη να συµµετέχει στον καθορισµό των εργατικών 
διεκδικήσεων. 

 
2.  Το διευθυντικό δικαίωµα 
α) δεν περιορίζεται από κανέναν. 
β) περιορίζεται από τους εργατικούς νόµους και τις συλλογικές συµβάσεις. 
γ) περιορίζεται από τις αντιδράσεις των εργαζοµένων. 
δ) περιορίζεται από το ύψος των πιθανών ζηµιών της επιχείρησης. 

 
3.  Η δύναµη των µισθωτών προέρχεται περισσότερο από 
α) τη µεγάλη αγωνιστικότητά τους.  
β) το µεγάλο αριθµό τους και την οργανωµένη διεκδίκηση των δικαιωµάτων 
τους. 

γ) την υποχωρητικότητα των εργοδοτών. 
δ) την απόδοσή τους. 
 

4.  Η δύναµη των εργοδοτών προέρχεται περισσότερο από 
α) την οικονοµική τους ισχύ και τη γνώση της οργάνωσης της παραγωγής. 
β) την αδυναµία των εργαζοµένων να διεκδικούν. 
γ) τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 
δ) την έλλειψη δεξιοτήτων εκ µέρους των εργαζοµένων. 
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5.  Ένας γιατρός και ένας νοσοκόµος έχουν 
α) τα ίδια καθήκοντα εργασίας. 
β) διαφορετικό αντικείµενο εργασίας. 
γ) διαφορετικά καθήκοντα εργασίας. 
δ) τον ίδιο βαθµό ευθύνης. 
 

6.  Ένας ηλεκτρολόγος για να έχει τεχνικές δεξιότητες πρέπει 
α) να έχει κάποιες βασικές τεχνικές γνώσεις. 
β) να ξέρει να χρησιµοποιεί τα διάφορα εργαλεία και όργανα µέτρησης. 
γ) να διαβάζει και να κατανοεί τα σχέδια των ηλεκτρικών κυκλωµάτων. 
δ) όλα τα παραπάνω και όχι µόνο. 
 

7.  Ένας ηλεκτρολόγος ασκώντας το επάγγελµά του πρέπει να έχει κοινωνικές 
δεξιότητες, δηλαδή 
α) να έχει ευρύ κύκλο κοινωνικών επαφών 
β) να έχει ικανότητα επικοινωνίας, δυνατότητα συνεργασίας και να συµπερι-
φέρεται µε ευπρέπεια. 

γ) να έχει τα ανάλογα επαγγελµατικά δικαιώµατα 
δ) να απασχολείται στο δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας. 
 

8.  Η τάση τριτογενοποίησης της οικονοµίας συνεπάγεται 
α) αύξηση των επαγγελµάτων των σχετικών µε τη µεταποίηση. 
β) αύξηση των επαγγελµάτων που σχετίζονται µε την αγροτική παραγωγή. 
γ) αύξηση των επαγγελµάτων που σχετίζονται µε την παραγωγή κεφαλαιου-
χικού εξοπλισµού. 

δ) αύξηση των επαγγελµάτων των σχετικών µε την παροχή υπηρεσιών. 
 

9.  Η Γενική Συνοµοσπονδία Ελλάδος είναι 
α) ένα οµοιοεπαγγελµατικό σωµατείο. 
β) ένας οργανισµός στον οποίο ανήκουν όλα τα εργατικά σωµατεία. 
γ) το σωµατείο στο οποίο ανήκουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι. 
δ) το ίδιο σωµατείο µε την Α∆Ε∆Υ. 
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10.  Το Εργατικό Κέντρο της πόλης της Λάρισας το αποτελούν 
α) όλα τα εργατικά σωµατεία που εδρεύουν στη Λάρισα. 
β) όλα τα οµοιοεπαγγελµατικά σωµατεία της Λάρισας. 
γ) όλα τα εργατικά σωµατεία της Θεσσαλίας. 
δ) όλα τα εργοστασιακά σωµατεία της πόλης της Λάρισας. 
 

11.  Το αντικείµενο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων σε επίπεδο εργαζοµένων 
είναι 
α) οι αυξήσεις των µισθών και το ωράριο εργασίας. 
β) η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων. 
γ) η διάρκεια των θερινών αδειών. 
δ) όλα τα παραπάνω. 
 

12.  Το αντικείµενο των συλλογικών συµβάσεων σε επίπεδο επιχείρησης µπορεί 
να είναι 
α) η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. 
β) οι απολύσεις. 
γ) οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας. 
δ) εκτός από τα παραπάνω και ότι άλλο έχει σχέση µε την ανάπτυξη της επι-
χείρησης. 

 
 

• Ερώτηση αντιστοίχισης 
Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α τον αριθµό που αντιστοιχεί 
από τη στήλη Β. 
 

Α 
Σύστηµα πληρωµής 

Β 
Βάση υπολογισµού 

 
− ωροµίσθιο 
− ηµεροµίσθιο 
− µισθός 

1.  ηµέρα εργασίας 
2.  ώρα εργασίας 
3.  µονάδες παραγωγής 
4.  µήνας 
5.  χρόνια υπηρεσίας 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο.  
1.  επάγγελµα, καθήκον, αντικείµενο, δικαίωµα 
Όµοια ������� που αναλαµβάνουν πολλοί εργαζόµενοι 
δηµιουργούν την έννοια του ������� .  

 
2.  προϋπόθεση, απόδειξη, συµπεριφορά, εφαρµογή, απόκτηση 
Οι κοινωνικές δεξιότητες, αναφέρονται σε κανόνες και κώδικες κοινωνικής 
και επαγγελµατικής �������, η τήρηση των οποίων αποτελεί 
������� για την ������� των τεχνικών δεξιοτήτων.  

 
3. αύξηση, µείωση, µεταποίηση, εξέλιξη, ανάπτυξη 
Προσφάτως έχει διαπιστωθεί ������� των επαγγελµάτων που σχε-
τίζονται µε τη ������� και ταχεία ������� των επαγγελ-
µάτων παροχής υπηρεσιών. 
 

4.  προάσπιση, δέσµευση, τήρηση, υποχρέωση 
Βασικός στόχος των εργατικών σωµατείων είναι η ������� του ει-
σοδήµατος και η ������� των συµβατικών και νόµιµων 
������� που έχουν αναλάβει οι εργοδότες. 

 
5.  καθήκον, στοιχείο, δικαίωµα, αντικείµενο 
Το σύνολο των ������� µε τα οποία οι εργαζόµενοι διεκπεραιώ-
νουν τα εργασιακά �������  αποτελεί τις εργασιακές δεξιότητες. 
 

6.  επεκτείνω, διεκδικώ, προασπίζω, περιορίζω 
Οι σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και µισθωτών είναι σχέσεις αντιπαλότητας και 
οι δύο πλευρές προσπαθούν να ������� τα δικαιώµατά τους και να 
�������  τις υποχρεώσεις τους. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι είναι σύµβαση εργασίας;  
2. Τι γνωρίζετε για την οµάδα εργαζοµένων που χαρακτηρίζεται ως �συµβοη-
θούντα και µη αµειβόµενα µέλη�;   

3. Σε ποια περίπτωση µπορεί ως εργοδότης να θεωρηθεί το κοινωνικό σύνολο; 
Να αναφέρετε παράδειγµα.  

4. Ποια είναι η διαφορά των οµοιοεπαγγελµατικών σωµατείων από τα εργο-
στασιακά σωµατεία; 

5. Τι είναι οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις;  
6. Ποιες µεθόδους χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για να βρουν τους 
κατάλληλους εργαζοµένους;  

7. Γιατί µια επιχείρηση συνήθως επιθυµεί να έχει ένα σχετικά µόνιµο προσωπικό;  
8. Ποιο είναι το αντικείµενο εργασιών του Σώµατος ∆ιαιτητών εργασιακών 
διαφορών;  

9. Αναφέρατε τα κριτήρια που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις προκειµένου να 
προσλάβουν έναν εργαζόµενο.  

