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Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Υπηρεσιακή Κυβέρνηση διορίζεται: 
α) Μετά    την αποτυχία σχηματισμού Κυβέρνησης από το Κόμμα που διαθέτει  την απόλυτη 
πλειοψηφία. 

β)  Μετά    την  αποτυχία  σχηματισμού  Κυβέρνησης  από  το  Κόμμα  που  διαθέτει  τη  σχετική 
πλειοψηφία. 

γ) Μετά την αποτυχία σχηματισμού Κυβέρνησης από όλα τα Κόμματα  της  Βουλής. 
δ) Όποτε  ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας το  κρίνει σκόπιμο. 
 
2. Ποια δεν αποτελεί περίπτωση πρόωρης διάλυσης της Βουλής; 
α) Η αδυναμία εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας. 
β) Η παραίτηση της κυβέρνησης. 
γ) Η παραίτηση ή καταψήφιση δύο κυβερνήσεων διαδοχικά. 
δ) Η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας. 
 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 

2 

3. Το Τμήμα Διακοπών της Βουλής 
α) δεν έχει νομοθετική αρμοδιότητα επί παντός ζητήματος, αλλά έχει πλήρη ελεγκτική αρμο‐

διότητα. 
β) λειτουργεί υπό τρεις συνθέσεις, που αποτελούνται από 99, 100 και 101 βουλευτές αντίστοι‐

χα. 
γ) λειτουργεί αποκλειστικά κατά τη θερινή περίοδο. 
δ) δε δικαιολογεί την παράλληλη – χρονικά – λειτουργία καμιάς από τις Επιτροπές της Βου‐

λής. 
 
4. Απευθύνονται και διαβιβάζονται στους αρμόδιους Υπουργούς, οι οποίοι οφείλουν να 

απαντήσουν εγγράφως στη Βουλή εντός 25 ημερών:  
α) Οι Επίκαιρες Ερωτήσεις. 
β) Οι Επερωτήσεις. 
γ) Οι Αναφορές και οι Ερωτήσεις. 
δ) Οι Ερωτήσεις. 
 
5. Για τις «Ερωτήσεις» ως μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου ισχύει: 
α) Ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε δύο τουλάχιστον, τις οποίες επιλέ‐

γει. 
β) Κληρώνονται δέκα, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, οι οποίες και συζητούνται. 
γ) Από τις έξι «Ερωτήσεις» κάθε τακτικής συνόδου, οι πέντε αποτελούν δικαίωμα της αντιπο‐

λίτευσης. 
δ) Τίθενται αποκλειστικά και μόνο από τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων. 
 
6. Σύμφωνα με τη σειρά προβαδίσματος των Υπουργείων, προηγείται: 
α) Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το Υπουργείο Εξωτερικών. 
β) το Υπουργείο Οικονομικών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 
γ) Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 
δ) Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως. 
 
7. Εκλογή νέου προέδρου της Δημοκρατίας αποφασίζεται όταν ο πρόεδρος αδυνατεί να 

ασκήσει τα καθήκοντά πέραν 
α) του 1 μηνός και δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 6 μηνών. 
β) του 1 μηνός και δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 12 μηνών. 
γ) των 30 ημερών και δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 12 μηνών. 
δ) των 30 ημερών και δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 6 μηνών. 

 
8. Οι «Εξεταστικές Επιτροπές» 
α) έχουν όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. 
β) διατηρούν τις αρμοδιότητές τους και μετά τη λήξη της βουλευτικής περιόδου. 
γ) συστήνονται ύστερα από πρόταση του 1/5 και πλειοψηφία των 2/5 του συνολικού αριθμού 

των βουλευτών. 
δ) επιτρέπουν την άρνηση παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των Υπουργών εφόσον αυτοί επιθυ‐

μούν. 
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9. Η δημοκρατία μας χαρακτηρίζεται κοινοβουλευτική γιατί 
α) από τη Βουλή αναδεικνύεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση. 
β) η κυβέρνηση οφείλει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής. 
γ) και για τους δύο ανωτέρω λόγους. 
δ) το κοινοβούλιο είναι το ανώτερο όργανο του κράτους. 
 
10. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει άλλες αρμοδιότητες πλην εκεί‐
νων που του απονέμουν ρητά το Σύνταγμα και οι αντίστοιχοι νόμοι είναι στοιχείο 
α) δημοκρατικότητας. 
β) κοινοβουλευτισμού. 
γ) αδιάφορο. 
δ) του φιλελεύθερου κράτους. 
 
