ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2008)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κλάδος: ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Γνωστικό αντικείμενο)
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Να απαντήσετε στις ογδόντα (80) ισοδύναμες ερωτήσεις του επόμενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με
τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Κάθε ερώτηση συμμετέχει κατά 1,25 % στη διαμόρφωση της
βαθμολογίας της πρώτης θεματικής ενότητας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1.

Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι:
α) Προεδρική Δημοκρατία.
β) Κοινοβουλευτική Λαϊκή Δημοκρατία.
γ) Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
δ) Προεδρευομένη Λαϊκή Δημοκρατία.

2.

Όλες οι εξουσίες πηγάζουν:
α) από το Σύνταγμα.
β) από το Λαό.
γ) από την Κυβέρνηση.
δ) από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

3.

Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό;
α) Στην Ελλάδα σήμερα ισχύει το Σύνταγμα του 1986, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2001.
β) Στην Ελλάδα σήμερα ισχύει το Σύνταγμα του 1975, το οποίο αναθεωρήθηκε το 1980, το 2001 και το
2008.
γ) Στην Ελλάδα σήμερα ισχύει το Σύνταγμα του 2001.
δ) Στην Ελλάδα σήμερα ισχύει το Σύνταγμα του 1975, το οποίο αναθεωρήθηκε το 1986 και το 2001.

4.

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι ορθό;
α) Σύμφωνα με το Σύνταγμα, τα έτη της υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από
εννέα.
β) Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα ιδιωτικού
δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση.
γ) Σύμφωνα με το Σύνταγμα, όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας στα κρατικά
εκπαιδευτήρια.
δ) Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν
απαλλάσσουν από το καθήκον υπακοής στο Σύνταγμα.
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5.

Η θανατική ποινή:
α) απαγορεύεται απολύτως να επιβληθεί.
β) επιβάλλεται για ειδεχθή κακουργήματα, αλλά μετατρέπεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε ισόβια
κάθειρξη.
γ) επιβάλλεται μόνο σε προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις για κακουργήματα τα οποία
τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν.
δ) επιβάλλεται σε άτομο το οποίο έχει διαπράξει κατά συρροή ειδεχθή κακουργήματα.

6.

Είναι δυνατή η σύλληψη ατόμου, χωρίς να του επιδοθεί αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα, όταν:
α) διώκεται για την τέλεση κακουργήματος το οποίο δεν έχει ακόμη παραγραφεί.
β) συλλαμβάνεται για αυτόφωρο έγκλημα.
γ) είναι μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης.
δ) η σύλληψη δικαιολογείται για λόγους εθνικής ασφάλειας.

7.

Ο ρυθμιστής του πολιτεύματος είναι, σύμφωνα με το Σύνταγμα:
α) το ίδιο το Σύνταγμα.
β) ο Ελληνικός Λαός.
γ) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
δ) η Βουλή.

8.

Η κατάσχεση εφημερίδας, με παραγγελία του εισαγγελέα, επιτρέπεται, μεταξύ άλλων
περιπτώσεων, και:
α) πριν την κυκλοφορία της για προσβολή της χριστιανικής θρησκείας.
β) μετά την κυκλοφορία της για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Βουλής.
γ) πριν την κυκλοφορία της για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τις ένοπλες δυνάμεις.
δ) μετά την κυκλοφορία της για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

9.

Ο Πρόεδρος της Βουλής:
α) διορίζεται από τον Πρωθυπουργό
β) ορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
γ) εκλέγεται από τη Βουλή και πρέπει να είναι μέλος της.
δ) εκλέγεται από τη Βουλή, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι βουλευτής.

10.

Όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπαρχούσης της Βουλής, απουσιάζει στο εξωτερικό
περισσότερο από δέκα ημέρες:
α) αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.
β) αναπληρώνεται από τον Πρωθυπουργό.
γ) δεν αναπληρώνεται από κανέναν.
δ) αναπληρώνεται από κοινού από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής.