10. Πόσους τρόπους πληρωµής των εργαζοµένων γνωρίζετε;  
 
 

• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Πόσα και ποια µέσα γνωρίζετε ότι έχει ένα εργατικό σωµατείο για να 
προωθήσει τα αιτήµατά του;  

2.  Ποια ήταν η εξέλιξη των εργατικών σωµατείων από την εµφάνισή τους 
µέχρι σήµερα;  

3.  Αναφέρατε πόσες ενώσεις εργοδοτών γνωρίζετε.  Καταγράψτε µερικές από 
τις ενώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων που υπάρχουν στην πόλη σας.  

4.  Αιτιολογήστε γιατί µεταβάλλονται τα επαγγέλµατα και οι εργασιακές 
δεξιότητες καθώς εξελίσσεται η οικονοµία.  

5.  Συλλέξτε τα ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται µε την εορτή της εργατικής 
πρωτοµαγιάς και συνθέστε περιληπτική εργασία.  
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ εργοδο-
τών και εργαζοµένων σε περίπτωση που αποτύ-
χουν, καταλήγουν στη διαιτησία από τους ενδιαφε-
ρόµενους.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 
 

Σ Λ

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Το δικαίωµα συνδικαλισµού έχει γίνει νόµιµο 
δικαίωµα σε όλες τις δηµοκρατικές χώρες.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Οι τεχνικές δεξιότητες δεν επαρκούν για να κάνει 
κάποιος τεχνίτης τη δουλειά του µε επάρκεια.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
4. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Οι σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και µισθωτών δεν 
είναι σχέσεις αντιπαλότητας.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ
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ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Οι Εθνικοί Λογαριασµοί 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η νοικοκυρά στο σπίτι 
της περιλαµβάνονται στο ΑΕΠ. 

 
Σ Λ

2. Οι υπηρεσίες µιας έµµισθης οικιακής βοηθού περιλαµ-
βάνονται στο ΑΕΠ. 

 
Σ Λ

3. Στο ΑΕΠ εκτός από ποσοτικές εκτιµήσεις της συνολι-
κής παραγωγής µας δίνονται και τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά της παραγωγής.  

 
 

Σ Λ
4. Στους εθνικούς λογαριασµούς συµπεριλαµβάνονται και 
οι δαπάνες για την αγορά µεταχειρισµένων αντικειµένων. 

 
Σ Λ

5. Το κατά κεφαλήν Εθνικό Προϊόν είναι το συνολικό 
προϊόν που παράγει ένας εργαζόµενος σ� ένα έτος.  

 
Σ Λ

6. Η µέθοδος της προστιθέµενης αξίας δε σκιαγραφεί 
ταυτοχρόνως τη διάρθρωση και τις παραγωγικές ικα-
νότητες των τοµέων της οικονοµίας.  

 
 

Σ Λ
7. Τελικά είναι τα προϊόντα που αγοράζονται για τελική 
χρήση.  

 
Σ Λ

8. Η παραγωγή για αυτοκατανάλωση περιλαµβάνεται 
στην αξία του Εθνικού Προϊόντος.  

 
Σ Λ

9. Στην Εθνική ∆απάνη περιλαµβάνεται το σύνολο των 
δαπανών που πραγµατοποιούνται και για καταναλωτι-
κές δαπάνες.  

 
 

Σ Λ
10. Η µέθοδος συγκρότησης των εθνικών λογαριασµών 

είναι κοινή για όλες τις χώρες του Ο.Η.Ε.  
 

Σ Λ
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Σε ποιο από τα παρακάτω ερωτήµατα δίνουν απάντηση οι εθνικοί λογαριασµοί; 
α) Πόσο προϊόν συνολικά παράγεται σε ένα έτος;  
β) Ποιο είναι το συνολικό εισόδηµα που δηµιουργείται κατά την παραγωγή 
του συνολικού προϊόντος σε περίοδο ενός έτους;  

γ) Ποια είναι η ετήσια συνολική δαπάνη µιας οικονοµίας;  
δ) Και στα τρία παραπάνω ερωτήµατα.  

 
2. Οι εθνικοί λογαριασµοί µαζί µε τις λοιπές στατιστικές που συλλέγουν και 
επεξεργάζονται οι στατιστικές υπηρεσίες των κρατών αποτελεί κυρίως το 
βασικό υλικό 
α) για τη διαµόρφωση της ισοτιµίας του εθνικού νοµίσµατος µε νοµίσµατα 
των άλλων κρατών.  

β) για τη διαµόρφωση της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής. 
γ) για τη σύνταξη του καταναλωτικού προτύπου. 
δ) για τη σύνταξη των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 

 
3.  Στο σύνολο των εισοδηµάτων που περιλαµβάνονται στο Εθνικό Εισόδηµα 
δεν υπολογίζονται 
α) οι µισθοί και όλες οι αµοιβές της εργασίας. 
β) τα ενοίκια γης, ακινήτων και οι τόκοι. 
γ) τα κέρδη των επιχειρηµατιών. 
δ) οι συντάξεις και τα επιδόµατα ανεργίας.  
 

4.  Απόσβεση ονοµάζουµε  
α) τη συντήρηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. 
β) την πώληση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. 
γ) τη φθορά κεφαλαιουχικού εξοπλισµού µετρηµένη σε χρηµατικές µονάδες. 
δ) την αγορά του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού.  
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5.  Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν προκύπτει 
α) όταν στο Καθαρό Εθνικό Προϊόν προσθέσουµε την απόσβεση. 
β) όταν από το Καθαρό Εθνικό Προϊόν αφαιρέσουµε την απόσβεση. 
γ) όταν από το Καθαρό Εθνικό Προϊόν αφαιρέσουµε το εθνικό εισόδηµα. 
δ) όταν από το Εθνικό Εισόδηµα αφαιρέσουµε την απόσβεση.  
 

6.  Σε ποια περίπτωση η απόσβεση είναι µηδενική; 
α) Όταν το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι µεγαλύτερο από το Καθαρό 
Εθνικό Προϊόν. 

β) Όταν το Καθαρό Εθνικό Προϊόν είναι µεγαλύτερο από το Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν. 

γ) Όταν το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι ίσο µε το Καθαρό Εθνικό 
Προϊόν. 

δ)  Όταν το Καθαρό Εθνικό Προϊόν είναι µικρότερο µε το Εθνικό Εισόδηµα. 
 

7.  Ο βασικός δείκτης ανάπτυξης και οικονοµικής προόδου µιας χώρας είναι 
α) ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των µισθών των εργαζοµένων µιας χώρας.  
β) η ετήσια ποσοστιαία αύξηση του Εθνικού Προϊόντος µιας χώρας. 
γ) η ετήσια ποσοστιαία αύξηση της συνολικής κατανάλωσης µιας χώρας. 
δ) η ετήσια ποσοστιαία αύξηση των εισαγωγών µιας χώρας. 

 
8.  Το κατά κεφαλήν Εθνικό Προϊόν προκύπτει 
α) αν διαιρέσουµε το ύψος του Εθνικού Προϊόντος µε τον αριθµό των 
εργαζοµένων µιας χώρας. 

β) αν διαιρέσουµε το ύψος του Εθνικού Προϊόντος µε το µέγεθος του 
πληθυσµού µιας χώρας. 

γ) αν διαιρέσουµε το ύψος του Εθνικού Προϊόντος µε τον αριθµό των 
ανέργων. 

