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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 * Γ ∆ Ε
1. Η λαϊκή κυριαρχία στο Σύνταγµα της Ελλάδος αποτελεί:

α) Ατοµικό δικαίωµα.
β) Κοινωνικό δικαίωµα.
γ) Θεµέλιο του πολιτεύµατος.
δ) Λειτουργία του κράτους.

2. Η αρχή του νόµιµου δικαστή σηµαίνει:
α) Ότι τα όργανα της δικαστικής λειτουργίας πρέπει να διορίζονται σύµφωνα µε τους νόµους του

κράτους.
β) Ότι ο δικαστής δικάζει πάντοτε σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τους νόµους.
γ) Ότι οι πράξεις της δικαστικής λειτουργίας συνοδεύονται από τεκµήριο νοµιµότητας.
δ) Ότι κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή του τον δικαστή που έχει ορίσει ο νόµος.

3. Η κατάσχεση εφηµερίδας είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή µόνον:
α) Πριν από την κυκλοφορία της µε παραγγελία του εισαγγελέα.
β) Πριν από την κυκλοφορία της µε παραγγελία του Υπουργού ∆ικαιοσύνης.
γ) Μετά την κυκλοφορία της µε παραγγελία του εισαγγελέα.
δ) Μετά την κυκλοφορία της µε παραγγελία του Υπουργού ∆ικαιοσύνης.

4. Προσβολή του δικαιώµατος έννοµης προστασίας συνιστά:
α) Η µε νόµο απαγόρευση αναγκαστικής εκτελέσεως ορισµένης δικαστικής αποφάσεως.
β) Η µε νόµο κατάργηση ορισµένου είδους δικαστηρίων, λ.χ. των ειρηνοδικείων.
γ) Η ανάθεση της εκδικάσεως ορισµένης διοικητικής διαφοράς στα πολιτικά δικαστήρια.
δ) Η στέρηση της ιδιοκτησίας χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου.

5. Από τον κανόνα ότι καταρχήν καµία πράξη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας δεν ισχύει χωρίς
την προσυπογραφή του αρµόδιου Υπουργού, προκύπτει:
α) Ο περιορισµένος ρόλος του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
β) Το πολιτικά ανεύθυνο του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
γ) Η αρχή της δεδηλωµένης.
δ) Η πολιτική προέλευση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας από το κυβερνόν κόµµα.

    
*  Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
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6. Τα καθήκοντα του βουλευτή δεν είναι ασυµβίβαστα:
α) Με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη επιχείρησης η οποία αναλαµβάνει προµήθειες του ∆ηµοσίου.
β) Με την ιδιότητα του καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος.
γ) Με την ιδιότητα του έµµισθου δηµόσιου υπαλλήλου.
δ) Με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού. 

7. Η τακτική σύνοδος της Βουλής διαρκεί:
α) Τέσσερα έτη.
β) Ένα έτος.
γ) Όσο διαρκεί η θητεία της Κυβερνήσεως.
δ) Όσο ορίζει ο Πρόεδρος της Βουλής.

8. Η Βουλή αποφασίζει:
α) Με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της.
β) Με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της, ανεξαρτήτως αριθµού παριστάµενων

βουλευτών. 
γ) Με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να είναι

µικρότερος από το ¼ του συνολικού αριθµού των βουλευτών.
δ) Με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών.

9. Η διοικητική αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας συνίσταται:
α) Στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων των τµηµάτων του.
β) Στην επεξεργασία των κανονιστικών διαταγµάτων.
γ) Στον πειθαρχικό έλεγχο των διοικητικών δικαστών.
δ) Στην αναποµπή παράνοµης διοικητικής πράξης στο όργανο που την εξέδωσε.

10. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται, αναλόγως:
α) Στα τριµελή ή τα πενταµελή εφετεία.
β) Στα τριµελή διοικητικά πρωτοδικεία και στα εφετεία.
γ) Στα πενταµελή εφετεία.
δ) Στα τριµελή διοικητικά πρωτοδικεία, στα τριµελή εφετεία και στο Συµβούλιο της Επικρατείας.

11. Η εκτέλεση µιας παράνοµης διοικητικής πράξης:
α) Αναστέλλεται µε µόνη την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως εναντίον της.
β) ∆εν αναστέλλεται ποτέ.
γ) Αναστέλλεται µόνο µε δικαστική απόφαση.
δ) Αναστέλλεται µόνο µε απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε.

12. Με αίτηση ακυρώσεως προσβάλλονται:
α) Οι διοικητικές συµβάσεις.
β) Οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις.
γ) Οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.
δ) Οι τυπικοί νόµοι.

13. Η αίτηση ακυρώσεως αποκλείεται:
α) Αν η υπόθεση δεν διέλθει πρώτα από όλους τους δικαιοδοτικούς βαθµούς.
β) Αν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης παράλληλης προσφυγής. 
γ) Αν το δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος ακυρώσεως.
δ) Αν το απαγορεύει η ίδια η διοικητική πράξη.