11.

Το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την επικράτεια ή σε τμήμα
της:
α) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
β) η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης.
γ) ο Πρωθυπουργός, μετά από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
δ) το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

12.

Ποιος από τους παρακάτω μπορεί να διοριστεί μέλος της Κυβέρνησης;
α) Έλληνας πολίτης, μη βουλευτής, που συγκεντρώνει όμως τα προσόντα που προβλέπει το Σύνταγμα
ώστε να μπορεί να εκλεγεί βουλευτής.
β) Αλλοδαπός που έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.
ο
γ) Έλληνας πολίτης που έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του.
ο
δ) Έλληνας πολίτης που έχει συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας του και τελεί σε πλήρη στερητική
δικαστική συμπαράσταση.
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13.

Ποιος από τους παρακάτω υποψηφίους μπορεί να εκλεγεί βουλευτής;
ο
α) Έλληνας πολίτης που έχει συμπληρώσει το 23 έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής.
β) Αλλοδαπός που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα πριν από πέντε χρόνια και έχει από μητέρα ελληνική
καταγωγή.
ο
γ) Έλληνας πολίτης που έχει συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας του αλλά έχει στερηθεί του
δικαιώματος του εκλέγειν.
ό
δ) Έλληνας πολίτης που έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 50 έτος της
ηλικίας του.

14.

Ο βουλευτής χάνει τη βουλευτική του ιδιότητα:
α) αν τον παύσει ο αρχηγός του κόμματος στο οποίο ανήκει.
β) αν διαλυθεί η Βουλή.
γ) με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ενστάσεως κατά της εκλογιμότητάς του.
δ) αυτοδικαίως, αν δεν προσέλθει αδικαιολόγητα σε δέκα διαδοχικές συνεδριάσεις της Βουλής.

15.

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι ορθό;
α) Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, το ακαταδίωκτο του βουλευτή αίρεται μόνο με άδεια του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.
β) Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, το ακαταδίωκτο του βουλευτή καταλαμβάνει όλα τα εγκλήματά
του εκτός από τα αυτόφωρα κακουργήματα.
γ) Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, το ακαταδίωκτο του βουλευτή καλύπτει και τα εγκλήματα που
διέπραξε ο βουλευτής πριν να αποκτήσει τη βουλευτική του ιδιότητα.
δ) Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, το ακαταδίωκτο του βουλευτή δεν τον προστατεύει από άσκηση
αγωγής εναντίον του ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

16.

Η εκτελεστική εξουσία ασκείται αποκλειστικά:
α) από τον Πρωθυπουργό.
β) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη Βουλή.
γ) από τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση.
δ) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση.

17.

Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου, που υποβάλλεται από Υπουργούς και συνεπάγεται
επιβάρυνση του προϋπολογισμού, δεν εισάγεται για συζήτηση στη Βουλή αν:
α) δεν συνοδεύεται από έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β) δεν συνοδεύεται από έκθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
γ) δεν συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
δ) δεν συνοδεύεται από έκθεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

18.

Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό;
α) Ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος δεν δικαιούται να παραιτηθεί, εάν με την παραίτησή του η
Κυβέρνηση θα χάσει την απόλυτη πλειοψηφία.
β) Η παραίτηση του βουλευτή συντελείται μόλις ο βουλευτής υποβάλει γραπτή δήλωσή του στον
Πρωθυπουργό.
Η
παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα μπορεί να ανακληθεί σε αποσβεστική προθεσμία 10
γ)
ημερών από την υποβολή της.
Η
παραίτηση του βουλευτή συντελείται μόλις ο βουλευτής υποβάλει γραπτή δήλωσή του στον
δ)
Πρόεδρο της Βουλής.

