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ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 29ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
16/07/2022 
 
ΘΕΜΑ 3ο 

 
Η μετανάστευση αποτελεί ένα φαινόμενο κοινό σε κάθε περίοδο της ιστορίας. Τα σημερινά 
ποσοστά μεταναστών σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι υψηλότερα σε σχέση με τον 
πληθυσμό παγκοσμίως απ’ ό,τι ήσαν σε άλλες περιόδους της ιστορίας. Ωστόσο, η 
μετανάστευση έχει καταστεί σοβαρότερο ζήτημα για την Ευρώπη. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, 
η Ευρώπη (Ε.Ε. και ειδικά η Ελλάδα) έχει εξελιχθεί από περιοχή εκκίνησης μεταναστευτικών 
κυμάτων σε περιοχή εισδοχής μεταναστών με σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες για τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Να εξετάσετε την εξέλιξη του Χώρου 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ε.Ε. με έμφαση στις πολιτικές αντιμετώπισης 
των επιπτώσεων της νόμιμης και παράτυπης μετανάστευσης.  
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
17/07/2022 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
 
Σχολές οικονομικής σκέψης 
 
Δώστε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα ανάλογα με τη σχολή οικονομικής σκέψης: 
Α) Μπορεί να συμβάλει η επεκτατική νομισματική πολιτική στην αντιμετώπιση των 
υφέσεων; 
Β) Είναι η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των 
υφέσεων; 
Γ) Μπορούν η νομισματική και/ή η δημοσιονομική πολιτική να μειώσουν την ανεργία; 
 

 
1. Ποιός είναι ο Πρόεδρος της Βουλής σήμερα;  
Α. Νικήτας Κακλαμάνης 

 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
29

ος
 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
18/07/2022 
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Β. Δημήτρης Βίτσας 
Γ. Κωνσταντίνος Τασούλας 
Δ. Χαράλαμπος Αθανασίου 
 
2. Ποιά από τις παρακάτω είναι η σωστή έκφραση;  
Α. Γνωστό τοις πάσει 
Β. Γνωστό της πάση 
Γ. Γνωστό τοις πάσι 
Δ. Γνωστό τοις πάσοι 
 
3. Το άθροισμα τριών αριθμών είναι 30, ο δεύτερος αριθμός είναι κατά 5 μεγαλύτερος του 
πρώτου και ο τρίτος αριθμός είναι τριπλάσιος του πρώτου. Ποιά είναι η τιμή του πρώτου 
αριθμού; 
Α. 5 
Β. 10 
Γ. 15 
Δ. 8 
 
4. Ποιός/ά είναι Πρόεδρος της Κομισιόν σήμερα;  
Α. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
Β. Ζαν Κλωντ Γιούνκερ 
Γ. Σαρλ Μισέλ 
Δ. Ρομπέρτα Μετσόλα 
 
5. Στην παρακάτω ακολουθία 5, 9, 14, 20, 27, …. ο επόμενος αριθμός είναι:  
Α. 34 
Β. 36 
Γ. 37 
Δ. 35 
 
6. Αρμόδιο όργανο για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής στη χώρα μας είναι:  
Α. Το Υπουργείο Οικονομικών 
Β. Η Τράπεζα της Ελλάδος 
Γ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
Δ. Το ECOFIN  
 
7. Η αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: 
Α.  Τροφοδοτεί πληθωριστικές πιέσεις 
Β.  Περιορίζει τις πληθωριστικές πιέσεις 
Γ. Δεν ασκεί επίδραση στο γενικό επίπεδο τιμών 
Δ. το Β και το Γ 
 
8. Ποιός έγραψε την όπερα «Τραβιάτα»; 
Α. Πουτσίνι 
Β. Βέρντι 
Γ. Μότσαρτ 
Δ. Βάγκνερ 
 
9. Ποιό μουσείο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή του Ελ Γκρέκο;  
Α. Λούβρο 
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Β. Βρετανικό  
Γ. Ερμιτάζ 
Δ. Πράδο 
 
10. Ποιός έγραψε το έργο «Τα σταφύλια της οργής»;  
Α. Αλμπέρ Καμύ 
Β. Φραντς Κάφκα 
Γ. Έρνεστ Χέμινγουεϊ  
Δ. Τζων Στάινμπεκ  
 
