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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 

ΟΜΑΔA Γ  

Κλάδος ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  
 

Εξέταση στο μάθημα Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους  

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 

 

Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αφορά στο μάθημα Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση 

Κράτους και αποτελείται από εξήντα (60) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, βαθμολογικά 

ισοδύναμες, με τέσσερις (4) εναλλακτικές απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ), από τις οποίες μία (1) 

μόνο είναι η ορθή. 

Το μάθημα βαθμολογείται με άριστα τις εκατό (100) μονάδες, ενώ ως βαθμολογία βάσης 

του μαθήματος ορίζονται οι πενήντα πέντε (55) μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση 

εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση με συντελεστή μείον 35%. 

Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το Απαντητικό Φύλλο σύμφωνα με τις οδηγίες 

που σας έχουν διανεμηθεί. 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

 
1. Το Σύνταγμα της Ελλάδας: 

α) μπορεί να αναθεωρηθεί με αυξημένη πλειοψηφία των βουλευτών και με άλλους χρονικούς 

και διαδικαστικούς περιορισμούς  

β) είναι εύπλαστο, δηλαδή μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς περιορισμούς 

γ) μπορεί να αναθεωρηθεί με απλή πλειοψηφία των βουλευτών 

δ) δεν μπορεί να αναθεωρηθεί, γιατί αλλιώς η κάθε κυβέρνηση θα το προσάρμοζε στις 

προτεραιότητές της 

 

2. Το κράτος δικαίου είναι: 

α) ένα κράτος που φέρεται δίκαια απέναντι στον πολίτη 

β) ένα κράτος, στο οποίο εφαρμόζεται ένα σύνολο κανόνων δικαίου, το ίδιο για όλους 

γ) ένα κράτος, στο οποίο εφαρμόζεται ένα σύνολο κανόνων δικαίου ειδικά σε όσους πολίτες 

φέρονται δίκαια τόσο απέναντι στο ίδιο αυτό κράτος όσο και απέναντι στους συμπολίτες τους 

δ) ένα κράτος που συμβαδίζει με το αίσθημα δικαίου των πολιτών. 

 

3. Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας σημαίνει ότι: 

α) στα δημοκρατικά πολιτεύματα όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό 

β) όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τους εκπροσώπους του κυρίαρχου λαού 

γ) όλες οι εξουσίες πηγάζουν από την εκάστοτε κυβέρνηση, εφόσον αυτή είναι εκλεγμένη 

από τον λαό 

δ) όλες οι εξουσίες πηγάζουν από όσους κυριαρχούν πάνω στον λαό. 



Σελίδα 2 από 12 

 

4. Στην Ελλάδα η εκτελεστική εξουσία ασκείται:  

α) από τη Βουλή  

β) αποκλειστικά από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

γ) από τη Βουλή και τα εκλεγμένα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια 

δ) από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 

 

5. Στην Ελλάδα τα δικαστήρια εξαρτώνται: 

α) από τη Βουλή 

β) από την Κυβέρνηση 

γ) από τον/την Προέδρο της Δημοκρατίας 

δ) από κανέναν. 

 

6. Το κοινωνικό κράτος συνδέεται με:  

α) τη διείσδυση της κοινωνίας στο κράτος 

β) τη διείσδυση του κράτους στην κοινωνία 

γ) την άσκηση κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών 

δ) τη διαμόρφωση κοινωνικά ευαίσθητων πολιτών. 

 

7. Η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας επιτάσσει: 

α) να ψηφίζουν όλοι οι πολίτες και να μην στερείται κανείς ποτέ το δικαίωμα της ψήφου για 

οποιονδήποτε λόγο 

β) να ψηφίζουν οι πολίτες – πιστοί της Καθολικής Εκκλησίας, ώστε να μην υφίστανται 

διακρίσεις έναντι των υπόλοιπων πιστών άλλων Εκκλησιών   

γ) να ψηφίζουν οι πολίτες που συγκεντρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπει 

το Σύνταγμα 

δ) τίποτε από τα παραπάνω.  