19.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος επιτρέπεται:
α) μετά την πάροδο τετραετίας από την περάτωση της προηγούμενης.
β) μετά την πάροδο τετραετίας από την περάτωση της προηγούμενης και οποτεδήποτε απαιτείται να
ρυθμιστούν κρίσιμες περιστάσεις λόγω των οποίων κινδυνεύει να ανατραπεί το πολίτευμα.
γ) μετά την πάροδο πενταετίας από την περάτωση της προηγούμενης.
δ) οποτεδήποτε το προτείνει η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Σελίδα 3 από 11

20.

Η ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται:
α) με απόφαση της Κυβέρνησης μετά από σύμφωνη πρόταση του κυβερνώντος κόμματος και του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
β) με απόφαση της Βουλής ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
γ) με απόφαση της Βουλής ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών.
δ) με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας ύστερα από πρόταση της Βουλής.

21.

Όποιος βρίσκεται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση έχει:
α) πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
β) πλήρη δικαιοπρακτική ανικανότητα.
γ) περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα.
δ) περιορισμένη ικανότητα δικαίου.

22.

Ποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις ισχύει για την κήρυξη προσώπου σε αφάνεια;
α) Εξαφάνιση προσώπου ενώ βρισκόταν σε κίνδυνο ζωής, γεγονός που καθιστά το θάνατό του πολύ
πιθανό.
β) Απουσία του προσώπου χωρίς ειδήσεις για πολύ καιρό, χωρίς ο θάνατός του να θεωρείται πιθανός.
γ) Εξαφάνιση προσώπου υπό συνθήκες που καθιστούν βέβαιο το θάνατό του.
δ) Παρέλευση έξι μηνών από τη στιγμή της εξαφάνισης του προσώπου.

23.

Ένα σωματείο εγγράφεται στα βιβλία σωματείων μετά από:
α) απόφαση του Πρωτοδικείου της έδρας του, που ελέγχει τη νομιμότητα του σωματείου.
β) απόφαση του Πρωτοδικείου της έδρας του, που ελέγχει τη σκοπιμότητα του σωματείου.
γ) απόφαση της Διοίκησης.
δ) αίτηση των ενδιαφερομένων χωρίς την επέμβαση οποιασδήποτε αρχής.

24.

Για τη σύσταση ιδρύματος ιδιωτικού δικαίου απαιτείται μεταξύ άλλων:
α) ιδρυτική πράξη της Πολιτείας.
β) μονομερής δικαιοπραξία του ιδρυτή.
γ) σύμβαση τουλάχιστον δύο ιδρυτικών μελών.
δ) απόφαση του Δικαστηρίου.

25.

Η επικαρπία είναι δικαίωμα:
α) ενοχικό.
β) εμπράγματο.
γ) διαπλαστικό.
δ) λειτουργικό.

26.

Η καταστροφή από τον Α της πόρτας ξένου διαμερίσματος, προκειμένου ο Α να σώσει βρέφος,
που βρίσκεται μέσα και κινδυνεύει από πυρκαγιά, συνιστά:
α) αυτοδικία.
β) άμυνα.
γ) κατάσταση ανάγκης.
δ) αδικοπραξία.

27.

Η έγερση αγωγής από τον δικαιούχο αξίωσης κατά του υπόχρεου επιφέρει:
α) απόσβεση της αξίωσης.
β) απόλυτη αναστολή της παραγραφής της αξίωσης.
γ) αναστολή συμπληρώσεως της παραγραφής της αξίωσης.
δ) διακοπή της παραγραφής της αξίωσης.

28.

Η όχληση είναι:
α) δικαιοπραξία.
β) αδικοπραξία.
γ) οιονεί δικαιοπραξία.
δ) υλική πράξη.
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29.

Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιοπραξιών ΔΕΝ ανήκει η διαθήκη;
α) Στις μονομερείς.
β) Στις αιτία θανάτου.
γ) Στις τυπικές.
δ) Στις παραδοτικές.

30.

Η μεταβίβαση της κυριότητας κινητού είναι δικαιοπραξία:
α) αιτιώδης.
β) τυπική.
γ) υποσχετική.
δ) εμπράγματη.

31.