δ) αν διαιρέσουµε το Εθνικό Προϊόν µε τον αριθµό αυτών που εισπράττουν 
µεταβιβαστικές πληρωµές σε µια χώρα. 
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9.  Το κατά κεφαλήν Εθνικό Προϊόν χρησιµεύει 
α) για να συγκρίνουµε το πόσο πλούσια είναι µια χώρα σε σχέση µε µια 
άλλη χώρα. 

β) για να διαπιστώσουµε πόσο δίκαια (µοιράζεται) διανέµεται το προϊόν 
µεταξύ των πολιτών µιας χώρας. 

γ) για να προσδιορίσουµε το µέσο ύψος του µισθού των εργαζοµένων µιας 
χώρας. 

δ) για να προσδιορίσουµε το ποσοστό των εργαζοµένων στο σύνολο του 
πληθυσµού µιας χώρας. 

 
10. Σε µια περιοχή που ένα εργοστάσιο µολύνει τον ατµοσφαιρικό αέρα και η 

πολιτεία εξαναγκάζει το εργοστάσιο να εγκαταστήσει ειδικά φίλτρα.  
α) η µόλυνση του περιβάλλοντος υπολογίζεται ως αρνητική παράµετρος 
στην εκτίµηση του Εθνικού Προϊόντος. 

β) η εγκατάσταση του φίλτρου θα προσµετρηθεί στο Εθνικό Προϊόν. 
γ) η µόλυνση του περιβάλλοντος έχει συνεκτιµηθεί µε το κόστος της εγκατά-
στασης των φίλτρων. 

δ) αν το εργοστάσιο ιδιοπαράγει τα φίλτρα δεν προσµετράται η παραγωγή 
των φίλτρων στο Εθνικό Προϊόν. 

 
11. Ενδιάµεσα προϊόντα είναι 

α) τα προϊόντα που ταυτίζονται µε τα τελικά. 
β) τα προϊόντα που τα αγοράζουµε για να τα επεξεργαστούµε και µετά να τα 
πουλήσουµε. 

γ) τα αγαθά που αγοράζονται από τις επιχειρήσεις για να πουληθούν στους 
καταναλωτές αυτούσια. 

δ) όλα τα παραπάνω. 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση.  
1.  συνολικός, οικονοµικός, αριθµητικός, καταναλωτικός 
Το σύστηµα εκτίµησης των  �������  ������� µεγεθών 
µιας χώρας ονοµάζεται σύστηµα εθνικών λογαριασµών.  

 
2.  κεφαλαιουχικός, καταναλωτικός, επενδυτικός, εθνικός, εγχώριος 
Εθνική δαπάνη είναι το σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούνται σε µια 
χώρα σ� ένα έτος τόσο για την αγορά ������� υλικών αγαθών και 
υπηρεσιών όσο και για την αγορά ������� αγαθών που χρησιµο-
ποιούνται για την αύξηση ή ανανέωση των ������� µέσων.  

 
3.  κτίρια, αποθέµατα, µηχανήµατα, ορυκτά, εργαλεία 
Για την παραγωγή εµπορευµάτων, εκτός από την εργασία και τους φυσικούς 
πόρους χρησιµοποιούµε �������,  ������� και 
�������, δηλαδή κεφαλαιουχικό εξοπλισµό. 

 
4.  ανανέωση, χρησιµοποίηση, αύξηση, δαπάνη, κατανάλωση, αγορά, απόσβεση 
Εθνική ������� είναι το σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιού-
νται σε µια χώρα σ� ένα έτος, τόσο για την ������� καταναλωτικών 
υλικών αγαθών και υπηρεσιών όσο και για την ������� 
επενδυτικών αγαθών που χρησιµοποιούνται για την ������� ή 
������� του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού.  

 
5.  καταναλωτικό, τελικό, ενδιάµεσο, ιδιωτικό, δηµόσιο 
Το αλεύρι αγοράζεται από το φούρνο που παράγεται ψωµί είναι  
�������  προϊόν. Το ψωµί που παράγει ο φούρνος είναι 
������� προϊόν. Το ψωµί που αγοράζουν τα νοικοκυριά είναι 
������� αγαθό.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι δείχνουν οι πίνακες των εθνικών λογαριασµών;  
2. Ποιες κατηγορίες εισοδηµάτων δεν περιλαµβάνονται στους εθνικούς 
λογαριασµούς;  

3. Τι ονοµάζεται απόσβεση;  
4. Ποια είναι η διαφορά του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και του 
Καθαρού Εθνικού Προϊόντος;  

5. Ποιες κατηγορίες εισοδηµάτων περιλαµβάνονται στο Εθνικό Εισόδηµα;  
6. Περιγράψτε ένα παράδειγµα παραγωγικής διαδικασίας και εκτιµήστε την 
αξία του τελικού προϊόντος µε τη µέθοδο της προστιθέµενης αξίας.  

7. Τι περιλαµβάνει το Εθνικό Προϊόν;  
8. Πότε η αυτοκατανάλωση συµπεριλαµβάνεται στους εθνικούς λογαριασµούς;  
9. Πώς υπολογίζουµε το κατά κεφαλήν Εθνικό Προϊόν;  

 
 

• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Για να µπορέσουµε να υπολογίσουµε πόσα προϊόντα συνολικά έχουν 
παραχθεί, ποια προβλήµατα πρέπει να λύσουµε;  

2.  Εξηγήστε γιατί ισχύει η σχέση:  
Εθνικό Προϊόν = Εθνικό Εισόδηµα = Εθνική ∆απάνη 

3.  Αναφέρατε τους λόγους για τους οποίους το ΑΕΠ δε µας δίνει την ακριβή 
εικόνα της ευηµερίας µιας κοινωνίας.  
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Α. Το αλεύρι είναι  

α) ενδιάµεσο αγαθό στην παραγωγή του ψωµιού. 
β) ενδιάµεσο αγαθό στη διαδικασία της άλεσης του σιταριού. 
γ) τελικό αγαθό στην παραγωγική διαδικασία του ψωµιού. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 
2. Α. Όταν µετατρέπουµε στο µύλο σιτάρι αξίας 1.500.000 δρχ. σε αλεύρι αξίας 

1.800.000 δρχ και µ� αυτό παράγουµε στο φούρνο ψωµί αξίας 2.500.000 
δρχ., τότε η προστιθέµενη αξία του φούρνου είναι: 
α) 2.500.000 δρχ. 
β) 700.000 δρχ. 
γ) 300.000 δρχ. 
δ) 1.000.000 δρχ. 

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 
 



 

 59

∆ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Κράτος και η Παρέµβαση στην Οικονοµική Ζωή 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Το κράτος διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο στην οργάνωση 
της καθηµερινής ζωής σ� όλες τις σύγχρονες κοινωνίες.  

 
Σ Λ

2. Ο ρόλος του κράτους είναι ρυθµιστικός, παρεµβατικός 
σε κάθε στιγµή της ζωής µας.  

 
Σ Λ

3. Η ύπαρξη των δηµοσίων αγαθών δε θεωρείται απαραί-
τητη για τη λειτουργία της κοινωνίας στο σύνολό της.  

 
Σ Λ

4. Το κράτος µπορεί να παρεµβαίνει για να αποθαρρύνει 
δραστηριότητες που ενοχλούν τους πολίτες ή θέτουν 
σε κίνδυνο την υγεία τους.  

 
 

Σ Λ
5. Η χρήση των δηµόσιων αγαθών είναι κοινή απ� όλους 
ανεξαρτήτως αν κάποιος πληρώνει ή όχι για ορισµένες 
υπηρεσίες. 

 
Σ Λ

6. Το κράτος δε µπορεί να παρέµβει για να ενισχύσει την 
αναπτυξιακή διαδικασία της κοινωνίας.  

 
Σ Λ

7. Υπάρχουν δηµόσιες υπηρεσίες που δίνουν χρηµατικά 
ποσά σε µερίδες του πληθυσµού.  

