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ΣΑΒΒΑΤΟ 10  ΙΟΥΛΙΟΥ  2004

Η εξέταση θα γίνει µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών µε βάση το ακόλουθο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.  Σε καθεµιά από τις επόµενες ερωτήσεις (1-40) να επιλέξετε τη
σωστή απάντηση και να τη σηµειώσετε στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

             ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ** Β Γ Ζ
1. Ποιο από τα παρακάτω καθεστώτα σεβόταν τις δηµοκρατικές αρχές:

α) Του Χίτλερ στην Γερµανία
β) Του Ντε Γκωλ στην Γαλλία
γ) Του Φράνκο στην Ισπανία
δ) Του Μουσολίνι στην Ιταλία

2. Άµεση δηµοκρατία  συναντούµε:
α) Στην σύγχρονη Ελλάδα
β) Στις  Η.Π.Α.
γ) Στην Κούβα
δ) Στην αρχαία Ελλάδα

3. Ποιο κράτος έχει σήµερα βασιλευόµενη δηµοκρατία:
α) Η  Γαλλία
β) Η  Γερµανία
γ) Η  Ισπανία
δ) Η  Ιταλία

4. Το πολίτευµα σήµερα στην Ελλάδα είναι:
α) Προεδρική ∆ηµοκρατία
β) Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία
γ) Άµεση ∆ηµοκρατία
δ) ∆ηµοκρατική Μοναρχία

5. Ο   «Συνήγορος του πολίτη» :
α) Είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή
β) Υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια
γ) Ελέγχεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του από την κυβέρνηση
δ) Είναι συµβουλευτικό κυβερνητικό όργανο

                                                          
* Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. 
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6. Τα διατάγµατα είναι:
α) Πράξεις της Βουλής
β) Πράξεις του Προέδρου του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου
γ) Πράξεις του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
δ) Πράξεις του Προέδρου της Βουλής

7. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται:
α) Από την κυβέρνηση µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας  των βουλευτών
β) από την Βουλή
γ) από το λαό µε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών
δ) από τη Βουλή µετά από γνωµοδότηση των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων

8. Ποιο δεν είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου
α) Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
β) Η Εκκλησία
γ) Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
δ) Η Ακαδηµία Αθηνών

9. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αρµοδιότητα της Βουλής:
α) Η αναθεώρηση του Συντάγµατος
β) Η εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
γ) Η ψήφιση του προϋπολογισµού
δ) Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους

10. Υπουργοί  διορίζονται:
α) Μόνον οι εκλεγµένοι βουλευτές.
β) Εκλεγµένοι βουλευτές ή και πρόσωπα µη προερχόµενα από το κοινοβούλιο, οπότε καλούνται

εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί.
γ) Μόνον οι βουλευτές που είναι απόφοιτοι ανωτάτης εκπαίδευσης.
δ) Μόνον βουλευτές  - µέλη του κυβερνώντος κόµµατος.

11. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό  (δεν ισχύει):
α) Τα µέλη της Κυβέρνησης πρέπει υποχρεωτικά να είναι Έλληνες πολίτες.
β) Τα µέλη της Κυβέρνησης πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
γ) Τα µέλη της Κυβέρνησης µπορεί να είναι βουλευτές ή να µην προέρχονται από το Κοινοβούλιο.
δ) Τα µέλη της Κυβέρνησης µπορεί να είναι αλλοδαποί υπήκοοι που έχουν µόνιµη κατοικία στην

Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.
12. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι συνταγµατική επιταγή:

α) Η υποχρεωτική φοίτηση σε σχολεία είναι τουλάχιστον δωδεκαετής.
β) Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας στα κρατικά εκπαιδευτήρια.
γ) Η ανωτάτη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα που αποτελούν Νοµικά Πρόσωπα

∆ηµοσίου ∆ικαίου.
δ) H σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.

13. Ποια αξιόποινη πράξη από όλες τις παρακάτω τιµωρείται ελαφρύτερα:
α) Το πληµµέληµα
β) Το πταίσµα
γ) Το κακούργηµα
δ) Tο κακούργηµα, όταν αναγνωρίζονται ελαφρυντικά στον κατηγορούµενο.