Η σύμβαση ανάμεσα στους Α και Β με την οποία ο Α αναλαμβάνει την υποχρέωση, αν στο μέλλον
αποφασίσει να πωλήσει το ακίνητό του, να το πωλήσει στον Β, αν δεν υπάρχει ευνοϊκότερη
προσφορά από τρίτους, είναι:
α) σύμφωνο προαιρέσεως.
β) σύμφωνο προτιμήσεως.
γ) προσύμφωνο.
δ) αναγκαστική σύμβαση.

32.

Ο γάμος που έγινε χωρίς να υπάρξει ιερολογία ή δήλωση των μελλονύμφων ενώπιον δημάρχου
είναι:
α) άκυρος.
β) ακυρώσιμος.
γ) ανυπόστατος.
δ) μετέωρης ισχύος.

33.

Ποια από τις παρακάτω δικαιοπραξίες είναι άτυπη;
α) Το προσύμφωνο πώλησης ακινήτου.
β) Η δωρεά κινητού.
γ) Η υποθήκη.
δ) Η σύμβαση ανοικοδόμησης ακινήτου χωρίς αντιπαροχή.

34.

Ο Α μεταβιβάζει εικονικά στον Β ένα διαμέρισμα για λόγους φορολογικούς. Ο Β πωλεί και
μεταβιβάζει το διαμέρισμα αυτό στον Γ, ο οποίος αγνοεί δικαιολογημένα την εικονικότητα. Η
μεταβίβαση της κυριότητας του διαμερίσματος στον Γ είναι:
α) έγκυρη.
β) άκυρη.
γ) ακυρώσιμη.
δ) ανυπόστατη.

35.

Δικαιοπραξία που καταρτίστηκε λόγω πλάνης ως προς τα παραγωγικά αίτια της βούλησης,
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο, είναι:
α) έγκυρη.
β) άκυρη.
γ) ακυρώσιμη.
δ) ανυπόστατη.

36.

Ποιο από τα παρακάτω είναι εσφαλμένο;
α) Η ακυρώσιμη δικαιοπραξία παράγει αποτελέσματα μέχρι την ακύρωσή της.
β) Η ακύρωση της ακυρώσιμης δικαιοπραξίας επέρχεται με δήλωση του δικαιούχου.
γ) Λόγοι ακυρωσίας είναι η πλάνη, η απάτη και η απειλή.
δ) Η ακύρωση ακυρώσιμης δικαιοπραξίας υπόκειται σε εικοσαετή αποκλειστική προθεσμία από την
κατάρτισή της.
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37.

Ο Π μεταβιβάζει στο γιο του την κυριότητα ενός αυτοκινήτου, υπό τον όρο να λάβει το πτυχίο του.
Σε ποια κατηγορία αιρέσεων ΔΕΝ ανήκει ο παραπάνω όρος;
α) Στις αναβλητικές.
β) Στις μεικτές.
γ) Στις καταχρηστικές.
δ) Στις θετικές.

38.

Η διοίκηση του ιδρύματος Ι είναι:
α) Όργανο του Ι.
β) Αντιπρόσωπος του Ι.
γ) Άγγελος του Ι.
δ) Προστηθείς του Ι.

39.

Ποια από τις παρακάτω δικαιοπραξίες ΔΕΝ δεσμεύει τον αντιπροσωπευόμενο;
α) Αγορά διαμερίσματος στην οποία πληρεξούσιος δεκαπεντάχρονος μαθητής δρα ως αντιπρόσωπος.
β) Σύνταξη διαθήκης από αντιπρόσωπο.
γ) Πώληση κινητού από αντιπρόσωπο που έλαβε πληρεξουσιότητα τηλεφωνικά.
δ) Αγορά τροφίμων τοις μετρητοίς από την οικιακή βοηθό, η οποία δεν αποκαλύπτει στον πωλητή το
όνομα του αντιπροσωπευομένου εργοδότη της (δικαιοπραξία υπέρ ούτινος ανήκει).

40.