 

8. Η αρχή της ισότητας της ψήφου σημαίνει ότι: 

α) όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του εκλογικού νόμου που ισχύει κάθε φορά 

β) στα εκλογικά κέντρα όλα τα ψηφοδέλτια  δίνονται εξίσου σε όλους τους πολίτες, εφόσον 

αυτοί τα ζητήσουν από τον δικαστικό αντιπρόσωπο 

γ) όλοι οι πολίτες έχουν ο καθένας από μία, νομικά ισοδύναμη, ψήφο 

δ) όλα τα ψηφοδέλτια είναι ίσου βάρους και μεγέθους. 

 

9. Η αρχή της μυστικότητας της ψήφου σημαίνει ότι:  

α) η ψήφος που «έριξε» ο κάθε εκλογέας στην κάλπη θα γίνει γνωστή σε τρίτους, μόνον 

εφόσον ο εκλογέας ζητήσει γραπτώς, με αίτησή του, να γίνει γνωστή 

β) το τι ψήφισε ο εκλογέας δεν γίνεται γνωστό σε τρίτους 
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γ) η ψήφος που «έριξε» ο εκλογέας στην κάλπη, αφού γίνει γνωστή στον δικαστικό 

αντιπρόσωπο του εκλογικού τμήματος όπου ψήφισε, μπορεί να γίνει γνωστή σε τρίτους μετά 

από γραπτή συναίνεση του εκλογέα 

δ) η ψήφος παραμένει μυστική, εφόσον τα συγγενικά πρόσωπα ή οι φίλοι του εκλογέα 

συμφωνήσουν να μην αποκαλύψουν τι ψήφισε, ενώ το γνωρίζουν. 

 

10. Η αρχή της υποχρεωτικής ψηφοφορίας σημαίνει ότι: 

α) οι εκλογείς είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στις κάλπες, ειδάλλως θα υποστούν 

ποινικές κυρώσεις 

β) οι εκλογείς είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στις κάλπες, όπου θα καταγραφεί ότι 

προσήλθαν, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν 

γ) οι εκλογείς είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν, αλλά δεν υφίστανται κυρώσεις αν δεν το 

κάνουν 

δ) οι εκλογείς είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν, ειδάλλως θα υποστούν το σχετικό πρόστιμο 

ή θα υποστούν αφαίρεση διαβατηρίου, ανάλογα με το πόσες φορές έχουν αποφύγει να 

ψηφίσουν.  

 

11. Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, μετά την πτώση της δικτατορίας των 

Συνταγματαρχών, θεσπίστηκε το έτος: 

α) 1973 

β) 1974 

γ) 1975 

δ) 1976 

 

12. Η Ελλάδα εντάχθηκε επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τότε «Ευρωπαϊκές 

Κοινότητες») το έτος: 

α) 1979 

β) 1980 

γ) 1981 

δ) 1982 

 

13. Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωζώνη το έτος: 

α) 1999 

β) 2000 

γ) 2001 

δ) 2002 

 

14. Το πολίτευμα της Ελλάδας σήμερα είναι: 

α) προεδρική δημοκρατία 

β) ημι-προεδρική δημοκρατία 

γ) προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία 
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δ) άμεση δημοκρατία 

 

15. Η βασιλεία καταργήθηκε με δημοψήφισμα το έτος: 

α) 1973 

β) 1974 

γ) 1975 

δ) 1976 

 

16. Στην Ελλάδα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται: 

α) απευθείας από τον λαό 

β) από σώμα εκλεκτόρων (βουλευτών, περιφερειαρχών, δημάρχων) 

γ) από τη Βουλή 

δ) από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής 

 

17. Το απώτατο χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να διεξαχθούν 

κοινοβουλευτικές εκλογές, από την προηγούμενη φορά που αυτές διεξήχθησαν, είναι: 

α) τρία χρόνια 

β) τέσσερα χρόνια 

γ) πέντε χρόνια 

δ) έξι χρόνια 

 

