
Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλεγεί η σωστή απάντηση με βάση την ορθογραφία της. 
 

1. Πώς μπορώ να επαναφέρω τα _____________ χωρίς λευκαντικό; 

α) ασπρώρρουχα 

β) ασπρόρουχα 

γ) ασπρώρουχα 

δ) ασπρόρρουχα 
 

2. Γιατί δεν είχατε την _____________ να απευθυνθείτε σε εμάς; 

α) ευπρέποια 

β) εφπρέπεια 

γ) ευπρέπια 

δ) ευπρέπεια 
 

3. Με τον σωστό προγραμματισμό εξασφαλίζεται η _____________ λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. 

α) εύρρυθμη 

β) εύριθμη 

γ) εύρυθμη 

δ) εύρριθμη 
 

4. Τι σημαίνει τελικά ο χαρακτηρισμός «τύπος -  _____________ »; 

α) ιδιόρυθμος 

β) ιδιόρρυθμος 

γ) ιδειόρυθμος 

δ) ιδειόρρυθμος 
 

5. Η _____________ έχει οριστεί με πολλούς τρόπους. 

α) ευφυία 

β) ευφυΐα 

γ) ευφιία 

δ) ευφιύα 
 

6. _____________ είναι η οποιαδήποτε ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων προς επίτευξη κάποιου στόχου. 

α) Εταιρία 

β) Ετερεία 

γ) Εταιρεία 

δ) Ετερία 
 

7. Πρώην _____________ καταδικάστηκε για υπεξαίρεση 320.0000 ευρώ. 

α) εφορειακός 

β) εφοριακός 

γ) εφοροιακός 

δ) ευφοριακός 
 

8. _____________ θέλεις να το κάνεις, θα το κάνεις. 

α) Ευφόσον 

β) Εφόσον 

γ) Εφόσων 

δ) Ευφόσων 

 



9.  Μεγαλύτερη η _____________  των Ελλήνων με το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

α) εξεικοίωση 

β) εξοικίωση 

γ) εξοικείωση  

δ) εξεικίωση   
 

10. Η _____________ είναι ότι ο κατηγορούμενος είναι ένοχος. 

α) ετυμηγορεία 

β) ετοιμυγορία 

γ) ετυμηγορία  

δ) ετοιμηγορία  
 

11. Η _____________ είναι εμφανής στο λογοτεχνικό έργο . 

α) ευρειμάθεια 

β) ευρυμάθεια 

γ) ευρειμάθια 

δ) ευρυμάθια    
 

12. Η _____________ είναι πιθανό να επηρεάσει τη μακροζωία μέσω βιολογικών οδών. 

α) ευσυνειδησεία 

β) ευσυνηδεισία 

γ) ευσεινυδησία 

δ) ευσυνειδησία  
 

13. Τα ελληνικά υφάσματα είναι _____________ των ευρωπαϊκών. 

α) ευάμιλλα 

β) εφάμιλλα 

γ) ευάμιλα 

δ) εφάμιλα 
 

14. Το πιο «βιώσιμο τουριστικό _____________ » στις Μαλδίβες έχει ορατά ηλιακά πάνελ. 

α) θέραιτρο 

β) θαίραιτρο 

γ) θαίρετρο 

δ) θέρετρο 
 

15. Γιατί η _____________ είναι απαραίτητη για τα πρόωρα μωρά; 

α) θερμοκιτοίδα 

β) θερμοκοιτοίδα 

γ) θερμοκοιτίδα 

δ) θερμοκιτίδα 
 

16. Οι _____________ προσφέρουν μια ιδιαίτερα ποιοτική θέρμανση. 

α) θερμοσσυσωρευτές 

β) θερμοσσυσσωρευτές 

γ) θερμοσυσωρευτές 

δ) θερμοσυσσωρευτές 
 

17. Η λυρική ή μουσική σύνθεση που εκφράζει βαθιά θλίψη ονομάζεται _____________ . 