11. Ο Στρατηγικός Έλεγχος έχει ως στόχο: 
Α. Να ελέγξει τους εργαζόμενους ως προς την απόδοση 
Β. Να αποδώσει διοικητικές ευθύνες για τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους 
Γ. Να αξιολογήσει τη στρατηγική του οργανισμού και να λάβει διορθωτικά μέτρα εφόσον 
υπάρχουν αποκλίσεις 
Δ. Να προτείνει νέα πρόσωπα για την εκπόνηση του στρατηγικού προγράμματος 
 
12. Οι άμεσες και ορθές αποφάσεις ενός δημόσιου λειτουργού έχουν ως αποτέλεσμα:  
Α. Τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
Β. Την ταχύτητα λήψης αποφάσεων  
Γ. Την ολική ικανοποίηση των πολιτών 
Δ. Όλα τα ανωτέρω 
 
13. Ένα οικόπεδο δέκα στρεμμάτων και 5 τετραγωνικών μέτρων είναι ίσο με:  
Α. 10,5 στρέμματα 
Β. 10,05 στρέμματα 
Γ. 10005 τετραγωνικά μέτρα 
Δ. 10500 τετραγωνικά μέτρα 
 
14. Όταν σε ένα κύβο διπλασιάζεται η πλευρά του, ο όγκος του:  
Α. Παραμένει σταθερός 
Β. Διπλασιάζεται  
Γ. Τετραπλασιάζεται  
Δ. Οκταπλασιάζεται 
 
 
15. Σε μια επιχείρηση εργάζονται 100 άτομα. Από αυτά τα άτομα 30 άτομα παίζουν 
ποδόσφαιρο, 20 άτομα παίζουν μπάσκετ και 10 άτομα παίζουν και ποδόσφαιρο και 
μπάσκετ. Αν επιλέξουμε τυχαία έναν εργαζόμενο, ποιά είναι η πιθανότητα να μην παίζει 
ούτε ποδόσφαιρο ούτε μπάσκετ; 
 
Α. 40% 
Β. 50% 
Γ. 60% 
Δ. 70% 
 

16. Η τιμή της √18 είναι μεταξύ των αριθμών: 
 
Α. 2 και 3 
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Β. 3 και 4 
Γ. 4 και 5 
Δ. 5 και 6 
 
17. Ένας μπασκετμπολίστας σε έναν αγώνα πέτυχε 40 πόντους. Σε αυτόν τον αγώνα είχε 22 
εύστοχες βολές, από τις οποίες οι 8 ήταν βολές του 1 πόντου και οι υπόλοιπες 14 ήταν 
βολές των 2 ή των 3 πόντων. Πόσα τρίποντα πέτυχε εκείνο το βράδυ ο μπασκετμπολίστας; 
Α. 3 
Β. 4 
Γ. 5 
Δ. κανένα από τα παραπάνω 
 
18. Τα αποτελέσματα των σύγχρονων μεθόδων λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών και 
επιχειρήσεων είναι: 
Α. Ο εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας 
Β. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
Γ. Η άμεση ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής στην ελληνική 
κοινωνία και οικονομία 
Δ. Όλα τα ανωτέρω 
 
19. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι: 
Α. 29 
Β. 25 
Γ. 27 
Δ. 28 
 
20. Ποιά από τις κατωτέρω χώρες δεν αποτελεί κράτος-μέλος του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.);  
Α. Ελλάδα 
Β. Τουρκία 
Γ. Εσθονία 
Δ. Βραζιλία 
 
21. Ποιά πηγή ενέργειας από τις παρακάτω δεν είναι ανανεώσιμη;  
Α. Αιολική 
Β. Γεωθερμική 
Γ. Υδροθερμική  
Δ. Φυσικό αέριο 
 
22. Σε ποιά πόλη δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος;  
Α. Βουδαπέστη 
Β. Βελιγράδι 
Γ. Βιέννη 
Δ. Ρώμη 
 
23. Πόσες είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην Ελλάδα; 
Α. 13 
Β. 11 
Γ. 7 
Δ. 5 
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24. Πότε εντάχθηκε η Ελλάδα στη ζώνη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε); 
Α. 1999 
Β. 2000 
Γ. 2001 
Δ. 2002 
 
25. Ποιό από τα παρακάτω κράτη είναι ομοσπονδιακό; 
Α. Πολωνία 
Β. Ιταλία 
Γ. Ελβετία 
Δ. Νέα Ζηλανδία 
 
26. Να βρείτε τον αριθμό που το διπλάσιό του, αν το ελαττώσουμε κατά 8, δίνει τον αριθμό 
αυξημένο κατά 9. 
Α. 17 
Β. 10 
Γ. 20 
Δ. 12 
 