11. Η φράση ότι «οι εκλογείς δεν επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους με εκλέκτορες» συ‐
νιστά την αρχή της: 
α) ισότητας της ψηφοφορίας. 
β) καθολικότητας της ψηφοφορίας. 
γ) μυστικότητας της ψηφοφορίας. 
δ) αμεσότητας της ψηφοφορίας. 
 
12. Η δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα εκπροσωπείται στο Προεδρείο της Βου‐

λής; 
α) Όχι. 
β) Ναι, με έναν αντιπρόεδρο. 
γ) Ναι, με δύο αντιπροέδρους, και έναν γραμματέα. 
δ) Ναι, με έναν αντιπρόεδρο, έναν κοσμήτορα και έναν γραμματέα. 
 
13. Η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων ανήκει στην αρμοδιότητα του: 
α) Συμβουλίου της Επικρατείας 
β) Αρείου Πάγου 
γ) Ελεγκτικού Συνεδρίου 
δ) Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 
 
14. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων υ‐
πάγονται στην αρμοδιότητα του: 
α) Ελεγκτικού Συνεδρίου 
β) Συμβουλίου της Επικρατείας 
γ) Αρείου Πάγου 
δ) Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 
 
15. Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άρειος Πάγος διαφωνήσουν ως προς τη συ‐
νταγματικότητα ενός νόμου, τη διαφορά επιλύει 
α) η Βουλή. 
β) ο Υπουργός Δικαιοσύνης. 
γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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δ) το Ανώτατο Ειδικό δικαστήριο. 

16. Το ακαταδίωκτο έχει ως συνέπεια: 
α) Την παραγραφή κάθε δίωξης κατά ενός βουλευτή. 
β) Την αναστολή της παραγραφής των διώξεων κατά ενός βουλευτή. 
γ) Την άμεση εκδίκαση κάθε ποινικής δίωξης ενός βουλευτή. 
δ) Την τοποθέτηση στο αρχείο κάθε ποινικής δίωξης κατά ενός βουλευτή. 

17. Η σχέση μεταξύ βουλευτή και εκλογικού σώματος ονομάζεται: 
α) Ελεύθερη εντολή. 
β) Εντολή πλαίσιο. 
γ) Αυστηρή εντολή. 
δ) Επιτακτική εντολή. 

18. Λόγος διάλυσης της Bουλής δεν αποτελεί: 
α) Aν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Kυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν 
εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα. 
β) H αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την Tρίτη ψηφοφορία. 
γ) H έπειτα από πρόταση της Kυβέρνησης ανάγκη ανανέωσης της λαϊκής εντολής για την α‐
ντιμετώπιση εθνικού ζητήματος εξαιρετικής σημασίας. 
δ) H παραίτηση της Kυβέρνησης. 
 
19. Yπηρεσιακή Kυβέρνηση διορίζεται: 
α) Mετά την αποτυχία σχηματισμού Kυβέρνησης από το Kόμμα που διαθέτει την απόλυτη 
πλειοψηφία. 
β) Mετά την αποτυχία σχηματισμού Kυβέρνησης από το Kόμμα που διαθέτει τη σχετική πλει‐
οψηφία. 
γ) Mετά την αποτυχία σχηματισμού Kυβέρνησης από όλα τα Kόμματα της Bουλής. 
δ) Οποτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το κρίνει σκόπιμο. 
 
20. H απονομή της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια συνίσταται: 
α) Στην όσο το δυνατόν δίκαιη κρίση. 
β) Στην όσο το δυνατόν ορθή κρίση. 
γ) Στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ των πολιτών. 
δ) Στην επίλυση των διαφορών με δύναμη δεδικασμένου. 

21. H προκήρυξη δημοψηφίσματος για ψηφισμένα από τη Bουλή νομοσχέδια, για σοβα‐
ρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, είναι αρμοδιότητα: 
α) Tου Προέδρου της Δημοκρατίας ως νομοθετικού οργάνου. 
β) Tου Προέδρου της Δημοκρατίας ως εκτελεστικού οργάνου. 
γ) Tου Προέδρου της Δημοκρατίας ως ρυθμιστή του Πολιτεύματος. 
δ) Tης Kυβέρνησης και συγκεκριμένα του Yπουργικού Συμβουλίου, ως οργάνου της εκτελε‐
στικής λειτουργίας. 

22. Τα πολιτικά κόμματα:  
α) Αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα, αλλά δεν αποτελούν όργανα του κράτους.  
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β) Παρεμβάλλονται μεταξύ κοινωνίας και εξουσίας και διατηρούν μόνιμη επικοινωνία ανά‐
μεσα στους βουλευτές και τους εκλογείς.  
γ) Παρεμβάλλονται μεταξύ κοινωνίας και εκλογικού σώματος και διατηρούν μόνιμη επικοι‐
νωνία ανάμεσα στους βουλευτές και τους εκλογείς.  
δ) Δεν αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα, αλλά θεωρούνται κρατικά όργανα. 
 