α) θροινωδεία 

β) θρηνωδία  

γ) θροινωδία 

δ) θρηνωδεία  



18. Στις προηγούμενες εκλογές ήμουν εκτός Ελλάδας και δεν _____________ . 

α) ψήφησα 

β) ψύφησα  

γ) ψήφισα  

δ) ψύφισα  
 

19. Ο Θεός δεν είναι _____________ κριτής, όπως τον παρουσιάζουν μερικές θρησκείες. 

α) αμείληκτος  

β) αμείλληκτος 

γ) αμείλικτος 

δ) αμήλεικτος  
 

20. Η Κηφισιά είναι ένα ακριβό _____________ της Αθήνας. 

α) προάστειο 

β) προάστοιο  

γ) προάστιο 

δ) πρωάστειο  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΡΗΜΑΤΑ 

Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλεγεί η σωστή απάντηση με βάση τη θεωρία των ρημάτων. 
 

21. Το ρήμα συλλογίζομαι σχηματίζει Εξακολουθητικό Μέλλοντα: 

α) θα συλλογίζω 

β) θα συλλογιστώ 

γ) θα έχω συλλογιστεί 

δ) θα συλλογίζομαι 
 

22. Το ρήμα κρύβω σχηματίζει Υποτακτική Αορίστου: 

α) κρύβω 

β) να κρυφτώ 

γ) να κρύψω 

δ) κρύψου 
 

23. Το ρήμα θλίβομαι σχηματίζει μετοχή Ενεστώτα: 

α) θλίβοντας 

β) θλιμμένος 

γ) θλιβόμενος 

δ) τίποτα απ’ τα παραπάνω 
 

24. Το ρήμα πλέκω σχηματίζει Υποτακτική Παρακειμένου: 

α) να πλέκω 

β) να έχω πλεχτεί 

γ) να έχω πλέξει 

δ) να πλέξω 
 

25. Το ρήμα απαντώ σχηματίζει Παρατατικό: 

α) απάντησα 

β) απαντούσα 

γ) απαντιόμουν 

δ) τίποτα απ’ τα παραπάνω 
 

 

 

 



26. Το ρήμα αγαπιέμαι σχηματίζει Προστακτική Αορίστου: 

α) αγαπάτε 

β) αγαπήστε 

γ) αγαπηθείτε 

δ) αγαπήσετε 
 

27. Το ρήμα είμαι σχηματίζει β’ πληθυντικό Οριστικής: 

α) είσαστε 

β) είστε 

γ) ήσαστε 

δ) ήσασταν 
 

28. Το ρήμα τραγουδώ είναι συζυγίας: 

α) πρώτης 

β) δεύτερης 

γ) τρίτης 

δ) τέταρτης 
 

29. Το ρήμα εγκαταλείπομαι σχηματίζει μετοχή παθητικού Παρακειμένου: 

α) εγκαταλελειμμένος 

β) εγκαταλελειμένος 

γ) εγκαταλειμένος 

δ) εγκαταλειμμένος 
 

30. Το ρήμα φοβούμαι σχηματίζει α’ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα: 

α) φοβόμαστε 

β) φοβούμαστε 

γ) φοβόμασταν 

δ) τίποτα απ’ τα παραπάνω 
 

31. Το ρήμα στερούμαι σχηματίζει α’ ενικό Παρατατικού: 

α) στερόμουν 

β) στερούμουν 

γ) και τα δύο  

δ) δεν έχει 
 

32. Το ρήμα εγγυώμαι σχηματίζει α’ πληθυντικό Ενεστώτα: 

α) εγγυόμασταν 

β) εγγυούμαστε 

γ) εγγυόμαστε 

δ) τίποτα απ’ τα παραπάνω 
 

33. Το ρήμα εγγυώμαι σχηματίζει Παρατατικό: 

α) εγγιόμουν 

β) εγγυόμουν 

γ) έθετα εγγύηση 

δ) δεν έχει 
 

34. Το ρήμα αφήνω σχηματίζει Αόριστο: 

α) άφηνα 

β) άφησα 

γ) αφέθηκα 

δ) άφηκα 
 



35. Το ρήμα ανασταίνω σχηματίζει Αόριστο: 