27. Ένας μαθητής έγραψε 14 και 16 σε δύο διαγωνίσματα μαθηματικών. Τι βαθμό πρέπει 
να γράψει στο τρίτο διαγώνισμα για να έχει μέσο όρο 16 και στα τρία διαγωνίσματα;  
Α. 17 
Β. 20 
Γ. 18 
Δ. 19 
 
28. Ένας πατέρας είναι 44 ετών και ο γιος του είναι 8 ετών. Μετά από πόσα έτη η ηλικία του 
πατέρα θα είναι τριπλάσια της ηλικίας του γιου; 
Α. 12 
Β. 10 
Γ. 8 
Δ. 6 
 
29. Οι πλευρές ενός ορθογώνιου παραλληλόγραμμου είναι 8 m και 12 m. Για να 
διπλασιάσουμε το εμβαδόν του, αυξάνουμε τη μεγαλύτερη διάσταση κατά 4 m. Πόσο 
πρέπει να αυξήσουμε τη μικρότερη διάσταση; 
Α. 8 
Β. 6 
Γ. 12 
Δ. 4 
 
30. Ένα περίκλειστο κράτος διαθέτει: 
Α. Μόνο χωρικά ύδατα  
Β. Χωρικά ύδατα και συνορεύουσα ζώνη 
Γ. Χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) 
Δ. Τίποτα από τα παραπάνω 
 
31. Με τη συνθήκη των Παρισίων του 1947 δόθηκαν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα: 
Α. από την Ιταλία 
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Β. από την Τουρκία 
Γ. από την Γαλλία 
Δ. από καμία από τις παραπάνω χώρες 
 
32. Η έδρα του Δικαστηρίου της Ε.Ε. βρίσκεται:  
Α. στις Βρυξέλλες 
Β. στο Λουξεμβούργο 
Γ. στο Στρασβούργο  
Δ. στη Χάγη 
 
33. Στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, η αντιπαράθεση του Κρέοντα με την Αντιγόνη αναδεικνύει: 
Α. την τυραννία της πατριαρχίας 
Β. τη σύγκρουση ανάμεσα στο θετό και το φυσικό δίκαιο 
Γ. την πάλη των τάξεων  
Δ. τίποτα από τα παραπάνω 
 
34. Ποιό από τα παρακάτω αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής ποίησης της 
Αναγέννησης; 
Α. Ο Ύμνος εις την Ελευθερία του Διονυσίου Σολωμού 
Β. Οι Ωδές του Ανδρέα Κάλβου 
Γ. Ο Δον Ζουάν του Λόρδου Βύρωνα 
Δ. Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου  
 
35. Οι δύο κάθετες πλευρές ενός τριγώνου έχουν μήκος 3 cm και 4 cm αντίστοιχα. Να 
βρεθεί η τρίτη πλευρά του. 
Α. 3 
Β. 4 
Γ. 6 
Δ. 5 
 
36. Ένα ρούχο κοστίζει 100 ευρώ. Την περίοδο των εκπτώσεων εφαρμόστηκε μια έκπτωση 
40%. Μια συγκεκριμένη μέρα των εκπτώσεων, εφαρμόστηκε στην ήδη μειωμένη τιμή, 
επιπλέον έκπτωση 15% . Ποιά είναι η τελική τιμή αγοράς εκείνη την ημέρα;  
Α. 50 
Β. 60 
Γ. 45 
Δ. 51 
 
37. Ποιός είναι ο επόμενος όρος της ακολουθίας: 
2,3,10,18,33,56,…. 
Α. 89 
Β. 94 
Γ. 104 
Δ. 111 
 
38. Για την αγορά ενός σπιτιού ένας δανειολήπτης καταβάλλει αρχικά 30.000 ευρώ και 
πληρώνει επί 30 χρόνια μηνιαία δόση 600 ευρώ. Ποιό είναι το συνολικό ποσό που θα 
πληρώσει για την αγορά του σπιτιού; 
Α. 246.000 
Β. 216.000 
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Γ. 198.000 
Δ. 226.500 
 
39. Ένα τμήμα ενός δημοσίου οργανισμού στελεχώνεται από πέντε άτομα. Πόσες 
διαφορετικές τριμελείς επιτροπές μπορούμε να συστήσουμε από αυτά τα άτομα, χωρίς να 
έχει σημασία η σειρά των ατόμων στην κάθε επιτροπή και χωρίς επανάληψη του ίδιου 
ατόμου στην ίδια επιτροπή;  
Α. 5 
Β. 8 
Γ. 10 
Δ. Κανένα από τα παραπάνω 
 