Η εκμίσθωση ακινήτου από ψευδοαντιπρόσωπο του εκμισθωτή είναι:
α) έγκυρη.
β) άκυρη.
γ) ακυρώσιμη.
δ) μετέωρης ισχύος.

41.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πήρε το όνομά της:
α) από τη λέξη Μάαστριχτ, η οποία στην τοπική λιμβουργιανή διάλεκτο της Γαλλίας σημαίνει «Ένωση».
β) από το όνομα του ιστορικού κτιρίου των Βρυξελλών, όπου υπεγράφη η σχετική συνθήκη.
γ) από την πόλη Μάαστριχτ της Ολλανδίας, όπου και υπεγράφη η σχετική συνθήκη.
δ) από το όνομα ενός εκ των πρωτεργατών της ιδέας της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Γερμανού Χερντ Μάαστριχτ.

42.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, πρόδρομος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) ιδρύθηκε το 1965, με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, από 6 κράτη.
β) ιδρύθηκε το 1957, με τη Συνθήκη της Ρώμης, από 6 κράτη.
γ) ιδρύθηκε το 1965, με τη Συνθήκη των Βρυξελλών, από 8 κράτη.
δ) ιδρύθηκε το 1957, με τη Συνθήκη της Νίκαιας, από 5 κράτη.

43.

Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό;
α) Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει έδρα το Λουξεμβούργο και απαρτίζεται από ένα
δικαστή από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει έδρα το Στρασβούργο και το κάθε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπείται από διαφορετικό αριθμό δικαστών, ανάλογα με τον
πληθυσμό του.
γ) Τα μέλη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διορίζονται με κοινή συμφωνία των κρατών
μελών για περίοδο δέκα ετών.
δ) Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απαρτίζεται από 15 δικαστές, οι οποίοι κληρώνονται
κάθε 6 χρόνια από τους 27 δικαστές που προτείνουν τα κράτη μέλη.

44.

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι όργανο ή φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
α) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
β) Η Επιτροπή των Περιφερειών.
γ) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
δ) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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45.

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι ορθό;
α) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό και ως Συμβούλιο των Υπουργών, είναι το κύριο
θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν συνέρχεται σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή
κυβερνήσεων, ονομάζεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
γ) Στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε κράτος μέλος διαθέτει μία ψήφο.
δ) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο κύριος φορέας λήψης των πολιτικών αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

46.

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι ορθό;
α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στο νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να αποπέμψει την Επιτροπή, ψηφίζοντας πρόταση
δυσπιστίας σε βάρος της.
γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τη δημοσιονομική
αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζει κάθε χρόνο τις δαπάνες και τα έσοδά της.
δ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να διατάξει τη μη εκτέλεση αποφάσεων του Δικαστηρίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

47.

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί στόχο των πολιτικών συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
α) Η ενίσχυση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς.
β) Η επιβράδυνση των κλιματικών αλλαγών και της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη.
γ) Η αποκατάσταση υφιστάμενων ανισορροπιών, μέσω διαρθρωτικών μέτρων, ώστε να ενισχυθούν
περιοχές που υστερούν ως προς την ανάπτυξη ή βιομηχανικοί τομείς που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες.
δ) Η αναδιάρθρωση συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, οι οποίοι επηρεάστηκαν αρνητικά από τον
ταχέως αναπτυσσόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

48.

Οι πολιτικές καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως κύριο στόχο:
α) την ανάπτυξη επίκαιρων τεχνολογιών σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η έρευνα και
η ανάπτυξη και η ενέργεια.
β) την προώθηση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών.
γ) την υπεράσπιση της διατήρησης της πολυμορφίας των λαών της.
δ) τη συνεργασία της με το ΝΑΤΟ.

49.

Το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:
α) το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
δ) το Ελεγκτικό Συνέδριο.

50.

Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκείται:
α) εκ περιτροπής από κάθε κράτος µέλος για περίοδο ενός έτους.
β) από κράτος μέλος το οποίο καθορίζεται μετά από κλήρωση ενώπιον του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περίοδο έξι µηνών.
γ) από τον εκάστοτε γηραιότερο αρχηγό κράτους μέλους.
δ) εκ περιτροπής από κάθε κράτος µέλος για περίοδο έξι µηνών.

51.

Η κοινή εμπορική πολιτική και η διατήρηση των αλιευτικών πόρων είναι κοινοτικές αρμοδιότητες
με χαρακτήρα:
α) συντρέχοντα.
β) αποκλειστικό.
γ) παράλληλο.
δ) εξυπακουόμενο.
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52.

Η εσωτερική αγορά ΔΕΝ προσδιορίζεται από την:
α) ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων.
β) ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων.
γ) ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.
δ) προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

53.

Ποιοι από τους παρακάτω κανόνες ΔΕΝ ανήκουν στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο;
α) Οι Κανονισμοί.
β) Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
γ) Οι Οδηγίες.
δ) Οι Αποφάσεις.

54.

Ποιο από τα παρακάτω είναι επικουρικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
α) Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
γ) Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
δ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

55.

Η αρχή σύμφωνα με την οποία η Κοινότητα, στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική
της αρμοδιότητα, δρα μόνο εάν και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης είναι
αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται να επιτευχθούν καλύτερα σε
κοινοτικό επίπεδο είναι η αρχή της:
α) ειδικότητας αρμοδιοτήτων.
β) ασφάλειας δικαίου.
γ) επικουρικότητας.
δ) αναλογικότητας.

56.

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει; Με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίστηκε για
πρώτη φορά:
α) η ίδρυση Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας.
β) η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών.
γ) η θέσπιση ιθαγένειας της Ένωσης.
δ) η νομισματική ένωση με ενιαίο νόμισμα.

57.

Ο συνήθης τρόπος παραγωγής κανόνων δικαίου στον πρώτο πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι η:
α) συναπόφαση.
β) σύμφωνη γνώμη.
γ) συνεργασία.
δ) διαβούλευση.

58.

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει ως προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή;
α) Διερευνά καταγγελίες για περιπτώσεις κακής διοίκησης εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.
β) Επιλύει διαφορές που προκύπτουν από τις καταγγελίες που του έχουν υποβληθεί, και επιβάλλει
κυρώσεις.
γ) Προβαίνει σε αυτεπάγγελτες έρευνες.
δ) Διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να ασκεί
άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

59.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΔΕΝ επιλαμβάνεται:
α) αιτήσεων από τα εθνικά δικαστήρια για την έκδοση προδικαστικής απόφασης.
β) προσφυγών ακυρώσεως.
γ) προσφυγών της Επιτροπής κατά κρατών μελών για παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας.
δ) διαφορών μεταξύ ιδιωτών.
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60.

Με τη μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισαβόνας:
α) ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
β) δημιουργείται Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) εισέρχονται νέα κράτη μέλη.
δ) θεσμοθετείται για πρώτη φορά η συνεργασία των κρατών μελών για την εξυπηρέτηση σκοπών
καθαρά πολιτικής φύσης.

61.

Τα πολυσυλλεκτικά κόμματα:
α) απευθύνονται σε πολλούς συλλόγους και σωματεία πριν από τις εκλογές.
β) απευθύνονται σε πολλά στρώματα του πληθυσμού, χωρίς να επιμένουν στα ιδεολογικά
χαρακτηριστικά τους, τα οποία τα ξεχωρίζουν από άλλα κόμματα.
γ) απευθύνονται σε πολλούς βουλευτές άλλων κομμάτων αναζητώντας την υποστήριξή τους, ώστε να
σχηματιστεί πολυκομματική κυβέρνηση.
δ) απευθύνονται σε διάφορες μειονότητες του πληθυσμού, επιδιώκοντας να εκφράσουν τα συμφέροντά
τους με πολλούς τρόπους.

62.