α) ανάσταινα 

β) ανάστησα 

γ) αναστήθηκα 

δ) ανέστησα 
 

36. Το ρήμα σφάλλω σχηματίζει Αόριστο: 

α) έσφαλλα 

β) έσφαλνα 

γ) έσφαλα 

δ) έσφηλνα 
 

37. Το ρήμα στέλνω σχηματίζει Αόριστο: 

α) έστελνα 

β) έστιλα 

γ) έστειλα 

δ) έστειλλα 
 

38. Το ρήμα λέγω σχηματίζει Αόριστο: 

α) έλεγα 

β) έλεξα 

γ) είπα 

δ) ειπώθηκα 
 

39. Το ρήμα βρίσκω σχηματίζει Αόριστο: 

α) ηύρα 

β) βρήκα 

γ) έβρισκα 

δ) εύρηκα 
 

40. Το ρήμα έρχομαι σχηματίζει Προστακτική Αορίστου: 

α) έρθετε 

β) ήρθατε 

γ) ελάτε 

δ) να ‘ρθετε 
 

41. Το ρήμα σκαλίζω έχει διάθεση: 

α) ενεργητική  

β) παθητική 

γ) μέση 

δ) ουδέτερη 
 

42. Το ρήμα κοιμάμαι έχει διάθεση: 

α) ενεργητική  

β) παθητική 

γ) μέση 

δ) ουδέτερη 
 

43. Το ρήμα ξεκουράζομαι έχει διάθεση: 

α) ενεργητική  

β) παθητική 

γ) μέση 

δ) ουδέτερη 



44. Το ρήμα φωτίζομαι έχει διάθεση: 

α) ενεργητική  

β) παθητική 

γ) μέση 

δ) ουδέτερη 
 

45. Το ρήμα χτενίζομαι έχει διάθεση: 

α) ενεργητική  

β) παθητική 

γ) μέση 

δ) ουδέτερη 
 

46. Τα κεριά έσβησαν από τον άνεμο. Ποια διάθεση έχει το ρήμα; 

α) ενεργητική  

β) παθητική 

γ) μέση 

δ) ουδέτερη 
 

47. Ο άνεμος έσβησε το κερί. Ποια διάθεση έχει το ρήμα; 

α) ενεργητική  

β) παθητική 

γ) μέση 

δ) ουδέτερη 
 

48. Ο πατέρας ξυπνάει κάθε πρωί στις επτά. Ποια διάθεση έχει το ρήμα; 

α) ενεργητική  

β) παθητική 

γ) μέση 

δ) ουδέτερη 
 

49. Ο πατέρας ξύπνησε τον Γιώργο στις οκτώ. Ποια διάθεση έχει το ρήμα; 

α) ενεργητική  

β) παθητική 

γ) μέση 

δ) ουδέτερη 
 

50. Τα παιδιά πρέπει να σέβονται τους γονείς τους. Ποια διάθεση έχει το ρήμα; 

α) ενεργητική  

β) παθητική 

γ) μέση 

δ) ουδέτερη 
 

51. Ο Ενεστώτας είναι χρόνος: 

α) στιγμιαίος  

β) μονολεκτικός 

γ) περιφραστικός 

δ) συντελεσμένος 
 

52. Ο Παρακείμενος είναι χρόνος: 

α) μονολεκτικός 

β) περιφραστικός 

γ) στιγμιαίος 

δ) μελλοντικός 



53. Ο τύπος έχοντας είναι: 

α) προστακτική  

β) απαρέμφατο 

γ) μετοχή 

δ) επίθετο 
 

54. Ο τύπος έχετε είναι: 

α) Προστακτική  

β) Οριστική 

γ) τίποτα απ’ τα δύο  

δ) και τα δύο 
 

55. Το ρήμα έχω σχηματίζει Παρατατικό: 

α) ήχα  

β) είχα 

γ) και τα δύο 

δ) τίποτα απ’ τα δύο 
 

56. Ο τύπος να έχει είναι: 