 
Σ Λ

8. Στη δηµοσιονοµική πολιτική του κράτους ανήκουν οι 
παρεµβάσεις του κράτους που γίνονται µέσω των 
δηµοσίων δαπανών και των δηµοσίων εσόδων.  

 
 

Σ Λ
9. Τα δηµοσιονοµικά µέσα είναι τα ίδια µε τα νοµισµατι-
κά µέσα.  

 
Σ Λ

10. Το φορολογητέο εισόδηµα στην αναλογική φορολογία 
χωρίζεται σε κλιµάκια και για όλα τα κλιµάκια υπάρ-
χει ο ίδιος φορολογικός συντελεστής.  

 
 

Σ Λ



 

 60

11. Τις δαπάνες που γίνονται για αγορά κεφαλαιουχικών 
αγαθών τις αποκαλούµε δηµόσιες δαπάνες κατανάλωσης. 

 
Σ Λ

12. Η περισσότερο γνωστή διάκριση των δηµοσίων δαπα-
νών είναι αυτή που γίνεται ανάλογα µε το σκοπό που 
οι δαπάνες εξυπηρετούν.  

 
 

Σ Λ
13. Οι µεταβιβαστικές πληρωµές δεν είναι δηµόσιες δαπάνες.  Σ Λ
14. Τα τέλη ταυτίζονται µε τους φόρους.  Σ Λ
15. Οι φόροι περιουσίας είναι έµµεσοι φόροι.  Σ Λ

 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Το κράτος παρεµβαίνοντας στην οικονοµική ζωή  
α) ασχολείται µόνο µε την αύξηση των ∆ηµόσιων Εσόδων.  
β) ασχολείται µόνο µε τη σύνταξη προϋπολογισµών.  
γ) µεταξύ των άλλων αντιµετωπίζει και τις ανισότητες στα εισοδήµατα.  
δ) προσπαθεί να ελέγχει τις κρατικές δαπάνες µόνο.  

 
2.  Οι δηµόσιες υπηρεσίες 
α) παρέχουν συγκεκριµένες υπηρεσίες ή άλλα αγαθά στους πολίτες. 
β) φροντίζουν για την τήρηση και την εφαρµογή των νόµων. 
γ) δίνουν χρηµατικά ποσά σε µερίδες του πληθυσµού.  
δ) πραγµατοποιούν όλα τα παραπάνω. 

 
3.  Οι δηµόσιες δαπάνες 
α) ταυτίζονται µε τις δαπάνες που κάνουν τα άτοµα για να καλύψουν τις 
ανάγκες τους. 

β) είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιεί το Κράτος, οι οποίες χρηµατο-
δοτούνται αποκλειστικά από δηµόσιο δανεισµό. 

γ) είναι οι δαπάνες για επενδύσεις, οι δαπάνες για κατανάλωση και για 
µεταβιβαστικές πληρωµές, που γίνονται από το Κράτος. 

δ) δεν έχουν σχέση µε τις µεταβιβαστικές πληρωµές. 
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4.  Ποια από τις παρακάτω είναι η κυριότερη πηγή εσόδων του κράτους;  
α) οι φόροι 
β) τα τέλη 
γ) οι εισπράξεις από πρόστιµα παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. (Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας) 

δ) τα κέρδη των δηµοσίων επιχειρήσεων. 
 
5.  Στόχος των δηµοσίων επιχειρήσεων είναι να  
α) µεγιστοποιούν τα κέρδη τους.  
β) εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον. 
γ) εξυπηρετούν τις εκάστοτε κυβερνήσεις. 
δ) προσλαµβάνουν άνεργους νέους. 

 
6. Τα κέρδη που προκύπτουν από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις 
δηµόσιες επιχειρήσεις 
α) επαναδιανέµονται στους καταναλωτές µε τη µορφή αγαθών ή υπηρεσιών. 
β) τα χρησιµοποιεί η δηµόσια επιχείρηση για τον εκσυγχρονισµό και την κα-
λύτερη οργάνωσή της. 

γ) διατίθενται για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. 
δ) διανέµονται στο προσωπικό της δηµόσιας επιχείρησης. 

 
7.  Ο Φόρος Προστιθέµενης αξίας 
α) είναι φόρος εισοδήµατος.  
β) είναι φόρος καταναλωτικής δαπάνης. 
γ) είναι φόρος περιουσίας. 
δ) είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. 

 
8.  Οι ∆ηµόσιες υπηρεσίες 
α) συντάσσουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό µόνο. 
β) εκτελούν τον Κρατικό Προϋπολογισµό µόνο. 
γ) εγκρίνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 
δ) συντάσσουν και εκτελούν τον ψηφισµένο από το εθνικό κοινοβούλιο 
Κρατικό Προϋπολογισµό. 
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9.  Τα ∆ηµόσια Έσοδα του κράτους 
α) προέρχονται από τις διάφορες µορφές φορολογίας µόνο.  
β) προέρχονται από εξωτερικό δανεισµό µόνο. 
γ) προέρχονται και από τον εσωτερικό δανεισµό. 
δ) δεν προέρχονται από καµία από τις παραπάνω πηγές. 

 
10.  Πηγή Εσωτερικού ∆ανεισµού του κράτους µπορεί να είναι 

α) η αναλογική φορολογία που πληρώνουν οι πολίτες µιας χώρας. 
β) τα  τέλη που πληρώνουν οι πολίτες µιας χώρας. 
γ) και η Κεντρική Τράπεζα. 
δ) τα δάνεια που συνάπτονται µε Τράπεζες του εξωτερικού. 

 
 
• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που αντιστοιχεί 
από τη στήλη Β. 
1.   

Α Β 
 
 
− Ισοσκελισµένο 
προϋπολογισµό 

− Ελλειµµατικό 
προϋπολογισµό 

− Πλεονασµατικό 
προϋπολογισµό  

 

1.  έχουµε όταν οι δαπάνες του προϋπολογισµού είναι 
µικρότερες των εσόδων 

2.  έχουµε όταν οι δαπάνες του προϋπολογισµού είναι 
ίσες µε τα έσοδα 

3.  έχουµε όταν δεν υπάρχουν καταναλωτικές δαπάνες 
στο σύνολο των δαπανών του προϋπολογισµού 

4.  έχουµε όταν οι δαπάνες του προϋπολογισµού είναι 
µεγαλύτερες από τα έσοδα 

5.  έχουµε όταν στα έσοδα του προϋπολογισµού δεν 
περιλαµβάνονται έµµεσοι φόροι 
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2.   
Α Β 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
− ∆ηµοσιονοµικά µέσα 
− Νοµισµατικά µέσα 
− ∆ιοικητικά µέσα 
 

1.  είναι αυτά που χρησιµοποιούνται από την 
Κεντρική Τράπεζα για τη ρύθµιση της 
ποσότητας του χρήµατος που κυκλοφορεί, των 
πιστώσεων που παρέχονται προς τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, τον 
καθορισµό του επιτοκίου, την ισοτιµία του 
εθνικού νοµίσµατος µε τα άλλα νοµίσµατα  

2.  είναι τα µέσα που χρησιµοποιούνται από το 
κράτος, προκειµένου να παρέµβει στην 
οικονοµία µιας χώρας µέσω των δηµοσίων 
δαπανών και των δηµοσίων εσόδων 

3.  είναι τα µέσα που χρησιµοποιούνται από το 
κράτος προκειµένου να ελέγξει αν η διοικητική 
δικαιοσύνη απονέµεται έγκαιρα 

4.  είναι τα µέσα που χρησιµοποιούνται από το 
κράτος για να ελέγξει τις τιµές στα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες, την καταλληλότητα των 
εµπορευµάτων, τις συνθήκες εργασίας και το 
ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων, τον όγκο 
των εισαγωγών, ή για να επιβάλλει το κράτος 
κανονισµούς που διευκολύνουν τις συναλλαγές 

5.  είναι όλα τα µέσα που χρησιµοποιεί το κράτος 
για να ασκήσει οικονοµική πολιτική 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση ή στον κατάλληλο χρόνο.  
1.  αξιοποίηση, απασχόληση, κατανοµή, αύξηση, εξέλιξη 
Ένας λόγος παρέµβασης του κράτους είναι να πετύχει τη µέγιστη δυνατή πα-
ραγωγή από τους υπάρχοντες πόρους. Αυτό σηµαίνει ότι το κράτος στοχεύει 
στην πλήρη �������, στην ������� φυσικών πόρων, στην 
������� του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού των επιχειρήσεων.  