14. Ποιο από τα παρακάτω δικαστήρια δεν είναι ποινικό δικαστήριο:
α) Το Ειρηνοδικείο
β) Το Πληµµελειοδικείο
γ) Το Πταισµατοδικείο
δ) Το Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων

15. Ποιο δικαστήριο θα δικάσει αναίρεση κατά απόφασης πολιτικού ή ποινικού δικαστηρίου:
α) Ο Άρειος Πάγος
β) Το Συµβούλιο της Επικρατείας
γ) Το Ελεγκτικό  Συνέδριο
δ) Το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο
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16. Η αξιόποινη πράξη της κλοπής θα δικαστεί από:
α) Πολιτικό δικαστήριο
β) Ποινικό δικαστήριο
γ) Το αρµόδιο αστυνοµικό τµήµα του τόπου της κλοπής
δ) ∆ιοικητικό δικαστήριο 

17. Οι  εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διενεργούνται στην Ελλάδα:
α) Ταυτόχρονα µε τις βουλευτικές εκλογές για την αποφυγή περιττών δαπανών
β) Κάθε πέντε χρόνια
γ) Κάθε τέσσερα χρόνια
δ) Όποτε το αποφασίσει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18. Το ανώτατο δικαστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:
α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο
β) Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
γ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δ) Το Συµβούλιο Υπουργών

19. Ο σηµερινός Γενικός Γραµµατέας του Ο.Η.Ε είναι:
α) Ο Μπούτρος Μπούτρος  Γκάλι
β) Ο Νέλσων Μαντέλα
γ) Ο Τόνι Μπλερ
δ) Ο Κόφι Ανάν

20. Η  Έδρα του Ο.Η.Ε είναι:
α) Στην Νέα Υόρκη
β) Στην πρωτεύουσα του Κράτους του οποίου υπήκοος είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραµµατεύς του
γ) Εκ περιτροπής  και για µία πενταετία στις πρωτεύουσες των πέντε µονίµων κρατών – µελών του

Συµβουλίου Ασφαλείας
δ) Στην Γενεύη

21. Τα κράτη από τα οποία απαρτίζεται σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:
α) 8
β) 10
γ) 25
δ) 15

22. Ποιο από τα παρακάτω κράτη δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) Η Γαλλία
β) Η Ελλάδα
γ) Η Ιρλανδία
δ) Η Τουρκία

23. Οι Κανονισµοί που εκδίδει η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση:
α) ∆εσµεύουν όλα τα κράτη µέλη και µε τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης αποτελούν αυτόµατα νόµο του κάθε κράτους
β) ∆εσµεύουν µόνο το κράτος µέλος που είναι αποδέκτης.
γ) Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους µέλους να τους ενσωµατώσει στο εθνικό

του δίκαιο
δ) Αναφέρονται αποκλειστικά στον τρόπο λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών των κρατών –

µελών

24. Η  ∆ιεθνής Αµνηστία  ασχολείται:
α) µε την προστασία του περιβάλλοντος
β) µε τους κρατούµενους συνείδησης
γ) µε τους πρόσφυγες
δ) µε την περίθαλψη τραυµατιών πολέµου

25. Το Συµβούλιο  της Επικρατείας είναι:
α) Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο  
β) Ανώτατο Πολιτικό ∆ικαστήριο
γ) Ανώτατο συµβουλευτικό όργανο της Κυβέρνησης
δ) Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή
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26. Τα ατοµικά δικαιώµατα παρέχονται:
α) Μόνον στους Έλληνες πολίτες
β) Σε κάθε πρόσωπο µέσα στα όρια της Ελλάδας
γ) Σε όσους δεν έχουν τιµωρηθεί από ποινικό δικαστήριο
δ) Στους έχοντες µόνιµη κατοικία και διαµονή στην Ελλάδα

27. Η Προεδρευόµενη ∆ηµοκρατία διαφέρει από την Προεδρική µεταξύ των άλλων κατά το ότι σ’
αυτήν ( την Προεδρευόµενη ):
α) Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται από το Λαό
β) Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ασκεί ουσιαστικές πολιτικές αρµοδιότητες, νοµοθετικές και

εκτελεστικές
γ) Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας διαλύει τη Βουλή, όταν δεν απολαµβάνει της εµπιστοσύνης του
δ) Η Κυβέρνηση δεν εξαρτάται από τη  εµπιστοσύνη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας αλλά από την

εµπιστοσύνη του δηµοκρατικά εκλεγµένου Κοινοβουλίου 

28. Ως  Πρωθυπουργός διορίζεται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας:
α) Ένας από τους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή
β) Ο αρχηγός του κόµµατος που διαθέτει την  πλειοψηφία των βουλευτών
γ) Οποιοσδήποτε πολιτικός της προσωπικής του εµπιστοσύνης
δ) Ο τελευταίος πριν από τις εκλογές Πρωθυπουργός του κόµµατος που εκπροσωπείται και πάλι στο