α) Προστακτική  

β) Στιγμιαίος Μέλλοντας 

γ) Συντελεσμένος Μέλλοντας 

δ) Υποτακτική 
 

57. Το ρήμα έχω σχηματίζει: 

α) απαρέμφατο  

β) μετοχή 

γ) και τα δύο 

δ) τίποτα απ’ τα δύο 
 

58. Το ρήμα τρέχω είναι: 

α) μεταβατικό  

β) αμετάβατο 

γ) συνηρημένο 

δ) αποθετικό 
 

59. Το ρήμα πρέπει είναι: 

α) αποθετικό  

β) απρόσωπο 

γ) μεταβατικό 

δ) αμετάβατο 
 

60. Το ρήμα επεξεργάζομαι είναι: 

α) μεταβατικό  

β) απρόσωπο 

γ) αμετάβατο 

δ) αποθετικό 
 

61. Ο Παρατατικός είναι χρόνος: 

α) στιγμιαίος  

β) εξακολουθητικός 

γ) συντελεσμένος 

δ) παροντικός 



ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλεγεί η σωστή απάντηση με βάση τους γραμματικούς και 

συντακτικούς κανόνες. 
 

62. Δεν μπορείτε να παρκάρετε στο κέντρο της _____________ . 

α) οδός 

β) οδού 

γ) οδό 

δ) οδούς 
 

63. Οι μαθητές _____________  πυρετωδώς. 

α) εργάζοντε 

β) εργαζόταν 

γ) εργάζονταν 

δ) εργάζωνταν 
 

64. Ο συνταξιούχος κ. Παπαδόπουλος _____________  επίδομα, για να αγοράσει αυτοκίνητο. 

α) προβλέπει 

β) προσβλέπει σε  

γ) αποβλέπει σε 

δ) προσβλέπει  
 

65. Ο υπουργός εξέπεσε _____________ .   

α) τα αξιώματά του 

β) από τα αξιώματά του 

γ) του αξιώματός του  

δ) στα αξιώματά του 
 

66. Ο ρόλος των γονέων ως _____________ είναι καθοριστικός για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 

α) παιδαγωγού 

β) παιδαγωγοί 

γ) παιδαγωγούς  

δ) παιδαγωγών 
 

67. Το θέμα της λεξιπενίας των μαθητών πραγματεύεται _____________ . 

α) ομάδα φιλολόγων 

β) από ομάδα φιλολόγων 

γ) μέσα σε ομάδα φιλολόγων 

δ) υπό ομάδας φιλολόγων 
 

68. Ο Γιώργος αγαπά _____________  τους συγγενείς του. 

α) υπέρ τα δέοντα 

β) υπέρ του δέοντος 

γ) υπέρ το δέον  

δ) το δέον 
 

69. Αγόρασε ένα εξοχικό _____________ δίπλα στη θάλασσα. 

α) πολύ πανέμορφο 

β) πανέμορφο 

γ) πάρα πολύ πανέμορφο  

δ) πολύ πολύ πανέμορφο 
 

 

 



70. Πρόσεξε το μωρό να μη διαφύγει _____________ και του συμβεί κάτι κακό. 

α) της προσοχής σου 

β) την προσοχή σου 

γ) από την προσοχή σου  

δ) στην προσοχή σου 
 

71. Τα χρήματα του συμπληρωματικού δανείου _____________ . 

α) εκμεταλλεύθηκαν από την τεχνική υπηρεσία 

β) εκμεταλλεύθηκε η τεχνική υπηρεσία 

γ) εκμεταλλεύθηκαν στην τεχνική υπηρεσία 

δ) εκμεταλλεύθηκαν για την τεχνική υπηρεσία 
 

72. Αυτό το μάθημα _____________ δε μου άρεσε.  

α) ανέκαθεν 

β) εξ ανέκαθεν 

γ) από ανέκαθεν  

δ) εκ του ανέκαθεν 
 

73. Η Μαρία συμφώνησε _____________  να παρακολουθήσει το Φροντιστήριο. 