18. Μετά τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, Πρωθυπουργός ορίζεται ο αρχηγός: 

α) του κόμματος που κέρδισε τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών στη Βουλή 

β) του κόμματος, το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγει, κατά τη γνώμη του, ως τον 

πιθανότερα ικανό να σχηματίσει κυβέρνηση 

γ) του κόμματος με τη μεγαλύτερη κυβερνητική εμπειρία 

δ) του κόμματος, το οποίο κερδίζει την εμπιστοσύνη των υπόλοιπων κομμάτων 

 

19. Στις κοινοβουλευτικές εκλογές ο αριθμός των εδρών που κατανέμονται στα 

κόμματα, με βάση τις ψήφους που έλαβε το κάθε κόμμα, είναι: 

α) το πολύ 300, ανάλογα με το εκλογικό σύστημα που ισχύει κάθε φορά 

β) 300  

γ) 300 μείον τον αριθμό των Βουλευτών Επικρατείας 

δ) 300 συν τον αριθμό των Βουλευτών Επικρατείας 

 

20. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι: 

α) μέλος της κυβέρνησης  

β) μέλος της Βουλής 

γ) μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων 
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δ) τίποτε από τα παραπάνω 

 

21. Οι υπουργοί επιλέγονται από: 

α) τον Πρόεδρο της Βουλής 

β) τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

γ) τον Πρωθυπουργό 

δ) τον λαό 

 

22. Ο αριθμός των υπουργείων στην Ελλάδα είναι: 

α) 15 

β) 20 

γ) 25 

δ) δεν είναι σταθερός  

 

23. Το εκλογικό δικαίωμα έχουν στην Ελλάδα: 

α) όλοι οι κάτοικοι της χώρας 

β) όλοι όσοι γεννήθηκαν στη χώρα 

γ) όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους 

δ) όλοι οι Έλληνες 

 

24. Επιτρέπεται στην Ελλάδα τα κόμματα να ενισχύονται οικονομικά από:   

α) τον κρατικό προϋπολογισμό 

β) τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

γ) χρηματοδοτήσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης 

δ) εισφορές από κυβερνήσεις χωρών που είναι σύμμαχοι της Ελλάδας 

 

25. Επιτρέπεται στην Ελλάδα οι δικαστικοί λειτουργοί να εκδηλώνονται: 

α) υπέρ του κόμματος που έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής και άρα έχει σχηματίσει 

κυβέρνηση  

β) κατά των κομμάτων που αμφισβητούν τις δικαστικές αποφάσεις  

γ) υπέρ των κομμάτων που επικροτούν τις δικαστικές αποφάσεις  

δ) τίποτε από τα παραπάνω  

 

26. Η κυβέρνηση πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη: 

α) του Προέδρου της Βουλής  

β) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

γ) της Βουλής  

δ) του Προέδρου της Δημοκρατίας   
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27. Επιτρέπεται στην Ελλάδα τα κόμματα να σχηματίζουν: 

α) κυβερνήσεις συνασπισμού  

β) δικές τους οργανώσεις νεολαίας 

γ) καταστατικά που να διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους  

δ) όλα τα παραπάνω  

 

28. Οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης:  

α) είναι υποχρεωμένοι να ψηφίζουν κατά των νομοσχεδίων που εισάγει η κυβέρνηση στη 

Βουλή 

β) είναι ελεύθεροι να ψηφίζουν κατά συνείδηση υπέρ ή κατά των νομοσχεδίων 

γ) είναι υποχρεωμένοι να ψηφίζουν υπέρ ή κατά των νομοσχεδίων σύμφωνα με την πολιτική 

γραμμή του κόμματός τους 

δ) είναι υποχρεωμένοι να ψηφίζουν υπέρ ή κατά των νομοσχεδίων με βάση τις προτιμήσεις 

των ψηφοφόρων της εκλογικής τους περιφέρειας 

 

29. Η Βουλή αποτελείται από:   

