
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟ:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Ερ. 103/ ΣΕΛΙΔΑ 43. 

Σωστή απάντηση είναι η α (τυπογραφικό λάθος).  

(Βάσει του νόμου 3289/2004 - ΦΕΚ 227/Α/26-11-2004: Κύρωση του Πρωτοκόλλου 
αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της 
θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις).                                           

2. Ερ. 123/ ΣΕΛΙΔΑ 49. 

Σωστή απάντηση είναι η α (τυπογραφικό λάθος). 
 

3. Ερ. 159/ ΣΕΛΙΔΑ 60 
 
Σωστή απάντηση είναι η α (τυπογραφικό λάθος). 

4. Ερ. 172/ ΣΕΛΙΔΑ 64. 

Σωστή απάντηση είναι η α, (όπως την έχει το βιβλίο). 

5. Ερ. 173/ ΣΕΛΙΔΑ 64. 

Σωστή απάντηση είναι η β (όπως την έχει το βιβλίο). 

 Επικαιροποίηση της εκφώνησης παρακάτω: 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού είναι αρμόδιοι: 

α. για τα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. 

β. να σχεδιάζουν, προγραµµατίζουν και υλοποιούν πολιτικές για θέματα σε 

περιφερειακό επίπεδο.  

γ. για όσα θέματα τους ανατίθενται με απόφαση του ειδικού γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

δ. για όσα θέματα τους ανατίθενται με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών. 

6. Ερ. 174/ ΣΕΛΙΔΑ 65.  
 
Σωστή απάντηση είναι η β  (τυπογραφικό λάθος). 
 

7. Ερ. 237/ ΣΕΛΙΔΑ 83.   



Σωστή απάντηση είναι η δ  (όπως την έχει το βιβλίο). 

 

8. Ερ. 252/ ΣΕΛΙΔΑ 88. 
 
Αλλαγή της πρότασης α, ως εξής: 
 
α.να γίνει και τέταρτη ψηφοφορία, όπου χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων βουλευτών, δηλαδή 151 βουλευτές. 
 
(Αυτό ισχύει με την τελευταία αναθεώρηση του συντάγματος του 2019. Από 
παραδρομή η ερώτηση αναφερόταν σε αυτό που ίσχυε πριν από το 2019). 
 
Σωστή απάντηση εξακολουθεί να είναι η α. 
 

9. Ερ. 54/ ΣΕΛΙΔΑ 134. 
 
Σωστή απάντηση είναι η δ (τυπογραφικό λάθος). 
 

10. Ερ. 76/ ΣΕΛΙΔΑ 140.  
 
Σωστή απάντηση είναι η γ  (τυπογραφικό λάθος). 

 

11. Ερ. 77/ ΣΕΛΙΔΑ 140.  

Σωστή απάντηση είναι η α (όπως την έχει το βιβλίο). 

 
12. Ερ. 4/ ΣΕΛΙΔΑ 188.   

 
Σωστή απάντηση είναι πράγματι η ε, όμως υπάρχει τυπογραφικό λάθος στον 
πίνακα της ερώτησης, στις ώρες αναχώρησης λεωφορείων (ΩΑΛ) για τον πέμπτο 
επιβάτη: αντί για 18:00 θα έπρεπε να γράφει 18:05. 
 

13. Ερ. 30/ ΣΕΛΙΔΑ 209. 
 
Σωστή απάντηση είναι η α  (τυπογραφικό λάθος). 

14. Ερ. 23/ ΣΕΛΙΔΑ 258.   

Σωστή απάντηση η γ  (τυπογραφικό λάθος, που έγινε από τη Μ.Ο.Δ.).  

(Αυτό διότι η ερώτηση τέθηκε σε διαγωνισμό του 2006, οπότε η τελευταία χώρα 
που είχε ενταχθεί ήταν η Εσθονία). 

15. Ερ. 24/ ΣΕΛΙΔΑ 258. 

 

Σωστή απάντηση είναι η γ  (τυπογραφικό λάθος, που έγινε από τη Μ.Ο.Δ.). 
 

16. Ερ.7/ ΣΕΛΙΔΑ 276. 
 



Η εκφώνηση έχει 3 προτεινόμενες προτάσεις ενώ λείπει η τέταρτη ( η οποία είναι 
μια από τις τρεις σωστές), η οποία είναι η εξής: 
 
- η Microsoft ιδρύθηκε από τους Paul Allen και Bill Gates. 
 
Η σωστή απάντηση εξακολουθεί να είναι η γ. 