α) μετά συζήτηση 

β) μετά από συζήτηση 

γ) μετά συζητήσεως 

δ) μετά της συζήτησης 
 

74. Υπάρχει ανησυχία στους ειδικούς _____________  το θέμα του αλκοολισμού της νεολαίας. 

α) αναφορικά 

β) όσους αφορά 

γ) όσον αφορά  

δ) ως αναφορά 
 

75. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις έχει λάθος;  

α) Ο πατέρας μου άξιζε καλύτερη μεταχείριση. 

β) Μετήλθε κάθε μέσο για να διοριστεί. 

γ) Ανατρέχω το παρελθόν για να βρω τι σου έφταιξε.  

δ) Στερούμαι χρήματα γι’ αυτό το ταξίδι. 
 

76. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις έχει λάθος;  

α) Αυτό το κείμενο πρέπει να μετεγγραφεί στα Ν. Ελληνικά. 

β) Αυτοί οι μαθητές μετεγγράφηκαν στο σχολείο. 

γ) Ο συμβολαιογράφος μετέγραψε το συμβόλαιο.  

δ) Στην τάξη μας εγγράφηκαν τρεις νέοι αριστούχοι μαθητές. 
 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : ΣΥΝΩΝΥΜΑ – ΑΝΤΩΝΥΜΑ  

Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλεγεί η σωστή συνώνυμη ή αντώνυμη λέξη. 
 

77. Ποια είναι συνώνυμη της λέξης «εσώτερος»; 

α) ενδότερος 

β) εξώτερος 

γ) έσχατος  

δ) απώτατος 
 

 

 



78. Ποια είναι συνώνυμη της λέξης «καθαρμός»; 

α) λιμός 

β) λοιμός 

γ) μίασμα 

δ) εξαγνισμός 
 

79. Ποια είναι συνώνυμη της λέξης «κατορθώνω»; 

α) αστοχώ 

β) διευθύνω 

γ) καταφέρνω 

δ) επηρεάζω 
 

80. Ποια είναι συνώνυμη της λέξης «δοκησίσοφος»; 

α) δόκιμος 

β) σπουδαίος 

γ) σοφός 

δ) κενόσοφος 
 

81. Ποια είναι συνώνυμη της λέξης «λυκαυγές»; 

α) χάραμα  

β) λυκόφως 

γ) σούρουπο 

δ) δειλινό 
 

82. Ποια είναι αντώνυμη της λέξης «μόνιμος»; 

α) πάγιος 

β) ακλόνητος 

γ) εποχικός 

δ) διαρκής 
 

83. Ποια είναι αντώνυμη της λέξης «διηνεκής»; 

α) συνεχής 

β) ασυνεχής 

γ) διαρκής 

δ) ακατάπαυστος 
 

84. Ποια είναι αντώνυμη της λέξης «εκθειάζω»; 

α) εγκωμιάζω 

β) εξυμνώ 

γ) ψέγω 

δ) επαινώ 
 

85. Ποια είναι αντώνυμη της λέξης «εκφυλισμός»; 

α) ηθικότητα 

β) ανηθικότητα 

γ) αμοραλισμός 

δ) εξαχρείωση 
 

86. Ποια είναι αντώνυμη της λέξης «εξανδραποδισμός»; 

α) υποδούλωση 

β) καθυπόταξη 

γ) απελευθέρωση 

δ) εξακολούθηση 



87. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4). 

1) μεταρρύθμιση – ανάπλαση 

2) επεκτατισμός – ιμπεριαλισμός 

3) επιγέννημα – αίτιο 

4) επίγνωση – άγνοια 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη συνωνύμων; 

α) κανένα 

β) και τα τέσσερα 

γ) τα 1 και 2 

δ) τα 3 και 4  
 

88. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4). 

1) επιβεβαιώνω – επαληθεύω 

2) επιτείνω – τονίζω 

3) ερμηνεύω – αποσαφηνίζω 

4) ευδοκώ – συναινώ 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη συνωνύμων; 

α) κανένα 

β) και τα τέσσερα 

γ) τα 1 και 4 

δ) τα 2 και 3 
 

89. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4). 