14. Λόγο ακυρώσεως δεν αποτελεί:
α) Ο ατοµικός χαρακτήρας της διοικητικής πράξης.
β) Η παράλειψη ουσιώδους τύπου.
γ) Η παράβαση ουσιαστικής διατάξεως νόµου.
δ) Η κατάχρηση εξουσίας.

15. Τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας όταν απουσιάζει για µια εβδοµάδα στο εξωτερικό :
α) Τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρωθυπουργός.
β) Τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος της Βουλής.
γ) ∆εν τον αναπληρώνει κανείς.
δ) Τον αναπληρώνει το συµβούλιο των πολιτικών αρχηγών.

16. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται κατά το:
α) Συγκεντρωτικό σύστηµα.
β) Αποκεντρωτικό σύστηµα.
γ) Οµοσπονδιακό σύστηµα.
δ) Συνοµοσπονδιακό σύστηµα.



∆ΗΜΟΣΙΟ  ∆ΙΚΑΙΟ ΠΕ                                                                                                                                       Σελίδα 3 από 5

17. Μορφή διοικητικού αυτοελέγχου δεν αποτελεί:
α) Ο ιεραρχικός έλεγχος.
β) Ο ενδικοφανής έλεγχος.
γ) Η διοικητική εποπτεία.
δ) Ο ακυρωτικός έλεγχος.

18. Ο έλεγχος που ασκείται πριν από την έκδοση της διοικητικής πράξης ονοµάζεται:
α) Πρωτογενής έλεγχος.
β) Παρεµπίπτων έλεγχος.
γ) Κατασταλτικός έλεγχος.
δ) Προληπτικός έλεγχος. 

19. Η αναφορά που απευθύνεται στην αρχή που εξέδωσε την πράξη µε σκοπό την ανάκληση ή την
τροποποίησή της ονοµάζεται:
α) Αίτηση ανακλήσεως.
β) Ιεραρχική προσφυγή.
γ) Αίτηση θεραπείας.
δ) Αίτηση ακυρώσεως.

20.  Προσωπική ευθύνη του οργάνου της ∆ιοίκησης έναντι των διοικουµένων υπάρχει σε
περίπτωση:
α) Πρόκλησης ζηµίας σε διοικούµενο µε πράξη ή παράλειψή του οργάνου κατά την ενάσκηση των

καθηκόντων του.
β) Μη συµµόρφωσής του προς απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
γ) Έκδοσης παράνοµης διοικητικής πράξης.
δ) Αδικαιολόγητης απουσίας του από την υπηρεσία.

21. Οι αξιώσεις του Κράτους έναντι του οργάνου του για ζηµία που το όργανο προξένησε από δόλο
ή βαριά αµέλειά του εκδικάζονται από:
α) Το ∆ιοικητικό Εφετείο.
β) Το Συµβούλιο της Επικρατείας.
γ) Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο.

22. ∆ιοικητική πράξη είναι:
α) Η νοµική πράξη των οργάνων των δηµόσιων νοµικών προσώπων.
β) Η δήλωση βούλησης ενός διοικητικού οργάνου µε την οποία θεσπίζεται µονοµερώς ένας κανόνας

δικαίου.
γ) Οι νοµικές πράξεις και οι υλικές ενέργειες που αποβλέπουν σε δηµόσιο σκοπό.
δ) Κάθε νοµική πράξη όπου εκφράζεται η υπερέχουσα θέση ενός συµβαλλοµένου.

23. Η αρχή της νοµιµότητας  της διοικητικής πράξης εν αµφιβολία δεν ισχύει έναντι:
α) Άλλων διοικητικών αρχών του Κράτους.
β) Άλλων διοικουµένων.
γ) Των δικαστηρίων που κρίνουν παρεµπιπτόντως το κύρος της διοικητικής πράξης. 
δ) Των δικαστηρίων που κρίνουν κυρίως το κύρος της διοικητικής πράξης.

24. Για να γίνει κάποιος Υπουργός, πρέπει :
α) Να έχει την ιδιότητα του βουλευτή.
β) Να έχει τα προσόντα που απαιτούνται για να εκλεγεί κανείς βουλευτής.
γ) Να υπάρχει θετική προηγούµενη απόφαση της κοινοβουλευτικής οµάδας του κυβερνώντος

κόµµατος.  
δ) Να έχει διατελέσει τουλάχιστον µια φορά στο παρελθόν βουλευτής.

25. De facto διοικητικό όργανο ονοµάζεται:
α) Αυτό το οποίο διορίσθηκε για έναν συγκεκριµένο εξ αρχής σκοπό.
β) Αυτό το οποίο διορίσθηκε µε άκυρη πράξη διορισµού που δηµιουργεί αντικειµενική επίφαση

νοµιµότητας.
γ) Αυτό το οποίο καταργήθηκε µετά την έκδοση της διοικητικής πράξης.
δ) Αυτό το οποίο διορίζεται παρά την έλλειψη αντίστοιχης οργανικής θέσης.