α) όσους εκλέχτηκαν βουλευτές και επίσης από τους υπουργούς  

β) όσους εκλέχτηκαν βουλευτές και επίσης από τον Πρωθυπουργό  

γ) όσους εκλέχτηκαν βουλευτές  

δ) όσους εκλέχτηκαν βουλευτές και επίσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  

 

30. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνουν:  

α) τις περιφερειακές υπηρεσίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ)   

β) τα κατά τόπους Υπουργεία 

γ) τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  

δ) τους Δήμους και τις Περιφέρειες 

 

31. Οι περιφερειάρχες εκλέγονται: 

α) από τους δημάρχους μιας περιφέρειας    

β) από τη Βουλή  

γ) από τους πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου με άμεση ψηφοφορία  

δ) από τον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών και τους Υφυπουργούς Εσωτερικών  

 

32. Οι δήμαρχοι εκλέγονται: 

α) από τους δημοτικούς συμβούλους, όταν αυτοί συνέρχονται σε σώμα αμέσως μετά τις 

δημοτικές εκλογές     
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β) από τους πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου με άμεση ψηφοφορία 

γ) από τους δημοτικούς και τους περιφερειακούς συμβούλους με μυστική ψηφοφορία   

δ) από τα κόμματα που τους επιλέγουν ως υποψήφιους στις δημοτικές εκλογές  

 

33. ΚΕΔΕ είναι μια βραχυγραφία που σημαίνει: 

α) Κρατική Επιτροπή Δήμων Ελλάδας  

β) Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας  

γ) Κομματική Επιτροπεία Δημάρχων Ελλάδας  

δ) Κύρια Επιτροπή Δημάρχων Ελλάδας  

 

34. Ένα τυπικό παράδειγμα Δημόσιας Επιχείρησης και Οργανισμού (ΔΕΚΟ) είναι: 

α) η Βουλή  

β) η Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

γ) η Προεδρία της Δημοκρατίας  

δ) η ΕΡΤ   

 

35. Ένα τυπικό παράδειγμα ατομικού δικαιώματος, προστατευόμενου από το 

Σύνταγμα, είναι: 

α) το δικαίωμα στη μη καταβολή καταφανώς άδικου φόρου ή άδικης εισφοράς   

β) το δικαίωμα της αυτοδικίας  

γ) το δικαίωμα της ιδιοκτησίας   

δ) το δικαίωμα στη βιώσιμη ανάπτυξη    

 

36. Ποιο από τα παρακάτω δεν κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα; 

α) το δικαίωμα σε αξιοπρεπή μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο   

β) το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας  

γ) το δικαίωμα της συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας   

δ) το δικαίωμα στο απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή 

επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

 

37. Ο αριθμός των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα είναι:  

α) 26    

β) 27  

γ) 28   

δ) 29     
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38. Ο αριθμός των Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης σήμερα είναι: 

α) 19   

β) 20  

γ) 21  

δ) 22 

 

39. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από: 

α) τους διαπιστευμένους εκπροσώπους των Πρωθυπουργών ή Προέδρων των Κρατών-

Μελών της ΕΕ   

β) τους Υπουργούς Εξωτερικών των Κρατών-Μελών της ΕΕ   

γ) τους Πρωθυπουργούς ή Προέδρους των Κρατών-Μελών της ΕΕ   

δ) τους πρεσβευτές Κρατών-Μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες 

 

40. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί: 

α) τις κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών της ΕΕ  

β) τους πολίτες των Κρατών-Μελών της ΕΕ   

γ) τους βουλευτές των κοινοβουλίων των Κρατών-Μελών της ΕΕ   

δ) τις περιφέρειες των Κρατών-Μελών της ΕΕ  

 

41. Το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης, την οποία υπέγραψαν έξι ευρωπαϊκές χώρες, 

ιδρύθηκε:  

α) η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

β) το Συμβούλιο της Ευρώπης 

γ) το ΝΑΤΟ 

δ) η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

 