1) ευτελής – αξιόλογος 

2) ευπροσήγορος – προσηνής 

3) ευφυής – αργόστροφος 

4) αυθάδης – θρασύδειλος 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη συνωνύμων; 

α) κανένα 

β) και τα τέσσερα 

γ) τα 1 και 3 

δ) μόνο το 2 
 

90. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4). 

1) ζενίθ – ναδίρ 

2) εχεμύθεια – ακριτομυθία 

3) ικανότητα – επιτηδειότητα 

4) ικμάδα – ζωντάνια 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη συνωνύμων; 

α) κανένα 

β) και τα τέσσερα 

γ) τα 1 και 2 

δ) τα 3 και 4  
 

91. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4). 

1) ζεύξη – αποσύνδεση 

2) εύνοια – δυσμένεια 

3) επίτευξη – αποτυχία 

4) επίσχεση – συνέχιση 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη συνωνύμων; 

α) κανένα 



β) και τα τέσσερα 

γ) τα 1 και 4 

δ) μόνο το 1 
 

92. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4). 

1) κρίνω – καθορίζω 

2) κωλύω – παρακωλύω 

3) λαθεύω – πετυχαίνω 

4) ματαιώνω – πραγματοποιώ 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη αντιθέτων; 

α) κανένα 

β) και τα τέσσερα 

γ) τα 2, 3 και 4 

δ) τα 3 και 4 
 

93. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4). 

1) περιπαθής – αδιάφορος 

2) περιποιημένος – απεριποίητος 

3) πλασματικός – πραγματικός 

4) πολυτελής – ευτελής 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη αντιθέτων; 

α) κανένα 

β) και τα τέσσερα 

γ) τα 2 και 3 

δ) τα 1 και 4 
 

94. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4). 

1) σαρκασμός – σκώμμα 

2) σθένος – ρώμη 

3) σκληρότητα – αναλγησία  

4) στέρηση – παροχή 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη αντιθέτων; 

α) κανένα 

β) και τα τέσσερα 

γ) τα 1, 2 και 4  

δ) μόνο το 1 
 

95. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4). 

1) συγχρωτίζομαι – συναγελάζομαι 

2) τρενάρω – επισπεύδω 

3) τιθασεύω – αποθηριώνω 

4) τονώνω – αδυνατίζω 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη αντιθέτων; 

α) κανένα 

β) και τα τέσσερα 

γ) τα 1 και 2 

δ) τα 3 και 4 
 

96. Ακολουθούν 4 ζεύγη λέξεων (1-4). 

1) συβαριτισμός – τρυφηλότητα 

2) στερεοτυπία – ιδιοτυπία 

3) συγκέντρωση – αποκέντρωση 



4) συγκρότηση – διάλυση 

Ποια από αυτά αποτελούν ζεύγη αντιθέτων; 

α) κανένα 

β) και τα τέσσερα 

γ) μόνο το 2 

δ) τα 1 και 3 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

Σε καθένα από τα παρακάτω κενά να επιλεγεί η σωστή απάντηση με βάση τη νοηματική απόδοση του κειμένου. 
 

Σε μια ψηφιακή κοινωνία στην οποία τα προσωπικά δεδομένα δεν παύουν ούτε στιγμή να _____________  (97), να 

χρησιμοποιούνται και να διανέμονται, οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζουν ελεύθερα τον τρόπο με 

τον οποίο θα χρησιμοποιούν τα δικά τους προσωπικά δεδομένα προκειμένου να αποφεύγονται οποιεσδήποτε 

_____________  (98). Το άρθρο 8 του Χάρτη προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η _____________  (99) αυτών των δεδομένων πρέπει να 

γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση _____________  (100) του ενδιαφερομένου ή για άλλους 

θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από τον νόμο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα 

δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον 

έλεγχο _____________  (101) αρχής. Οποιοδήποτε άτομο εντός της Ένωσης _____________  (102) τα προσωπικά 

δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας στην Ένωση ή τυγχάνουν επεξεργασίας που _____________  (103) με την 

προσφορά σε αυτό αγαθών ή υπηρεσιών εντός της Ένωσης ή με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του εντός 

της Ένωσης τυγχάνει _____________  (104) από το νομικό πλαίσιο που έχει εγκρίνει η Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 

8 του Χάρτη και το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

_____________  (105) στην ανάγκη επίτευξης ισορροπίας μεταξύ, αφενός, της _____________  (106) της ασφάλειας 

και της καταπολέμησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, και, αφετέρου, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

και των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές αυτές _____________  (107) από 

την αρχή αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

97.  

α) συλλέγονται 

β) βάλλονται 

γ) θίγονται 

δ) καταργούνται 
 

98.  

α) αδικίες 

β) ατασθαλίες 

γ) καταχρήσεις 

δ) επιθέσεις 
 

99.  

α) επεξεργασία 

β) δημοσίευση 

γ) τροποποίηση 

δ) παραβίαση 
 

100.  

α) την άρνηση 

β) τις ανάγκες 

γ) τους σκοπούς 

δ) τη συγκατάθεση 

 



101.  

α) αυτόνομης 

β) ανεξάρτητης 

γ) επίσημης 

δ) υπόλογης 
 

102.  

α) του οποίου 

β) το οποίο 

γ) εκ του οποίου 

δ) διά του οποίου 
 

103.  

α) υπόκειται 

β) αναφέρεται 

γ) σχετίζεται 

δ) επιβάλλεται 
 

104.  

α) ελέγχου 

β) παρακολούθησης 

γ) ρύθμισης 

δ) προστασίας 
 

105.  

α) εμμένει 

β) προτρέπει 

γ) συμβάλλει 

δ) περιορίζεται 
 

106.  

α) οργάνωσης 

β) απόκτησης 

γ) υιοθέτησης 

δ) ενίσχυσης 
 

107.  

α) καθορίζουν 

β) απεμπολούν 

γ) ενσωματώνουν 

δ) απονέμουν 

Τοποθετήστε τις προτάσεις που ακολουθούν στη σωστή σειρά, ώστε να σχηματίσουν μία παράγραφο με 

ολοκληρωμένο νόημα: 
 

(1) Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αν και βελτιώθηκε το 2021, λόγω της μείωσης 

του κόστους των επιχειρήσεων σε όρους φορολογίας και εργοδοτικών εισφορών και της αύξησης της 

αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, εξακολουθεί να είναι συγκριτικά χαμηλή σε ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. 

 

(2) Ειδικότερα, σύμφωνα με την κατάταξη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του Ινστιτούτου IMD, οι 

σημαντικότερες προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι: η διεύρυνση της παραγωγικής 

βάσης μέσω της αύξησης των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, η επιτάχυνση του ψηφιακού 



μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα, η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε 

χρηματοδότηση και η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων με σκοπό την ψηφιακή μετάβαση. 

 

(3) Μια πρόσθετη σημαντική πρόκληση αφορά την ικανότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να 

απορροφήσουν πλήρως και εγκαίρως τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους από το ευρωπαϊκό μέσο 

ανάκαμψης την περίοδο 2021-2026 και από το ΕΣΠΑ την περίοδο 2021-2027. Η απορρόφηση των 

διαθέσιμων πόρων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων. Επιπλέον, η υλοποίηση 

μεταρρυθμίσεων είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα 

χρόνια. 

 

(4) Παράλληλα, διαχρονικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας εξακολουθούν να αποτελούν το υψηλό 

επίπεδο φοροδιαφυγής, η αργή απονομή της δικαιοσύνης και η δημογραφική επιδείνωση λόγω της 

γήρανσης του πληθυσμού. 

 

108.  

α) (1) – (3) – (4) – (2) 

β) (2) – (1) – (4) – (3) 

γ) (1) – (2) – (4) – (3) 

δ) (3) – (1) – (2) – (4) 