40. Σε έναν υπάλληλο δόθηκε ετήσια αύξηση 5% στον μισθό του. Ο ετήσιος πληθωρισμός 
για το ίδιο έτος ήταν 9%. Η αγοραστική δύναμη του μισθού του υπαλλήλου: 
Α. αυξήθηκε 
Β. μειώθηκε 
Γ. έμεινε σταθερή 
Δ. τίποτα από τα παραπάνω 
 
41. Το τηλεσκόπιο που πρόσφατα τέθηκε σε τροχιά γύρω από την Γη, ονομάζεται:  
Α. Hubble 
Β. Copernicus 
Γ. Galileo 
Δ. James Webb 
 
42. Μια ηλεκτρική κουζίνα με αντιστάσεις, τι μορφή ενέργειας καταναλώνει και σε τι μορφή 
την μετατρέπει: 
Α. θερμική σε ηλεκτρική 
Β. χημική σε θερμική 
Γ. ηλεκτρική σε θερμική 
Δ. πυρηνική σε κινητική 
 
43. Το ph (πε-χα) ενός διαλύματος είναι βασικό, όταν είναι: 
Α. μεγαλύτερο από 7 
Β. μικρότερο από 7  
Γ. ίσο με 7 
Δ. μεταξύ πέντε και 7 
 
44. Η κύρια αιτία πρόκλησης των σεισμών είναι: 
Α. η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού σε μια περιοχή 
Β. η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών  
Γ. η παλίρροια και η άμπωτη 
Δ. η απόσταση της Σελήνης από την Γη 
 
45. Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι λειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικών συσκευών; 
Α. Android  
Β. Linux  
Γ. Python 
Δ. Windows 
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46. Στη «Φάρμα των Ζώων» του Τζωρτζ Όργουελ, υπερισχύουν: 
Α. τα άλογα 
Β. τα γουρούνια 
Γ. τα σκυλιά 
Δ. οι ταύροι 
 
47. Στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο 
περιλαμβάνεται/ονται:  
Α. το Άγιο Όρος  
Β. η Δήλος 
Γ. ο Αρχαιολογικός Χώρος των Δελφών 
Δ. όλα τα παραπάνω 
 
48. Η Μάχη των Πλαταιών έλαβε χώρα: 
Α. το 490 π. Χ. 
Β. το 489 π. Χ.   
Γ. το 479 π. Χ.  
Δ. δεν έλαβε χώρα ποτέ γιατί αποχώρησαν οι Πέρσες 
 
49. Η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους αναγνωρίστηκε διεθνώς: 
Α. με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827 
Β. με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830 
Γ. με την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το 1822 
Δ. με τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827 
 
50. Ποιός Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τον ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ 
Γκορμπατσόφ να γκρεμίσει το Τείχος του Βερολίνου; 
Α. ο Τζων Φιτζέραλντ Κέννεντυ 
Β. ο Τζίμυ Κάρτερ 
Γ. ο Ρόναλντ Ρήγκαν 
Δ. ο Τζωρτζ Μπους ο Πρεσβύτερος 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
03/10/2022 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
 
Από τις ευρωπαϊκές στις εθνικές δημόσιες πολιτικές: 
-Πώς συναρθρώνονται, γενικότερα, οι εθνικές δημόσιες πολιτικές με τις αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές; 
-Πώς εκφράστηκε η συνάρθρωση αυτή στην περίπτωση της συστάσεως ορισμένων 
ανεξάρτητων αρχών στη χώρα μας, η δημιουργία των οποίων ήταν αποτέλεσμα της 
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης; 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
04/10/2022 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
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Πόλεμος στην Ουκρανία και νέο διεθνές οικονομικό σύστημα: 
α) Ποιες είναι οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις; 
β) Ποιες είναι οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην ελληνική οικονομία; 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
05/10/2022 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
 
Η κοινωνική προστασία της οικογένειας στο Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας 
1. Πώς εξασφαλίζεται η προστασία της οικογένειας στο Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής 
Πρόνοιας;  
2. Πώς καλύπτονται τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας από το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλισης;  
3. Ποιες είναι οι βασικές ελλείψεις σε σχέση με τη δημογραφικά προσανατολισμένη 
προστασία των οικογενειών στη χώρα μας;  
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
06/10/2022 
 