 
2.  παράβαση, ποινή, τιµή, εφαρµογή 
Τα πρόστιµα είναι χρηµατικές ������� που επιβάλλει το δηµόσιο 
για διάφορες ������� νόµων και κανόνων.  

 
3.  προσφέρω, εκπληρώνω, πληρώνω, καταναλώνω 
Φόρος είναι το χρηµατικό ποσό που υποχρεώνονται να ������� οι 
πολίτες µιας χώρας στο κράτος ανεξαρτήτως των υπηρεσιών που 
������� το κράτος σε καθένα από αυτούς ατοµικά. 

 
4.  αναλογική, προοδευτική, αντiστροφoπροοδευτική 
Στην Ελλάδα έχουµε ������� φορολογία για το εισόδηµα των 
φυσικών προσώπων και ������� φορολογία για το εισόδηµα των 
νοµικών προσώπων.  

 
5.  προτεραιότητα, επιλογή, ανάγκη, δέσµευση, καταγραφή 
Ο δηµόσιος προϋπολογισµός αποτυπώνει τις ������� και τις 
πολιτικές �������  ������� της κυβέρνησης για τη 
διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών.  

 
6.  δίκαιη, άνιση, αύξηση, µείωση 
Η ������� διανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου έχει 
επιπτώσεις όχι µόνο στην ευηµερία των οµάδων του πληθυσµού αλλά και 
στην ������� της παραγωγής.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Ποιες κατηγορίες κρατικών παρεµβάσεων γνωρίζετε;  
2. Αναφέρατε τρεις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες 
του κράτους.  

3. Τι είναι ο κρατικός µηχανισµός;  
4. Ποιες υπηρεσίες γνωρίζετε που συνιστούν τον κρατικό µηχανισµό;  
5. Ποιες περιπτώσεις γνωρίζετε όπου οι δηµόσιες υπηρεσίες παρέχουν 
χρηµατικά ποσά σε µερίδες του πληθυσµού;  

6. Τι γνωρίζετε για τα διοικητικά µέσα; 
7. Τι είναι τα τέλη; Γράψτε δύο παραδείγµατα τελών που γνωρίζετε.  
8. Τι είναι δηµόσια περιουσία;  
9. Ποιες είναι οι βασικές µορφές φόρου;  

10. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ άµεσων και έµµεσων φόρων;  
11. Σε τι διακρίνεται ο φόρος εισοδήµατος µε κριτήριο το ποιος υποχρεώνεται 

να πληρώσει;  
12. Τι είναι ο φορολογικός συντελεστής;  
13. Από τι προκύπτει η φορολογική επιβάρυνση κάθε φορολογούµενου;  
14. Ποιους φόρους δαπάνης γνωρίζετε;  
15. Σε τι διαφέρει το εξωτερικό από το εσωτερικό δηµόσιο χρέος;  
16. Τι είναι ο δηµόσιος προϋπολογισµός;  
17. Τι είναι το δηµόσιο χρέος και σε τι διακρίνεται;  
18. Τι είναι η ετήσια τοκοχρεολυτική δαπάνη του κράτους;  

 
• Ερωτήσεις κρίσης 
1. Ο Α είχε φορολογητέο εισόδηµα 4.500.000 δρχ. Πόσο φόρο πρέπει να 
πληρώσει, αν ισχύει η παρακάτω κλίµακα φορολογίας;  

Κλιµάκιο εισοδήµατος Φορολογικός συντελεστής 
-    1.000.000 0 

1.000.000 -   2.500.000 5% 
2.500.000 -   4.000.000 15% 
4.000.000 -   7.000.000 30% 
7.000.000 - 12.000.000 40% 

12.000.000 -            άνω 45% 
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2.  Με δεδοµένη την παραπάνω κλίµακα φορολογίας, αν οι Β και Γ είχαν 
εισόδηµα 2.500.000 δρχ. και 4.000.000 αντίστοιχα. Να υπολογίσετε το ποσό 
του φόρου που θα πληρώσουν ο καθένας και να υπολογίσετε επίσης την 
ποσοστιαία φορολογική επιβάρυνση του καθενός πάνω στο εισόδηµά του.  

3.  Κάποιος αγόρασε ένα παλτό και πλήρωσε 150.000 δρχ. Με δεδοµένο ότι στην 
τιµή του παλτού περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 18%, ποια ήταν η αξία του παλτού;  

 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Αιτιολογήστε µε παράδειγµα γιατί οι φόροι κατανάλωσης θεωρούνται κοι-
νωνικά άδικοι. 

2.  Τι γνωρίζετε για το µηχανισµό παρέµβασης του κράτους στην οικονοµική 
δραστηριότητα ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική διαδικασία. 

3.  Αναφέρατε µερικούς από τους λόγους που γνωρίζετε ότι οδηγούν στη 
δηµιουργία δηµοσίων επιχειρήσεων. 

4.  Τι γνωρίζετε για το φόρο προστιθέµενης αξίας και γιατί ονοµάζεται έτσι. 
 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Στο σύστηµα της προοδευτικής φορολογίας ο φο-
ρολογικός συντελεστής είναι σταθερός.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Τα πρόστιµα που επιβάλλει το ∆ηµόσιο διαφορε-
τικά ονοµάζονται και τέλη.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Οι παρεµβάσεις του κράτους που γίνονται µέσω 
των δηµοσίων δαπανών και των δηµόσιων εσόδων 
ανήκουν στη νοµισµατική πολιτική.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ
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ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Οικονοµικό Σύστηµα σε Μεγέθυνση 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Οι αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής, 
στις τεχνικές που χρησιµοποιούνται, στα προϊόντα που 
παράγονται, στις ποιότητες των προϊόντων, γίνονται 
χωρίς να έχουµε πλήρη επίγνωση.  

 
 
 

Σ Λ
2. Με την έννοια οικονοµική ανάπτυξη δηλώνεται η 
δυνατότητα µιας χώρας να παράγει και να καταναλώ-
νει συνεχώς αυξανόµενες ποσότητες εµπορευµάτων.  

 
 

Σ Λ
3. Η διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης συνεπάγεται 
συνεχείς αλλαγές.  

 
Σ Λ

4. Η παραγωγική ικανότητα µιας χώρας αυξάνεται µε το 
πέρασµα του χρόνου γιατί υπάρχει τάση για αύξηση 
της παραγωγής.  

 
 

Σ Λ
5. Ο ρόλος της τεχνολογίας δεν είναι πολύ σηµαντικός 
για την οικονοµική ανάπτυξη.  

 
Σ Λ

6. Η αναπτυξιακή διαδικασία διευκολύνεται από την 
ευκολία προσαρµογής στις µεταβολές νοοτροπίας, 
ηθών και εθίµων, που συνοδεύουν την οικονοµική 
ανάπτυξη.  

 
 
 

Σ Λ
7. Τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
αναπτυγµένων κρατών για το προβάδισµα στην 
τεχνολογική πρόοδο είναι πολύ έντονος.  