Κοινοβούλιο

29. Στην Οµοσπονδία κρατών:
α) Τα µετέχοντα κράτη µέλη είναι ανεξάρτητα µε ίσα δικαιώµατα και επιλύουν από κοινού πολιτικά

και οικονοµικά προβλήµατα όλων των  µελών
β) Τα µετέχοντα κράτη συνιστούν ενιαίο κράτος µε κοινά όργανα
γ) Η θέληση των κεντρικών οργάνων του ενιαίου κράτους είναι επικρατέστερη έναντι της θέλησης

των οργάνων των κρατιδίων
δ) Τα κράτη µέλη δεν διατηρούν την κυριαρχία τους

30. Η αρχή ότι το Ελληνικό Σύνταγµα είναι θεµελιώδης νόµος µε ανώτερη τυπική ισχύ σηµαίνει,
µεταξύ άλλων, ότι:
α) ∆εν µπορεί ποτέ να τροποποιηθεί εκτός αν το αποφασίσει οµόφωνα η Βουλή
β) Τροποποιείται µόνο µετά την πάροδο επτά ετών
γ) Υπερισχύει µόνον έναντι προγενέστερων της ψήφισής του νόµων
δ) Υπερισχύει του κοινού νόµου, προγενέστερου και µεταγενέστερου

31. Στις ρυθµιστικές αρµοδιότητες του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας περιλαµβάνονται
µεταξύ άλλων:
α) Η απονοµή χάριτος
β) Η έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων
γ) Ο διορισµός του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης
δ) Η έκδοση και δηµοσίευση των νόµων

32. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές στην Ελλάδα είναι µεταξύ άλλων:
α) Η Επιτροπή Ανταγωνισµού και το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
β) Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
γ) Τα Πανεπιστήµια
δ) Τα  Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου

33. Ο Άρειος Πάγος κρίνοντας ένα νόµο ως αντισυνταγµατικό πρέπει:
α) Να τον ακυρώσει
β) Να µην τον εφαρµόσει
γ) Να παραπέµψει το θέµα της συνταγµατικότητας στο Συµβούλιο της Επικρατείας
δ) Να ρωτήσει την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής



ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  ∆Ε                                                                                               Σελίδα 5 από 5

34. Η κατοχύρωση του Κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα µε ρητή συνταγµατική διάταξη έγινε για
πρώτη φορά:
α) Με το Σύνταγµα του 1864
β) Με το Σύνταγµα του 1911
γ) Με το Σύνταγµα του 1952
δ) Με το Σύνταγµα του 1975

35. ∆ικαίωµα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές στη Ελλάδα έχουν:
α) Οι Έλληνες πολίτες άνω των 18 ετών
β) Οι Έλληνες πολίτες άνω των 21 ετών
γ) Οι Έλληνες πολίτες άνω των 21 ετών για τους άνδρες και των 25 ετών για τις γυναίκες
δ) Οι πολίτες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στην Ελλάδα

36. Τα κοινωνικά δικαιώµατα για την προστασία της οικογένειας, της µητρότητας και της παιδικής
ηλικίας καθιερώθηκαν σε συνταγµατικό επίπεδο για πρώτη φορά:
α) Με το Σύνταγµα του 1952
β) Με το Σύνταγµα του 1975
γ) Με τη Συνταγµατική Αναθεώρηση του 1986
δ) Με το Σύνταγµα του 1911

37. Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά των αποτελεσµάτων των βουλευτικών εκλογών υπάγεται:
α) Στο Συµβούλιο της Επικρατείας
β) Στον Άρειο Πάγο
γ) Στο Εφετείο Αθηνών
δ) Στο Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο

38. Αν παραιτηθεί ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται νέος:
α) Με άµεση εκλογή από το εκλογικό σώµα
β) Από τη Βουλή
γ) Από τον Πρωθυπουργό
δ) Με σύµφωνη απόφαση των αρχηγών των κοµµάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή

39. Ο Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται:
α) Από τη Βουλή αµέσως µετά τις βουλευτικές εκλογές
β) Από τον Πρωθυπουργό
γ) Από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
δ) Από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µετά από σύµφωνη γνώµη του Πρωθυπουργού

40. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ∆ΕΚ ) έχει την έδρα του:
α) Στο Λουξεµβούργο
β) Στη Ρώµη
γ) Στο Στρασβούργο
δ) Στο Άµστερνταµ