26. Η διοικητική προσφυγή κατά την οποία εξετάζεται τόσο η νοµιµότητα της διοικητικής πράξης
όσο και η ουσία της υπόθεσης χαρακτηρίζεται ως:
α) Αίτηση θεραπείας.
β) Αίτηση ακυρώσεως.
γ) Ειδική διοικητική προσφυγή.
δ) Ενδικοφανής προσφυγή.
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27. Ο καθορισµός του συγκεκριµένου αντικειµένου δραστηριότητας ενός διοικητικού οργάνου
χαρακτηρίζεται ως:
α) Καθ’ ύλη αρµοδιότητα.
β) Κατά τόπο αρµοδιότητα.
γ) Λειτουργική αρµοδιότητα.
δ) ∆έσµια αρµοδιότητα.

28. Ένα πρόσωπο µπορεί να εκλεγεί ως Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας:
α) Μόνο µία φορά.
β) Μόνο δύο φορές.
γ) Μόνο τρεις φορές.
δ) Απεριόριστα.

29. Η εξουσία δίωξης κράτους µέλους για παράβαση του κοινοτικού δικαίου ανήκει:
α) Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
β) Στον Εισαγγελέα του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
γ) Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
δ) Στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

30. Η Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων είναι όργανο που επικουρεί:
α) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
β) Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
δ) Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

31. Στα όργανα οικονοµικής διοίκησης και ανάπτυξης της Κοινότητας συγκαταλέγεται και:
α) Το Ίδρυµα Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης. 
β) Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως.
γ) Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
δ) Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Απασχόλησης.

32. Οι αντιπρόσωποι των κρατών µελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγονται για περίοδο:
α) Τριών ετών.
β) Τεσσάρων ετών.
γ) Πέντε ετών.
δ) Έξι ετών.

33. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά κανόνα αποφασίζει:
α) Με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.
β) Με την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων µελών του.
γ) Με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των µελών του.
δ) Με πλειοψηφία 2/3 των ψηφισάντων µελών του.

34. Στις εξουσίες της Επιτροπής δεν συγκαταλέγεται:
α) Η µέριµνα για την εφαρµογή της Συνθήκης ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
β) Η διατύπωση σύστασης ή γνώµης επί θεµάτων που αποτελούν αντικείµενο της Συνθήκης

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
γ) Ο συντονισµός της γενικής οικονοµικής πολιτικής των κρατών µελών.
δ) Η σύµπραξη στη διαµόρφωση πράξεων του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

35. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής:
α) Εκλέγεται από τα µέλη του Συµβουλίου.
β) Ορίζεται από το Συµβούλιο και εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
γ) Εκλέγεται από τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
δ) Ορίζεται από το Συµβούλιο και εγκρίνεται από τα εθνικά Κοινοβούλια.

36. Ο Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκλέγεται:
α) Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
β) Από το Συµβούλιο.
γ) Από την Επιτροπή.
δ) Από τους δικαστές του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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37. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα:
α) Έχει αυτοτελή νοµική προσωπικότητα και αντιπροσωπεύεται στις συναλλαγές της ή ενώπιον των

δικαστηρίων από την Επιτροπή.
β) Έχει αυτοτελή νοµική προσωπικότητα και αντιπροσωπεύεται στις συναλλαγές της ή ενώπιον των

δικαστηρίων από το Συµβούλιο.
γ) ∆εν έχει αυτοτελή νοµική προσωπικότητα και αντιπροσωπεύεται από τα µέλη του Συµβουλίου

ατοµικά.
δ) ∆εν έχει αυτοτελή νοµική προσωπικότητα, αντιπροσωπεύεται όµως από τον Πρόεδρο της

Επιτροπής.

38. Ο ∆ιαµεσολαβητής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορίζεται:
α) Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
β) Από το Συµβούλιο.
γ) Από την Επιτροπή.
δ) Από τα εθνικά Κοινοβούλια.

39. Ο Κανονισµός ως µορφή του παράγωγου κοινοτικού δικαίου ισχύει στην Ελλάδα:
α) Αυτοµάτως, χωρίς άλλη διατύπωση.
β) Μόνον µετά την κύρωσή του µε νόµο.
γ) Εφόσον ενσωµατωθεί στο εσωτερικό δίκαιο µε τη µορφή αυτοτελούς κανόνα δικαίου.
δ) Μετά από έγκριση της Βουλής.

40. Η παράλειψη ενός κράτους µέλους να µεταφέρει µια κοινοτική οδηγία στο εσωτερικό του δίκαιο
θεµελιώνει:
α) Αστική ευθύνη του κράτους µέλους έναντι των ζηµιωθέντων ιδιωτών.
β) Αστική ευθύνη του κράτους µέλους έναντι των υπόλοιπων κρατών µελών.
γ) Αστική ευθύνη του αρµόδιου οργάνου έναντι των ζηµιωθέντων ιδιωτών.
δ) Αστική ευθύνη του αρµόδιου οργάνου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