 
 

Σ Λ
8. Η ανάπτυξη είναι µια ενιαία και συµµετρική διαδικασία.  Σ Λ
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας µιας χώρας µπορεί να προέρχεται 
α) από την αύξηση της κατανάλωσης των εισαγόµενων αγαθών. 
β) από την αύξηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. 
γ) από την ανάπτυξη µεταφυσικών ερµηνειών των γεγονότων της ζωής. 
δ) από την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων. 
 

2.  Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας µιας χώρας αποτυπώνεται  
α) στην αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων του πρωτογενή τοµέα. 
β) στην µείωση των απασχολουµένων στον τριτογενή τοµέα. 
γ) συχνά στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. 
δ) στην αύξηση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων µιας χώρας. 
 

3.  Η βελτίωση της ποιότητας εργασίας και η αύξηση του εργατικού δυναµικού 
οφείλονται  
α) στην αύξηση των ωρών εργασίας των εργαζοµένων. 
β) στην καλύτερη υγεία των εργαζοµένων, στην επέκταση της εκπαίδευσής 
τους και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

γ) στη συνεχή πρόσληψη ανειδίκευτων εργατών. 
δ) στην παροχή κινήτρων στους εργαζοµένους, όπως είναι τα καταναλωτικά 
δάνεια. 

 
4.  Οι αλλαγές στη νοοτροπία που συνοδεύουν την οικονοµική ανάπτυξη αναφέ-
ρονται 
α) στον τρόπο θεώρησης του κόσµου. 
β) στον τρόπο θεώρησης του ατόµου. 
γ) στις αλλαγές των στόχων και των κινήτρων που θέτουν τα άτοµα και που 
προσδιορίζουν τις επιδιώξεις του. 

δ) σε όλα τα παραπάνω. 
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5. Η οικονοµική ανάπτυξη  
α) εξελίσσεται στο χρόνο και δεν είναι στιγµιαία κατάσταση. 
β) αποβλέπει κυρίως στη διατήρηση των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής. 
γ) εγκρίνεται από τις κοινωνίες. 
δ) είναι άσχετη µε την εκπαίδευση των εργαζοµένων. 
 
 

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση.  
1.  βελτίωση, µεταβολή, διαβίωση, ανάπτυξη 
Με την έννοια οικονοµική ανάπτυξη περιγράφουµε µια διαδικασία µόνιµης  
������� των υλικών συνθηκών ������� των κατοίκων 
µιας χώρας.  
 

2.  θεοκρατική, κοσµική, µεταφυσική, επιστηµονική 
Στη διάρκεια της αναπτυξιακής διαδικασίας επέρχεται µια µετατόπιση της 
ερµηνείας των γεγονότων από µια ������� ερµηνεία σε µια 
������� ερµηνεία.  
 

3.  έλλειψη, εξάρτηση, ανάπτυξη, δυνατότητα 
Η κατάσταση της υπανάπτυξης των αποικιών ήταν ο εγκλωβισµός σε µια 
κατάσταση χαµηλών ρυθµών ������� και αυξηµένης οικονοµικής 
������� από τις βιοµηχανικές χώρες. 
 

4.  βελτίωση, αναβάθµιση, εφαρµογή, µείωση, αύξηση, έλλειψη 
Τα τελευταία χρόνια δίνεται έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, που 
αφορά την ������� της οικονοµικής κοινωνικής και πολιτιστικής 
κατάστασης των περιφερειών µιας χώρας µε στόχο την ������� του 
τοπικού επιπέδου και τη ������� των διαπεριφερειακών 
ανισοτήτων µε την ������� ενός περιφερειακού τοπικού 
προγράµµατος ανάπτυξης. 
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5.  ανάπτυξη, πρόοδος, επιβίωση, εκπαίδευση 
Έχει διαπιστωθεί ότι η τεχνολογική �������  επιβάλλει και 
σηµαντικές δαπάνες για την �������  του εργατικού δυναµικού, το 
οποίο συνεχώς πρέπει να ανανεώνει τις γνώσεις του.  
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Πώς µετράται η παραγωγικότητα εργασίας;  
2. Οι αλλαγές που θα επιφέρει η οικονοµική ανάπτυξη σε ποιους τοµείς 
αναφέρονται;  

3. Τι είναι παραγωγική ικανότητα µιας χώρας;  
4. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας µιας 
χώρας; 

5. Ποιος είναι ο σηµαντικός παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας της 
εργασίας;  

6. Τι ονοµάζεται συσσώρευση του κεφαλαίου;  
7. Γιατί µεταβάλλεται το καταναλωτικό πρότυπο µιας κοινωνίας όταν η 
οικονοµία αναπτύσσεται;  

8. Τι σηµαίνει αστικοποίηση;  
9. Γιατί η οικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού;  

10. Γιατί οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να βελτιώνουν συνεχώς την 
ποιότητα των µηχανηµάτων και να αυξάνουν συνεχώς την ποσότητά τους;  
 

• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Περιγράψτε τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής - όπως αυτή 
καταγράφτηκε στις παλιές ελληνικές ταινίες - και όπως διαδραµατίζονταν 
πριν από 30 χρόνια. Επισηµάνετε τις διαφορές από τον σηµερινό τρόπο ζωής 
και προσπαθήστε να εντοπίσετε την κύρια αιτία των αλλαγών.  

2.  Αναφέρατε τρεις τεχνολογικές καινοτοµίες και εξηγήστε γιατί οι 
επιχειρήσεις επενδύουν στις νέες τεχνολογίες.  
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3.  Γιατί πολλοί οικονοµολόγοι στις δεκαετίες του �60 και του �70 υποστήριξαν 
ότι οι φτωχές χώρες ήταν δύσκολο να ξεφύγουν από τη φτώχεια;  

4.  Γιατί η περιφερειακή ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής του 
σύγχρονου αναπτυσσόµενου κόσµου;  

5.  Σχολιάστε την πρόταση: Η ανάπτυξη των ήδη αναπτυγµένων χωρών 
προκαλεί υπανάπτυξη των λοιπών χωρών.  

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Οι τεχνολογικές καινοτοµίες είναι πολύ σηµαντικές 
για τις επιχειρήσεις.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η τεχνολογική πρόοδος επιβάλλει σηµαντικές 
δαπάνες για την εκπαίδευση. 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η ανάπτυξη είναι µια ενιαία και συµµετρική 
διαδικασία.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
4. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης επιφέρει 
µεταβολές στη συγκρότηση της κοινωνίας και του 
κράτους.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ
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∆Ω∆ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Οικονοµικό Σύστηµα σε Κρίση 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Τα οικονοµικά προβλήµατα επειδή  δεν αποτελούν 
σηµαντικές ειδήσεις δεν είναι σηµαντικά.  

 
Σ Λ

2. Η ανεργία δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά µονιµότητας. Σ Λ
3. Η απασχόληση των µαθητών θεωρείται εργασία από 
οικονοµική άποψη.  

 
Σ Λ

4. Η απασχόληση των νοικοκυρών θεωρείται εργασία 
από οικονοµική άποψη.  

 
Σ Λ

5. Η επιθυµία ενός ατόµου για εργασία αρκεί πάντοτε, 
για να εργαστεί αυτό το άτοµο.  

 
Σ Λ

6. Οι ανάπηροι συγκαταλέγονται στον µη οικονοµικά 
ενεργό πληθυσµό.  

 
Σ Λ

7. Η κυκλική ανεργία δε θεωρείται από τις σοβαρότερες 
µορφές ανεργίας.  

 
Σ Λ

8. Οι µεταβολές στο πρότυπο κατανάλωσης δε δηµιουρ-
γούν κανενός είδους ανεργία.  

 
Σ Λ

9. Οι µεταβολές στον τιµάριθµο σε ορισµένο χρονικό 
διάστηµα δείχνουν το ρυθµό πληθωρισµού.  