42. Τη γενική πολιτική της χώρας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τη χαράσσει: 

α) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

β) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  

γ) η Ευρωπαϊκή Ένωση 

δ) η κυβέρνηση  

 

43. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα: 

α) πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών τους οποίους εξυπηρετούν, εφόσον 

οι υπάλληλοι το κρίνουν αναγκαίο για να απαντήσουν σε αιτήματα των πολιτών 

β) επιβολής προστίμου στους πολίτες που τους παρενοχλούν κατά την άσκηση των 

υπαλληλικών καθηκόντων τους 
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γ) ανυπακοής στο Σύνταγμα, εφόσον το δηλώσουν γραπτώς κατά τον χρόνο πρόσληψής 

τους, ως προς συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις με τις οποίες διαφωνούν 

δ) τίποτε από τα παραπάνω 

 

 

44. To ανώτατο ποινικό και αστικό δικαστήριο της χώρας για εκδίκαση υποθέσεων σε 

τελικό βαθμό είναι: 

α) το Εφετείο Αθηνών   

β) ο Άρειος Πάγος 

γ) το Συμβούλιο της Επικρατείας 

δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

45. Όταν εισάγεται καινούργιο νομοσχέδιο στη Βουλή, αυτό συζητείται κατ’ αρχάς: 

α) στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή  

β) στην ολομέλεια της Βουλής 

γ) πρώτα στην ολομέλεια και μετά στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή 

δ) στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής 

 

46. Αφού ένα νομοσχέδιο ψηφιστεί στη Βουλή, αυτό αποκτά ισχύ νόμου με: 

α) τη δημοσίευση περίληψής του στον ημερήσιο Τύπο και σε ιστοσελίδες 

β) την ανακοίνωσή του στα δελτία ειδήσεων τηλεόρασης και ραδιοφώνου 

γ) τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

δ) την ανάγνωσή του, από τον Πρόεδρο της Βουλής, ενώπιον όλων των βουλευτών. 

 

47. Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγονται ανά: 

α) τριετία 

β) τετραετία 

γ) πενταετία 

δ) εξαετία 

 

48. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ως υφιστάμενοι, έχουν έναντι των προϊσταμένων τους: 

α) υποχρέωση έκφρασης αντιρρήσεων προς τις οδηγίες ή εντολές των προϊσταμένων τους, 

όταν διαφωνούν με αυτούς πολιτικά   

β) υποχρέωση έκφρασης αντιρρήσεων προς τις οδηγίες ή εντολές των προϊσταμένων τους 

γ) δικαίωμα έκφρασης αντιρρήσεων προς τις οδηγίες ή εντολές των προϊσταμένων τους, 

όταν διαφωνούν με αυτούς πολιτικά 

δ) δικαίωμα έκφρασης αντιρρήσεων προς τις οδηγίες ή εντολές των προϊσταμένων τους 
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49. «Αξιωματική αντιπολίτευση» είναι στη βουλή: 

α) το κόμμα που αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση βάσει αξιών και αρχών 

β) το κόμμα που περιλαμβάνει μεταξύ των βουλευτών του τον συγκριτικά μεγαλύτερο αριθμό 

πρώην αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας 

γ) το κόμμα που αξιώνει από την κυβέρνηση να αναγνωριστεί ότι αυτό και όχι τα υπόλοιπα 

αντιπολιτευόμενα κόμματα ασκεί τη συγκριτικά καλύτερη αντιπολίτευση  

δ) το μεγαλύτερο σε αριθμό βουλευτών κόμμα της αντιπολίτευσης 

 

50. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται από: 

α) τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς της κυβέρνησής του 

β) τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς της κυβέρνησής του και τους συμβούλους τους 

γ) τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς της κυβέρνησής του, τους συμβούλους τους και τους 

Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων 

δ) τους υπουργούς και τους υφυπουργούς τους, οι οποίοι μετά από κάθε συνεδρίαση του 

Συμβουλίου εισηγούνται προς τον Πρωθυπουργό τα μέτρα πολιτικής τα οποία συμφώνησαν. 