ΘΕΜΑ 3ο 

 
1. To Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας εισάγει για πρώτη φορά τον μηχανισμό 
Διακυβέρνησης της Διαλειτουργικότητας. Τι περιλαμβάνει η Διακυβέρνηση της 
Διαλειτουργικότητας; Ποια δομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη διασφαλίζει 
σε τεχνικό και σημασιολογικό επίπεδο; 
 
2. Να αναφέρετε τα δομικά στοιχεία ενός οικοσυστήματος διαλειτουργικότητας και τις 
βασικές αρχές του νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας. Ποια είναι τα είδη και η 
σημασία των προτύπων για την ανάπτυξη διαλειτουργικών υπηρεσιών; 
 
3. Με ποιο τρόπο η  Ενιαία Ψηφιακή Πύλη – gov.gr ενσωματώνει τις βασικές αρχές 
διαλειτουργικότητας του νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας; Με ποιο τρόπο η 
σχετική νομοθεσία διασφαλίζει αυτή την ενσωμάτωση; 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
07/10/2022 
 
ΘΕΜΑ 1ο 

 
1. Ποιες ήταν οι βασικές τάσεις μεταβολής του πληθυσμού στην Ελλάδα την περίοδο 2011-
2021 στα διάφορα χωρικά επίπεδα;  
2. Ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν αυτές τις τάσεις;  
3. Ποια μέτρα πολιτικής θα προτείνατε για μια πιο ισόρροπη κατανομή του πληθυσμού στο 
χώρο;  
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ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
10/10/2022 

 

The Gendered Nature of Unpaid Work 

Across all societies, women undertake the majority of unpaid work; women carry out 76 per cent of the 

total amount of unpaid work, over three times more than men (ILO, 2018). Starting from an early age, girls 

are typically involved in domestic and care activities (more so than boys). In some countries, this has a 

negative impact on girls’ ability to attend school. Women’s rights advocates have long recognized unpaid 

work as a key dimension of gender inequality that negatively affects women’s empowerment and limits 

the time available for paid employment, education, and leisure. Further, it exacerbates gender gaps in 

employment outcomes, wages, and pensions. The International Labour Organization (ILO) estimates that 

across the world, 606 million women, or 41 per cent of those currently inactive, are outside the labour 

market because of their unpaid household and care responsibilities (ILO, 2018). 

 

Notwithstanding significant growth in female labour force participation in recent decades, there has been 

less progress in changing the distribution of unpaid work (referred to by Gershuny et al. (1994) as “lagged 

adaptation”). Thus, gender disparities in unpaid work persist. 

 

During the last three decades, the gap between women’s and men’s time contributions to unpaid care 

work narrowed by only seven minutes per day (ILO, 2018). For the European Union and Central Asia 

(EECA) region as a whole, women provide an average of about 4.5 hours of unpaid care work per day 

compared to just over two hours for men (ILO, 2018; Khitarishvili, 2016: 27). Moreover, while men work 

longer hours in paid employment, women continue to work longer total hours than men do overall, 

bearing a ‘double burden’ or ‘second shift’ […]  

 

While the ‘men as breadwinners’ and ‘women as caregivers’ model may not be universal, it is still the 

normative construct for gender relations in the EECA region (ILO, 2018). Moreover, even in countries with 

a dual-earner paid employment model, such as Denmark, Norway and Sweden, and as was the case 

historically in some countries in the EECA region, the association of domestic and care work still remains 

couched along gendered lines.  

 

In wealthier countries, unpaid work tends to be passed on to other women (for example, migrant women, 

women in lower socioeconomic groups, women from ethnic minority groups) rather than more evenly 

distributed with men. This has made a significant contribution to more privileged women’s economic 

empowerment. In particular, changes associated with ageing populations—coupled with the reduction in 

health-care budgets and social care in many countries—have led to the emergence of global ‘care chains’. 

Care services thus have been transferred from poorer to richer countries, usually via female migrant 

labour. These in turn create ‘care drains’, resulting in women leaving their families to provide low-paid 

care work to others, shifting their family’s care responsibilities to other family members such as 
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grandparents (usually grandmothers) or older female (usually sisters) children (Folbre, 2006; Ferrant and 

Thim, 2019).  

 

Although typically invisible and taken for granted, unpaid work has increasingly gained recognition in 

mainstream economic policy discussions as a constraint to economic growth overall and to women’s 

economic empowerment, in particular (Folbre, 2018; Sattar, 2012; Ferrant and Thim, 2019). 