 
Σ Λ

10. Ο πληθωρισµός δεν πλήττει όσους έχουν σταθερά 
εισοδήµατα.  

 
Σ Λ

11. Ο χαµηλός ρυθµός πληθωρισµού δεν έχει επιπτώσεις 
στην οικονοµία της χώρας.  

 
Σ Λ

12. Η αύξηση των τιµών εποχικού χαρακτήρα για λίγα 
προϊόντα δε σηµαίνει κατ� ανάγκη πληθωρισµό.  

 
Σ Λ
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13. Η εµφάνιση της φτώχειας γίνεται περισσότερο έντονη 
στις αναπτυγµένες χώρες.  

 
Σ Λ

14. Πληθωρισµό έχουµε όταν υπάρχει γενική τάση 
αύξησης όλων των τιµών µε τον ίδιο ρυθµό.  

 
Σ Λ

 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Το ποσοστό ανεργίας είναι 
α) ο αριθµός των ανέργων προς το σύνολο του εργατικού πληθυσµού.  
β) ο απόλυτος αριθµός των ανέργων.  
γ) ο αριθµός των εργαζοµένων προς το σύνολο του εργατικού πληθυσµού.  
δ) ο αριθµός των ανέργων προς το σύνολο του πληθυσµού της χώρας. 

 
2.  ∆ιαρθρωτική ανεργία υπάρχει 
α) όταν οι επιχειρήσεις επιθυµούν να προσλάβουν εργαζοµένους µε διαφο-
ρετικά εργασιακά προσόντα από εκείνα που διαθέτουν οι άνεργοι της 
περιοχής. 

β) όταν οι εργάτες που προσφέρονται συνδυάζονται µε ορισµένες εποχές του 
χρόνου. 

γ) όταν οι εργαζόµενοι εγκαταλείπουν την εργασία που έχουν αναζητώντας 
καλύτερη. 

δ) όταν οι καταναλωτές ζητούν λιγότερα προϊόντα από αυτά που παράγουν 
οι παραγωγικές µονάδες. 

 
3.  Όταν τα άτοµα µένουν άνεργα λόγω εποχής έχουµε 
α) διαρθρωτική ανεργία. 
β) ανεργία τριβής. 
γ) εποχική ανεργία.  
δ) κυκλική ανεργία. 
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4.  Τη διαρθρωτική ανεργία τη δηµιουργούν 
α) οι εργαζόµενοι που εγκαταλείπουν την εργασία τους αναζητώντας µια 
καλύτερη. 

β) οι µεταβολές στη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία για την παραγωγή εµπο-
ρευµάτων. 

γ)  η έλλειψη πληροφόρησης και γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζοµένων. 
δ) η υπερεπάρκεια εξειδικευµένου προσωπικού.  
 

5.  Ανεργία τριβής έχουµε 
α) όταν απολύονται οι εργαζόµενοι από τις εργασίες τους. 
β) όταν τα καινούργια µηχανήµατα υποκαθιστούν ένα µέρος της ανθρώπινης 
εργασίας. 

γ) όταν οι εργαζόµενοι εγκαταλείπουν την εργασία που έχουν αναζητώντας 
µια καλύτερη. 

δ) όταν τα άτοµα αλλάζουν τις εργασίες τους ανάλογα µε την εποχή. 
 

6. Για να µετρηθεί η ένταση του πληθωρισµού σ� ένα χρονικό διάστηµα 
λαµβάνεται υπόψη 
α) η µεταβολή στο γενικό επίπεδο τιµών. 
β) το ύψος των µισθών. 
γ) η µεταβολή στον πληθυσµό της χώρας. 
δ) το ύψος της ανεργίας. 

 
7. Όταν τα επιτόκια καταθέσεων δεν καλύπτουν το ρυθµό πληθωρισµού τα 
άτοµα προτιµούν 
α) να καταναλώνουν. 
β) να αποταµιεύουν. 
γ) να µην εργάζονται. 
δ) να αλλάζουν εργασία. 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο.  
1.  βρίσκω, µπορώ, θέλω, αδυνατώ 
Οικονοµικά ενεργό πληθυσµό ή εργατικό δυναµικό ονοµάζουµε το σύνολο 
των ατόµων που ������� και ������� να εργαστούν.  

 
2.  θέλω, µπορώ, βρίσκω, αδυνατώ, ανήκω 
Τα άτοµα που ������� στο εργατικό δυναµικό, δηλαδή 
������� και ������� να εργαστούν, αλλά δεν 
������� εργασία ονοµάζονται άνεργοι.  

 
3.  αύξηση, µείωση, πτώση, άνοδος 
Αν το ποσοστό των ανέργων µιας χώρας είναι πολύ υψηλό, τότε 
παρατηρείται µεγάλη ������� της κατανάλωσης και της παραγωγής 
προϊόντων µε αποτέλεσµα την ������� του βιοτικού επιπέδου. 

 
4.  συνεχής, γενική, µείωση, αύξηση, αξία, δύναµη, πτώση 
Το φαινόµενο της ������� και ������� των τιµών 
ονοµάζουµε πληθωρισµό. Άµεση συνέπεια του πληθωρισµού είναι η µείωση 
της αγοραστικής ������� του χρήµατος.  

 
5.  µεταβλητά, σταθερά, µικρότερα, µεγαλύτερα 
Ο πληθωρισµός πλήττει κυρίως όσους έχουν ������� εισοδήµατα.  

 
6.  κάλυψη, εξόφληση, ένταξη, επανένταξη 
Ο άνεργος δεν ζητά µόνο τη µερική ������� του εισοδήµατος που 
έχασε αλλά και την ������� του στην παραγωγική διαδικασία, 
ώστε να αισθάνεται αξιοπρεπής και χρήσιµος.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Πότε λέµε ότι ένα σύστηµα περνάει κρίση; 
2. Τι ονοµάζουµε εργασία;  
3. Ποιοι ονοµάζονται άνεργοι;  
4. Πότε εµφανίζεται κυκλική ανεργία;  
5. Πότε υπάρχει διαρθρωτική ανεργία;  
6. Τι ονοµάζεται εποχική ανεργία;  
7. Τι είναι η ανεργία τριβής;  
8. Αναφέρατε τρία µέτρα που παίρνει το κράτος για την καταπολέµηση της 
ανεργίας.  

9. Τι ονοµάζουµε πληθωρισµό και τι σηµαίνει «καλπάζων πληθωρισµός»;  
10. Ποιοι επωµίζονται το µεγαλύτερο βάρος του πληθωρισµού;  
11. Τι δηµιουργεί την «παγίδα της φτώχιας»;  
12. Τι ονοµάζεται «οικονοµική µετανάστευση»;  

 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Εξηγήστε πώς οι µεταβολές στο πρότυπο κατανάλωσης και η τεχνολογική 
ανεργία, συνδέονται µε την διαρθρωτική ανεργία.  

2. Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της ανεργίας στο άτοµο και στο 
κοινωνικό σύνολο.  

3. Σχολιάστε την πρόταση: «Η µόλυνση του περιβάλλοντος δηµιουργεί 
σοβαρούς κινδύνους για το µέλλον της ανθρωπότητας.  
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η απασχόληση των µαθητών δε θεωρείται από 
οικονοµική άποψη ως εργασία.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Όταν η τεχνολογία βελτιώνεται ένα µέρος της 
ανθρώπινης εργασίας υποκαθιστά τα καινούργια 
µηχανήµατα.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ

 
3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η δηµιουργία και λειτουργία επαγγελµατικών τε-
χνικών σχολών σύµφωνα µε τις οικονοµικές δρα-
στηριότητες κάθε περιοχής είναι µέτρο ανάπτυξης 
της οικονοµίας.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ

 
4. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Οι αυξήσεις των τιµών, έστω και για λίγα 
προϊόντα, σηµαίνουν πληθωρισµό.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ
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5. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-
ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η έλλειψη επαρκούς εισοδήµατος σε κάποια άτοµα 
δηµιουργεί την �παγίδα της φτώχειας�. 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
6. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η κατάσταση των οικονοµικών µεταναστών στις 
χώρες που καταφεύγουν είναι πολύ δύσκολη.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ

 
7. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα σε παγκόσµιο επίπεδο 
είναι η ενέργεια, που είναι απαραίτητη σ� όλα τα 
βιοµηχανικά κράτη.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ
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∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής �σωστό-λάθος� 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι απο-
κλειστικά ο περιορισµός του εµπορίου µεταξύ των 
κρατών -µελών. 