23. Ποιο είναι το κριτήριο προκειμένου να χαρακτηριστεί ένας κανόνας δικαίου ως κανό‐
νας του ουσιαστικού Συντάγματος; 
α) Η αυξημένη τυπική ισχύς του έναντι των λοιπών κανόνων της έννομης τάξης. 
β) Το περιεχόμενό του ως κανόνα που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία της Πολιτείας. 
γ) Η προέλευσή του από τη Βουλή. 
δ) Το Α και το Β μαζί. 
 
24. Το Ειδικό Δικαστήριο: 
α) προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Βουλής. 
β) αποτελείται από 6 δικαστές ανεξάρτητης προέλευσης. 
γ) αποτελείται από 12 δικαστές από τους οποίους οι 6 είναι Αρεοπαγίτες και πρόεδροι εφετών. 
δ) αποτελείται από 12, όπου περιλαμβάνονται όλοι οι Αρεοπαγίτες και οι πρόεδροι εφετών. 
 
25. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: 
α) αποφασίζει για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος 
β) παύει τον Πρόεδρο της Βουλής 
γ) εκδίδει και δημοσιεύει τους νόμους 
δ) παραπέμπει σε δίκη τους υπουργούς 
 
26. Αν ο πρωθυπουργός παραιτηθεί ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του,  ο πρόε‐

δρος της Δημοκρατίας διορίζει πρωθυπουργό 
α) αυτόν που θα αναδείξει η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών. 
β) αυτόν που θα αναδείξουν τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. 
γ) αυτόν που θα αναδείξουν τα 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. 
δ) αυτόν που θα προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο πρωθυ‐

πουργός.‐‐ 
 
27. «Τροπολογία» είναι η πρόταση σε κατατεθέν νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου 
α) που μπορεί να υποβληθεί από βουλευτή, αρκεί να μην έχει υπουργική ιδιότητα. 
β) που μπορεί να κατατεθεί έως και μία ημέρα πριν τη συζήτησή του. 
γ) που συνήθως περιλαμβάνει και την «προσθήκη». 
δ) και μπορούν να συζητηθούν, ύστερα από την ομαδική υπογραφή τουλάχιστο τριών βουλευ‐

τών. 
 
28. Η κυβέρνηση και τα μέλη της έχουν για τις πράξεις τους  
α) μόνο κοινοβουλευτική ευθύνη. 
β) κοινοβουλευτική, ποινική και πολιτική ευθύνη. 
γ) κοινοβουλευτική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη. 
δ) μόνο κοινοβουλευτική και πειθαρχική ευθύνη. 
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29. Το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο συγκαλείται από τον Πρωθυπουργό 
α) βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστο τα ¾ των μελών του. 
β) παίρνει αποφάσεις με βάση την αρχή της μυστικής ψηφοφορίας.  
γ) διατηρεί απόρρητα τα πρακτικά των συζητήσεών του για τουλάχιστο 30 χρόνια. 
δ) ταυτίζεται με την Κυβερνητική Επιτροπή. 
 
30. Η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής αποτελεί: 
α) Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή. 
β) Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή. 
γ) Επιτροπή ΔΕΚΟ. 
δ) Επιτροπή Εσωτερικών Θεμάτων. 
 
31. Σε ποια περίπτωση η βουλευτική περίοδος δεν μπορεί να επιμηκυνθεί πέραν των 4 ε‐

τών; 
α) Σε περίπτωση κήρυξης της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
β) Σε περίπτωση κήρυξης πολέμου. 
γ) Σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του πέ‐

ραν των 30 ημερών. 
δ) Σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος της Βουλής και η πλειοψηφία της 

Βουλής δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης για παράταση της βουλευτικής περιόδου. 
 
32. Το Προεδρείο της Βουλής αποτελείται από τον πρόεδρο: 
α) 5 αντιπροέδρους εκ των οποίων οι 2 από κόμματα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 3 κο‐

σμήτορες και 6 γραμματείς. 
β) 5 αντιπροέδρους, 3 κοσμήτορες και 6 γραμματείς, εκ των οποίων οι 2 από κόμματα της Αξι‐

ωματικής Αντιπολίτευσης. 
γ) 3 αντιπρόεδρους, 3 κοσμήτορες και 3 γραμματείς. 
δ) 5 αντιπρόεδρους, 2 κοσμήτορες και τόσους γραμματείς, όσους καθορίσει ο πρόεδρος της 

Βουλής. 
 