Με ποια από τις παρακάτω αξίες ΔΕΝ θα συμφωνούσαν οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού;
α) Με την ανοχή απέναντι σε διαφορετικές πεποιθήσεις.
β) Με την ομοιογένεια της ανθρώπινης φύσης.
γ) Με την εκκοσμίκευση.
δ) Με την πρωτοκαθεδρία των θρησκευτικών δογμάτων έναντι της επιστήμης.

63.

Χαρακτηριστικό του ομοσπονδιακού μοντέλου κρατικής οργάνωσης είναι ότι:
α) η πολιτική εξουσία κατανέμεται μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των ομόσπονδων πολιτειών.
β) στο ομοσπονδιακό μοντέλο μετέχουν όλες οι ομοσπονδίες εργαζομένων.
γ) οι ομοσπονδίες ανήκουν σε συνομοσπονδίες και αυτές με τη σειρά τους στο κράτος.
δ) η πολιτική εξουσία δεν κατανέμεται, αλλά είναι οργανωμένη συγκεντρωτικά.

64.

Ο Robert Michels διατύπωσε:
α) το νόμο της πτωτικής τάσης του κέρδους.
β) το νόμο των τριών σταδίων της κοινωνικής εξέλιξης.
γ) το νόμο των μειούμενων προσδοκιών.
δ) το «σιδερένιο» νόμο της ολιγαρχίας.

65.

Το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα ευνοεί τη διαμόρφωση:
α) μονοκομματικών συστημάτων.
β) κομματικών συστημάτων με δύο μεγάλα κόμματα.
γ) κομματικών συστημάτων με πολλά κόμματα.
δ) κυβερνήσεων συνασπισμού μεταξύ πολλών κομμάτων.

66.

Η έδρα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι:
α) στο Βερολίνο.
β) στις Βρυξέλλες.
γ) στο Παρίσι.
δ) στο Στρασβούργο.

67.

Οι ομάδες πίεσης επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση κυρίως:
α) σε άλλες ομάδες πίεσης.
β) στη δικαστική εξουσία.
γ) στη νομοθετική και στην εκτελεστική εξουσία.
δ) στα υπερεθνικά όργανα.

68.

Ως «σύστημα» στην πολιτική επιστήμη ορίζεται:
α) το σύνολο των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους.
β) το σύνολο των ιδεών μιας κοινωνίας.
γ) το σύνολο αλληλεξαρτώμενων θεσμών, που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
δ) το σύνολο των αγοραίων σχέσεων που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία.
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69.

Η κυριότερη διαφορά μεταξύ κομμάτων στελεχών και κομμάτων μαζών βρίσκεται:
α) στο πρόγραμμά τους.
β) στον τρόπο οργάνωσής τους.
γ) στην προβολή των ηγετών τους.
δ) σε τίποτε από τα παραπάνω.

70.

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του σύγχρονου κράτους;
α) Ο έλεγχος των μέσων βίας.
β) Η νομιμότητα.
γ) Η απρόσωπη δομή της πολιτικής εξουσίας.
δ) Η ισχυρή γλωσσική, θρησκευτική και συμβολική ταυτότητα του λαού κάθε κράτους.

71.

Με πόσους βουλευτές εκπροσωπείται σήμερα η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
α) Με 18.
β) Με 22.
γ) Με 24.
δ) Με 34.

72.

Ο Λοκ (Locke) θεωρούσε ότι:
α) τα άτομα οφείλουν να παραχωρούν πρόθυμα τα δικαιώματά τους σε μια ισχυρή μοναδική αρχή.
β) όλοι οι πολίτες πρέπει να συναποφασίζουν τι είναι καλύτερο για την κοινότητα.
γ) ο λόγος ύπαρξης της κυβέρνησης είναι να προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα, ιδίως τη ζωή, την
ελευθερία και την περιουσία.
δ) το κράτος ενισχύει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της καπιταλιστικής τάξης.

73.