 
 

Σ Λ
2. Η ένταξη της Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έγι-
νε την 1η Ιανουαρίου 1961.  

 
Σ Λ

3. Στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου εναλλάσ-
σονται τα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ανά εξάµηνο µε αλφα-
βητική σειρά, σύµφωνα µε το λατινικό αλφάβητο.  

 
 

Σ Λ
4. Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζονται 
από τις κυβερνήσεις των κρατών - µελών της Ε.Ε. και 
εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 
 

Σ Λ
5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχεται από την Επιτροπή 
των Περιφερειών.  

 
Σ Λ

6. Η αποστολή του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου είναι να 
εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου κατά την ερµη-
νεία και την εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Συνθηκών. 

 
 

Σ Λ
7. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ε.Ε., έχει 
συµβουλευτικό χαρακτήρα και ενισχύει τις διαδικα-
σίες διαβούλευσης και συναίνεσης στον Ευρωπαϊκό 
χώρο.  

 
 
 

Σ Λ 
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8. Σκοπός της δηµιουργίας της ενιαίας Ευρωπαϊκής εσω-
τερικής αγοράς ήταν η κατάργηση των δασµολογικών 
και άλλων εµποδίων για την ελεύθερη διακίνηση των 
εµπορευµάτων, των χρηµατικών κεφαλαίων και των 
εργαζοµένων, µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής  
Κοινότητας.  

 
 
 
 
 

Σ Λ
9. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο λέγεται και 
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα.  

 
Σ Λ

10. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης χρη-
µατοδοτεί µόνο τις αναδιαρθρώσεις των καλλιεργειών 
των χωρών της Ε.Ε.. 

 
 

Σ Λ
 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Την υλοποίηση της δηµιουργίας της ενιαίας Ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς 
ανέλαβε το 1985 
α) ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.  
β) η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  
γ) το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.  
δ) ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών. 

 
2.  Σκοπός της δηµιουργίας της ενιαίας Ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ήταν 
α) η µείωση του εµπορίου µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
β) η κατάργηση του εµπορίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε 
άλλες χώρες. 

γ) η κατάργηση των δασµολογικών και άλλων εµποδίων για την ελεύθερη 
διακίνηση των εµπορευµάτων, των χρηµατικών κεφαλαίων και των εργα-
ζοµένων µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

δ) η κατάργηση του φιλελευθερισµού στο διεθνές εµπόριο. 
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3.  Η νοµισµατική εναρµόνιση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει 
α)  τη δηµιουργία του Ευρωπαίου Πολίτη. 
β) την εναρµόνιση των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ) την εναρµόνιση των ρυθµών πληθωρισµού των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

δ) την εναρµόνιση των ποσοστών ανεργίας των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 
4.  Ο ετήσιος προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
α) καταρτίζεται από την Επιτροπή των Περιφερειών και εγκρίνεται από το 
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα. 

β) καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίνεται από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο. 

γ) είναι η συνένωση των κρατικών προϋπολογισµών των χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

δ) καλύπτει µόνο τις δαπάνες για την επαγγελµατική εκπαίδευση των 
εργαζοµένων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
5.  Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
α) χρηµατοδοτεί δράσεις για την καταπολέµηση της ανεργίας και την 
τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζοµένων και των ανέργων 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β) χρηµατοδοτεί µόνο τις αναδιαρθρώσεις των καλλιεργειών των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ) λέγεται και Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο. 
δ) λέγεται και Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
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• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α,  τον αριθµό που αντιστοιχεί 
από τη στήλη Β. 
1.   

Α Β 
 
 
 
 
− Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
− Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
− Ελεγκτικό Συνέδριο 
 

1.  έχει σαν ρόλο τον έλεγχο της νοµιµότητας 
και του τρόπου διαχείρισης του προϋπολο-
γισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.  αποστολή του είναι να εξασφαλίζει την 
τήρηση του δικαίου κατά την ερµηνεία και 
την εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Συνθηκών 

3.  στην προεδρία του εναλλάσσονται τα κράτη 
- µέλη ανά εξάµηνο µε αλφαβητική σειρά 

4.  τα µέλη του εκλέγονται µε άµεσες εκλογές 
που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλα τα 
κράτη - µέλη κάθε πέντε χρόνια 

5.  σκοπός του είναι η διατήρηση της υφιστα-
µένης κοινωνικής ισορροπίας 

 
2.   

Α Β 
 
 
 
− Επιτροπή των Περιφερειών 
− Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων 

− Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

 

1.  είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
2.  εκπροσωπούνται οι επιχειρηµατίες, 
οι επαγγελµατίες, οι εργαζόµενοι και 
εκπρόσωποι από κοινωνικά κινήµατα 

3.  έχει συµβουλευτικό ρόλο και ασχολείται µε 
θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης 

4.  ασχολείται αποκλειστικά µε την επιµόρφω-
ση των εργαζοµένων 

5.  είναι το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της Ε.Ε. 
και χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις που στη-
ρίζουν τους στόχους της Ένωσης 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  αξιολόγηση, ένωση, λύση, αναθεώρηση, ευηµερία, ειρήνη 
Ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
Κοινότητας, όπως ονοµαζόταν αρχικώς, συνίσταται στην εξασφάλιση της 
������� και της ������� των λαών της µε τη δηµιουργία 
µιας οικονοµικής και πολιτικής ������� .  

 
2.  άτοµο, όργανο, πρότυπο, θέµα 
Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το βασικό ������� 
λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Συµβούλιο συµµετέχουν οι 
υπουργοί των δεκαπέντε χωρών ανάλογα µε το ������� που είναι 
γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη.  

 
3.  αγορά, υλοποίηση, ιθαγένεια, κατάργηση 
Το 1985 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανέλαβε την ������� ενός 
απαραίτητου σχεδίου: τη δηµιουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής εσωτερικής 
������� . 

 
4.  ενίσχυση, κατάργηση, αύξηση, διάταξη 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει µια πολιτική ������� του 
φιλελευθερισµού στο διεθνές εµπόριο και ������� των διοικητικών 
και τελωνειακών φραγµών.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Ποιοι ήταν οι κυριότεροι σταθµοί της ιστορικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης;  

2. Ποιο είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  
3. Τι εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;  
4. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 
5. Ποιο όργανο εγκρίνει τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 
6. Ποια είναι η αποστολή του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου;  
7. Ποιο όργανο ελέγχει τη νοµιµότητα του τρόπου διαχείρισης του 
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

8. Ποιος είναι ο προορισµός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας; 
9. Ποια είναι τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

10. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του �Ευρωπαίου Πολίτη�, που οφείλει να 
δηµιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση;  

 
 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Περιγράψτε τα πλεονεκτήµατα της ενιαίας Ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς 
για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  

2. Τι επιδιώκεται µε τις δαπάνες που καλύπτει ο προϋπολογισµός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πού προέρχονται τα έσοδα που αναγράφονται 
σε αυτόν;  
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η νοµισµατική εναρµόνιση των κρατών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκρούει σε σηµαντικά 
προβλήµατα.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης περιορίζεται µόνο στις διεθνείς οικονοµικές 
σχέσεις. 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ
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