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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 
 

ΟΜΑΔΑ 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 πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί 

ποινική δίωξη λέγεται κατηγορούμενος. 
β)  Ικανότητα προς δικαιοπραξία ή καταλογισμό 

έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από τη στιγμή που 
θα γεννηθεί ζωντανό. 

γ) Η κυβέρνηση πρέπει να απολαμβάνει της 
εμπιστοσύνης της βουλής τόσο κατά τη στιγμή 
της ανάδειξής της όσο και κατά τη διάρκεια 
της θητείας της. 

δ)  Τα ατομικά  δικαιώματα οριοθετούν ένα χώρο 
ελευθερίας και δράσης, στον οποίο δεν μπορεί 
να παρεμβαίνει το Κράτος. 

ε)  Πρέπει να επιβάλλονται ίδιες ποινές σε όλα τα 
άτομα που διαπράττουν τα ίδια εγκλήματα. 

Μονάδες 15 
 
 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. ΄Εννομη τάξη ονομάζουμε: 



 

 

α) τους κανόνες δικαίου που προσδιορίζουν τις 
ιδιωτικές μας σχέσεις 

β) το σύνολο των κανόνων που ισχύουν μια 
δεδομένη στιγμή σ’ ένα κράτος 

γ) τους κανόνες δικαίου οι οποίοι καθορίζουν 
τη μορφή του πολιτεύματος. 

Μονάδες 4 
 

Α.2.2. Δύο βασικά πολιτικά δικαιώματα είναι: 
α) το δικαίωμα της παιδείας και της εργασίας 
β) το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης και 

της ελευθερίας του τύπου 
γ) το δικαίωμα του διορισμού σε δημόσια θέση 

και της ίδρυσης πολιτικού κόμματος. 
Μονάδες 4 

 
Α.2.3. Αναγκαστική κληρονομική διαδοχή (νόμιμη 

μοίρα) επέρχεται από το νόμο εφόσον ο 
κληρονομούμενος: 
α) πέθανε χωρίς να συντάξει διαθήκη 
β) η διαθήκη που συνέταξε ήταν άκυρη 
γ) δεν εγκατέστησε στη διαθήκη του τα παιδιά 

του ως κληρονόμους. 
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Α.2.4. Το πρόσωπο που εκδίδει συναλλαγματική και 

διατάσσει την πληρωμή ονομάζεται: 
α) εκδότης 
β) πληρωτής 
γ) αποδέκτης 

Μονάδες 4 
Α.3.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 

της στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό  το 



 

 

γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 

 
Α Β 

(1) Ετερόρρυθμη 
εταιρία 

(2) Ομόρρυθμη 
εταιρία 

(3) Εταιρία 
περιορισμέ-
νης ευθύνης 

 
 
 

(α) για τα χρέη της ευθύνονται όλοι 
οι εταίροι απεριόριστα και εις 
ολόκληρον 

(β) το κεφάλαιό της διαιρείται σε 
ίσα μερίδια που δεν μπορούν να 
παρασταθούν με μετοχές 

(γ) οι εταίροι της ονομάζονται 
συνήθως μέτοχοι 

(δ) οι εταίροι της διακρίνονται σε 
δύο κατηγορίες με διαφορετικά 
μεταξύ τους δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. 
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Α.3.2. Να ιεραρχήσετε τους κανόνες δικαίου που 

ακολουθούν, σύμφωνα με τη θέση που κατέχουν 
στην πυραμίδα της έννομης τάξης: 

 α) Κανόνες διεθνούς δικαίου 
 β) Πράξεις της Διοίκησης 
 γ) Νόμοι 
 δ) Σύνταγμα 
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Α.4.  Να μεταφέρετε τις προτάσεις που ακολουθούν 
στο τετράδιό σας συμπληρωμένες: 

 
α) Ο γάμος μπορεί να λυθεί είτε με τον ________ 

ενός από τους συζύγους είτε με ____________. 
β)  Η πρωτοβουλία για την έκδοση ενός νόμου 

μπορεί να προέλθει είτε από τη  
____________ (πρόταση νόμου) είτε από την   
____________ (σχέδιο νόμου).  

γ) ΄Οταν μια απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου 
δεν μπορεί πια να προσβληθεί με ένδικα 
μέσα ονομάζεται _______________. 

δ)  Κάθε κατηγορούμενος τεκμαίρεται πως είναι 
______________ μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή 
του.  
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ΟΜΑΔΑ Β 
 

 Β.1.1. Ορισμός, χαρακτηριστικά, σύσταση και κύρια 
όργανα της διοίκησης των Ανωνύμων Εταιριών. 

Μονάδες 15 
 Β.1.2.  Ποιες είναι οι καθοριστικές αρχές της 

Δημοκρατίας; 
Μονάδες 10 

 
 Β.1.3. Ποιες είναι οι προσωπικές και ποιες οι 

περιουσιακές συνέπειες του γάμου; (Δεν 
απαιτείται παράδειγμα). 
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