Με τη μετάβαση στη βιομηχανική εποχή οι γυναίκες στη Δυτική Ευρώπη απέκτησαν νέο ρόλο,
δηλαδή:
α) εισήλθαν στην αγορά της μισθωτής εργασίας.
β) απέκτησαν δικαίωμα ψήφου.
γ) απέκτησαν βουλευτικό αξίωμα.
δ) επιδόθηκαν για πρώτη φορά σε φιλανθρωπικές ασχολίες.

74.

Η υποστήριξη που παρέχουν οι πολίτες προς το πολιτικό σύστημα περιλαμβάνει:
α) την υποστήριξη μόνο προς το πολιτικό κόμμα της επιλογής τους.
β) τις στάσεις και συμπεριφορές που διάκεινται ευμενώς προς το σύστημα.
γ) τη συλλογή συνδρομών από τα κόμματα και φόρων από το κράτος, ανεξαρτήτως της αποδοχής του
συστήματος.
δ) την υποστήριξη προς το σύνολο των ομάδων πίεσης, ανεξάρτητα από τα αιτήματα των ομάδων.

75.

Η πολιτική εξουσία μπορεί να οριστεί ως:
α) η ικανότητα να καθοριστεί η συμπεριφορά ενός ατόμου με τη χρήση ή την απειλή χρήσης κάποιας
κύρωσης.
β) το δικαίωμα του πολίτη να εκλέγει άλλους και να εκλέγεται ο ίδιος/η ίδια.
γ) η ικανότητα του πολίτη να διαλέγει τον καλύτερο ανάμεσα στους υποψήφιους για τα αξίωματα.
δ) το δικαίωμα των πολιτών να αντιστέκονται στις αποφάσεις των εκάστοτε εξουσιαστών.

76.

Η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους είναι το αποτέλεσμα:
α) της διάδοσης νεοφιλελεύθερων ιδεών.
β) της κινητοποίησης των εργατικών στρωμάτων.
γ) της επικράτησης φιλανθρωπικών αξιών.
δ) κανενός από τα παραπάνω.
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77.

Σύμφωνα με το Βέμπερ (Weber), η γραφειοκρατία είναι:
α) όργανο εξυπηρέτησης των καπιταλιστικών συμφερόντων, σε βάρος των υπόλοιπων κοινωνικών
συμφερόντων.
β) παρωχημένος θεσμός, ο οποίος ήδη κατέρρευσε λόγω της παγκοσμιοποίησης.
γ) κατάλοιπο της φεουδαρχίας, ασύμβατο με τις ανάγκες του καπιταλισμού.
δ) θεσμός με εσωτερική ιεραρχία, κατανομή καθηκόντων, απρόσωπους κανόνες δικαίου,
επαγγελματική στελέχωση, διοικητικό επιτελείο και γραπτή επικοινωνία.

78.

Ο Βέμπερ (Weber) θεωρούσε ότι:
α) οι πολίτες πρέπει να επιδίδονται διαρκώς σε ταξικούς και ιδεολογικούς αγώνες.
β) η πολιτική ζωή θα παγιδευόταν όλο και περισσότερο σε έναν ορθολογικό, γραφειοκρατικό
μηχανισμό, τον οποίον αποκαλούσε «ατσάλινο κλουβί».
γ) όλοι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν εξίσου στη λήψη όλων των αποφάσεων.
δ) το κράτος καταπιέζει αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.

79.

Ο Διαφωτισμός:
α) έθεσε τη βάση για την ανάπτυξη των θεολογικών σπουδών.
β) αμφισβήτησε αποφασιστικά τη βάση νομιμοποίησης του μεσαιωνικού κράτους.
γ) ενδυνάμωσε τη νομιμοποιητική βάση της απολυταρχίας.
δ) κατάφερε να επιβάλει την αναδιανομή του εισοδήματος.

80.

Στην έννοια της «κοινωνίας των πολιτών» ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
α) οι εθελοντικές ενώσεις πολιτών.
β) οι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα.
γ) οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
δ) τα εργατικά συνδικάτα.
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