33. Δικαίωμα για υποβολή «πρότασης νόμου» έχει μόνο 
α) ο πρωθυπουργός. 
β) η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. 
γ) κάθε βουλευτής. 
δ) κάθε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. 
 
34. Δεν είναι δικαστική αρμοδιότητα της Βουλής: 
α) Η παροχή άδειας αίτησης για ποινική δίωξη κατά βουλευτή. 
β) Η παροχή συγκατάθεσης για απονομή χάρης σε Υπουργό. 
γ) Η παραπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
δ) Η απονομή χάριτος σε πολίτες ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη 

του Συμβουλίου Χαρίτων. 
 
35. Αν η Κυβέρνηση παραιτηθεί: 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 

7 

α) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την απαλλάσσει από τα καθήκοντά της. 
β) απαλλάσσεται από τα καθήκοντά της αυτοδικαίως. 
γ) η Βουλή την απαλλάσσει από τα καθήκοντά της. 
δ) ο Πρωθυπουργός την απαλλάσσει από τα καθήκοντά της. 
 
36. Σύνταγμα   υπό  τυπική  έννοια  είναι: 
α)  Το  σύνολο των κανόνων που καθορίζουν  τη μορφή του Πολιτεύματος ενός Κράτους. 
β) Ο  θεμελιώδης  νόμος  που  ρυθμίζει την οργάνωση του Κράτους και τις σχέσεις  του με τους 
πολίτες. 

γ) Το  σύνολο των κανόνων ενός  Κράτους που ανταποκρίνονται σε  μια ορισμένη ιδεολογία 
και συγκεκριμένα στις αρχές  της  ατομικής  και πολιτικής ελευθερίας. 

δ) Ο  γραπτός  θεμελιώδης  νόμος  του  Κράτους  με αυξημένη τυπική δύναμη. 
 
37. Ήπιο  Σύνταγμα  χαρακτηρίζεται: 
α) Οι  κανόνες  του  δεν μπορούν  να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν. 
β) Που  προβλέπει  ήπιες  ποινές  και  μέτρα  σε περιπτώσεις  παράβασης  των κανόνων του. 
γ) Οι   κανόνες του αναθεωρούνται   με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία   που προβλέπεται  
για την θέσπιση κοινών κανόνων δικαίου. 

δ)   Θεσπίζει   ένα  δημοκρατικό   πολίτευμα, που απονέμει στους   πολίτες   ατομικά, πολιτικά 
και κοινωνικά  δικαιώματα. 

 
38. Η  έννοια  του Κράτους ορίζεται ως: 
α) Ο  συστηματικός  τρόπος  με τον οποίο ασκείται η κρατική  εξουσία. 
β) Η  νομική προσωπικότητα ενός λαού, που ζει  σε  ορισμένη χώρα και είναι εξοπλισμένη με 
πρωτογενή εξουσία. 

γ) Το  συνολικό φαινόμενο της πολιτικής οργανωμένης κοινωνικής συμβίωσης. 
δ) Ο  συστηματικός  τρόπος  με τον οποίο συγκροτείται και ασκείται η κρατική εξουσία. 
 
39. Το  δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει: 
α) Στους  Υπουργούς και στους  Υφυπουργούς. 
β) Στον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας και τον  Πρωθυπουργό. 
γ) Στη  Βουλή  και στην Κυβέρνηση. 
δ) Στον  Πρόεδρο της  Βουλής και στον  Πρωθυπουργό. 
 
40. Η  παραίτηση  του  βουλευτή  από το βουλευτικό αξίωμα: 
α) Είναι δικαίωμά του  και  συντελείται με γραπτή  δήλωσή  του στην κοινοβουλευτική ομάδα 
του κόμματος στο οποίο  ανήκει. 

β) Είναι  δικαίωμά του και συντελείται με προφορική δήλωσή του σε δημόσια συνεδρίαση της 
Ολομέλειας της  Βουλής. 

γ) Είναι δικαίωμά του και συντελείται με γραπτή δήλωσή του στον Πρόεδρο της Βουλής. 
δ) Δεν  μπορεί  να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της  βουλευτικής  περιόδου για την οποία έχει 
εκλεγεί. 
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Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ   1ου Τεστ   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

1. γ  2. δ  3. β  4. γ  5. β  6. δ  7. δ  8. α  9. γ  10. α 

11. δ  12. δ  13. α  14. α  15. δ  16. β  17. α  18. δ  19. γ  20. δ 

21. α  22. δ  23. β  24. β  25. γ  26. δ  27. γ  28. β  29. γ  30. β 

31. δ  32. α  33. γ  34. δ  35. α  36. δ  37. γ  38. β  39. γ  40. γ 

 