  

Historically defined as non-market work and considered to be outside the sphere of production, countries’ 

GDP and systems of national accounts do not include unpaid care work. Although activities such as 

fetching water or fuel are theoretically included, they are generally not well documented or accounted for 

(Folbre, 2018). Calculations indicate that 16.4 billion hours are spent on unpaid care work every day—the 

equivalent of 2 billion people working 8 hours per day without pay. This amounts to 9 per cent of global 

GDP—equivalent to US$ 11 trillion (UN Women, 2020d).  

 

Despite such costings and calculations, and the fact that socioeconomic literature and the Sustainable 

Development Goals (SDGs) are increasingly recognizing the value of unpaid care work as an important 

aspect of economic activity and as an indispensable factor contributing to the well-being of individuals, 

their families, and societies (EIGE, 2020), the persistent devaluing of unpaid work to economies and 

societies continues to be a key structural factor limiting women’s empowerment. 

 

Indeed, unpaid care work tends to remain largely taken for granted and overlooked by policy and decision 

makers, as has been the case during the COVID-19 pandemic and the response and recovery measures 

pursued by governments (WBG, 2020). 

 

Source: Empowering Women Through Reducing Unpaid Work: A Regional Analysis of Europe and Central 

Asia, Unece, UN Women, 2021 
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Part One: Multiple Choice Questions  

 
I. For items 1 to 5, choose the most appropriate synonym (options A to C) for the word in 

bold in the context in which it is provided.  

 

1. “Women’s rights advocates have long recognized unpaid work as a key dimension of 

gender inequality that negatively affects women’s empowerment and limits the time 

available for paid employment, education, and leisure.” 

 

A. opponents B. critics C. proponents 

 
2. “Further, it exacerbates gender gaps in employment outcomes, wages and 

pensions.”  

 

A. reinforces   B. reduces C. alters 

 

3. “Notwithstanding significant growth in female labor force participation in recent 

decades, there has been less progress in changing the distribution of unpaid work 

[…].”  

 

A. Although B. In line with C. Despite 

 

4. “Moreover, even in countries with a ‘dual-earner’ paid employment model, such as 

Denmark, Norway and Sweden, and as was the case historically in some countries in the 

EECA region, the association of domestic and care work still remains couched along 

gendered lines”. 

 

A. articulated  B.  hunched C. hidden 

 

5. “Despite such costings and calculations, and the fact that socioeconomic literature and the 

Sustainable Development Goals (SDGs) are increasingly recognizing the value of unpaid care 

work as an important aspect of economic activity and as an indispensable factor contributing 

to the well-being of individuals, their families, and societies (EIGE, 2020), the persistent 

devaluing of unpaid work to economies and societies continues to be a key structural factor 

limiting women’s empowerment.”  

 

Α. superfluous Β. fundamental C. extraneous 
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II. State which option (A, B or C) best expands the statements below (6 to 10).  
 

6. In some countries   
A. all children are vulnerable to accessing education or having their education discontinued.  
B. unpaid work decreases young girls’ access to school. 
C. gender inequalities only start in adulthood.    

 
7. Since the late 90s,  

A. women’s participation in the labor market increased considerably.   

B. employment policies narrowed the gap between men and women performing unpaid work.   

C. over half of the female inactive population remains voluntarily outside the labour market.  

 

8. Unpaid care work  

A. is often performed by women in addition to their paid work. 

B. falls under the ‘dual-earner’ model. 

C. accounts for less than half an ordinary 8-hour working day.  

 

9. Care chain 

A. has a limited geographical scope.   

B. is associated primarily with ageing populations.   

C. is a global phenomenon exacerbated by ageing and budget cuts in social welfare.     

 

10. Care drain  

A. is associated with female labour migration.  

B. guarantees decent pay to female workers. 

C. provides women with equal access to the labour market. 
 

Part Two: Summary  
 

Provide a summary of the given text, which should be between 120 and 150 words.  
 
 

Part Three: Written Production 
 

You represent a women’s think tank, called Strength in Women. You are asked to write a letter 
addressed to the Greek Minister of Labour and the Minister of Migration and Asylum. In this 
letter, you state the working conditions of immigrant women who provide care to our elderlies 
(in nursing homes or privately). In your letter, you explain the root causes of the issue while 
proposing viable solutions to reduce the effects of care-drain on the host society and the country 
of origin. Your goal is to urge the Ministers to launch appropriate policies to improve working 
conditions for these women and provide them with options on issues that are of vital importance 
to them, such as family re-unification, social security, pension plans, etc.   
 

Your letter should not exceed 300 words.  
 

Sign your letter as follows: “Y.Y. On behalf of Strength in Women” 
 

 


