
∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 
ΜΑΘΗΜΑ :   ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 
Α΄ ΟΜΑ∆Α 
 
Στην Ερώτηση Α.1., να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό 
σας τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη 
"Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί 
στην κάθε πρόταση. 
A.1.α) Το ∆ίκαιο διακρίνεται σε γραπτό και άγραφο 

β) Το Σύνταγµα της Ελλάδας του 1975/86 είναι  
    ήπιο Σύνταγµα  
γ) Ο γενικός σκοπός επιβολής των ποινών  

        είναι η πάλη κατά της εγκληµατικότητας  
 δ) Το πολίτευµα της Ελλάδας είναι    
           Προεδρική ∆ηµοκρατία        

ε) Οι σύζυγοι θεωρούνται συγγενείς πρώτου   
         βαθµού  
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Στις Ερωτήσεις Α.2.1. έως και Α.2.5., να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . Σε κάθε 
Ερώτηση αντιστοιχεί µία και µόνον απάντηση . 
Α.2.1. Νόµοι είναι : 

α) Οι κανόνες που επιβάλλονται µετά από   
    µακροχρόνια και οµοιόµορφη συµπεριφορά των 

ανθρώπων 
β) Οι κανόνες που θεσπίζονται από τα αρµόδια  
κρατικά όργανα, διατυπώνονται σε γραπτά 
κείµενα και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως 
γ) Είναι αυτό το οποίο ονοµάζεται "κοινό    
    περί δικαίου αίσθηµα"  
δ) Κανένα από τα παραπάνω 
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Α.2.2. Τα πρόσωπα που αντιπαρατίθενται στην   
          ποινική δίκη αποκαλούνται : 
      α)  Αντίπαλοι 
      β)  ∆ιαφωνούντες 
      γ)  ∆ιάδικοι 
      δ)  Ενάγοντες 
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Α.2.3.  Σύµφωνα µε το ισχύον Σύνταγµα της Ελλάδας, 

πηγή κάθε εξουσίας είναι : 
      α)  Ο λαός 
      β)  Η Κυβέρνηση 
      γ)  Τα ∆ικαστήρια 
      δ)  Οι ένοπλες δυνάµεις 
      ε)  Η οικονοµική ολιγαρχία 
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Α.2.4. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα 

εκλέγεται σύµφωνα µε το ισχύον Σύνταγµα: 
α)   Απευθείας από τον λαό 
β)   Εµµέσως από την Βουλή 
γ)   Από ένα ειδικό εκλεκτορικό σώµα 

      δ)   Κανένα από τα παραπάνω 
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Α.2.5. Η γονική µέριµνα είναι: 
α) Η επιµέλεια του προσώπου του ανηλίκου 
β) Η διοίκηση της περιουσίας του   
γ) Η αντιπροσώπευσή του 
δ) Όλα τα παραπάνω 
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Α.3.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα  
          της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράµµα   
          τους τρεις αριθµούς της στήλης Β που      
          αντιστοιχούν σε κάθε γράµµα. 



 
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

α. Κοινωνικά     
δικαιώµατα 
 
 
 
β. Ατοµικά 
δικαιώµατα  
 
 
γ. Πολιτικά 
δικαιώµατα 

1.∆ικαίωµα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι . 
2. Η ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας . 
3. Το άσυλο της κατοικίας και το 
απαραβίαστο της ιδιωτικής και 
κοινωνικής ζωής. 
4. Η ελευθερία της θρησκευτικής 
συνείδησης. 
5. Το δικαίωµα ίδρυσης πολιτικού 
κόµµατος και συµµετοχής σε αυτό. 
6. Το δικαίωµα διορισµού σε 
δηµόσια θέση. 

 7. Το δικαίωµα στην κοινωνική 
ασφάλιση. 
8. Η προστασία του περιβάλλοντος. 
9. Η προστασία της οικογένειας . 
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Α.3.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα  
          της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράµµα  
          τον αριθµό που αντιστοιχεί στη σωστή  
          απάντηση της στήλης Β 
 
 
 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
α. Σωµατείο 1. σύνολο περιουσίας µε 

συγκεκριµένο σκοπό 
β. Ίδρυµα 2. νοµικά πρόσωπα µε 

οικονοµικό σκοπό 



γ. Επιτροπή εράνων 3. ένωση είκοσι (20) 
τουλάχιστον προσώπων /µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

δ. Αστική εταιρεία 4. επιτροπή πέντε (5) 
τουλάχιστον προσώπων µε 
συγκεκριµένο δηµόσιο ή 
κοινωφελή σκοπό. 
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Α.4. Να µεταφερθούν οι προτάσεις που ακολουθούν 
στο τετράδιό σας συµπληρωµένες 

 
α) Ο κληρονόµος µπορεί να αποκτήσει την 
κληρονοµία είτε από _______ είτε από 

 _______. 
 
    β) Νοµικό έγκληµα είναι ό,τι προβλέπεται και 

απειλείται µε ποινή στο _______ . 
 Πραγµατικό έγκληµα είναι κάθε _______ 

συµπεριφορά που αξιολογείται ως ιδιαίτερα 
επικίνδυνη . 

 
    γ) Ο κανόνας δικαίου είναι ένας κανόνας 

κοινωνικής συµπεριφοράς µε χαρακτήρα 
 _______ και µε στόχο την οργάνωση της  
 _______  συµβίωσης των ανθρώπων. 
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Α.5. Αναφέρετε µε συντοµία, από ποιους ασκείται η 
νοµοθετική και από ποιους η εκτελεστική εξουσία. 
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Α.6. Τι είναι κληρονοµία και τι είναι κληρονόµοι; 
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Β΄ΟΜΑ∆Α 
 

 Β.1.1. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες της Βουλής  
          των Ελλήνων;  
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 Β.1.2.  Έννοια και ορισµός του πολιτικού κόµµατος. 
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 Β.1.3.  Τι είναι Νοµικό Πρόσωπο; Να αναπτύξετε τις 
έννοιες Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου και Νοµικού 
Προσώπου Μικτής Φύσεως .  
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