 

51. Οι Ανεξάρτητες Αρχές (Συνήγορος του Πολίτη, Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.ά.) 

ονομάζονται «ανεξάρτητες» επειδή: 

α) είναι ανεξάρτητες από τον αρμόδιο καθ’ ύλην υπουργό, αλλά είναι εξαρτημένες από το 

Υπουργικό Συμβούλιο συνολικά 

β) είναι ανεξάρτητες από τη δικαστική εξουσία και τη νομοθετική εξουσία, αλλά όχι από την 

εκτελεστική εξουσία  

γ) είναι ανεξάρτητες από τον αρμόδιο καθ’ ύλην υπουργό και τα μέλη των Αρχών 

απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία 

δ) είναι ανεξάρτητες από την κυβέρνηση και τη βουλή, αλλά υπάγονται ιεραρχικά στη 

δικαστική εξουσία 

 

52. Στην τυπική ιεραρχία των κανόνων δικαίου, ισχυρότερος κανόνας δικαίου που 

επικρατεί των υπόλοιπων σε περίπτωση αντίθετων νομικών ρυθμίσεων είναι: 

α) το Προεδρικό Διάταγμα 

β) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

γ) η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

δ) το Σύνταγμα 

 

53. Ο Πρωθυπουργός, εφόσον το κόμμα του χάσει τις εκλογές, τότε υποχρεωτικά: 

α) χάνει και την αρχηγία του κόμματός του 

β) εκπίπτει από το αξίωμα του βουλευτή, αν τυχόν εξελέγη πάλι βουλευτής  

γ) παραπέμπεται από τον νέο πρωθυπουργό και διάδοχό του στο Ειδικό Δικαστήριο 

δ) τίποτε από τα παραπάνω 
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54. Το δημοψήφισμα: 

α) κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του Υπουργικού 

Συμβουλίου 

β) κηρύσσεται από τη Βουλή, όταν σχηματιστεί ειδική ενισχυμένη κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία προς τούτο 

γ) κηρύσσεται από εκπροσώπους του λαού που έχουν συλλέξει τον συγκριτικά μεγαλύτερο 

αριθμό υπογραφών κάτω από κείμενο, με το οποίο ζητείται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος 

δ) κηρύσσεται από το κυβερνών πολιτικό κόμμα 

 

55. Στις εκλογές για την ανάδειξη της Βουλής μπορούν να μετάσχουν: 

α) πολιτικά κόμματα, αλλά όχι ανεξάρτητοι υποψήφιοι 

β) πολιτικά κόμματα και μόνον όσοι ανεξάρτητοι υποψήφιοι έχουν λάβει σχετική έγκριση από 

την κυβέρνηση 

γ) πολιτικά κόμματα και ανεξάρτητοι υποψήφιοι 

δ) πολιτικά κόμματα, ανεξάρτητοι υποψήφιοι και κοινωνικά κινήματα. 

 

56. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ένταξή τους σε αυτήν, 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς:  

α) τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

β) τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  

γ) τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

δ) τίποτε από τα παραπάνω. 

 

57. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ένταξή τους σε αυτήν,  

α) εντάσσονται αυτομάτως και στο ΝΑΤΟ  

β) εντάσσονται αυτομάτως και στο Συμβούλιο της Ευρώπης 

γ) εντάσσονται αυτομάτως και στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση  

δ) τίποτε από τα παραπάνω. 

 

58. Η Βουλή, που σχηματίζεται μετά τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών, απαιτείται να 

είναι τουλάχιστον: 

α) τρικομματική   

β) τετρακομματική  

γ) πεντακομματική  

δ) τίποτε από τα παραπάνω. 

 

59. Η δημόσια διοίκηση, ασκώντας το έργο της, καθοδηγείται στο πλαίσιο της 

νομιμότητας: 

α) από την εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση  

β) από τα δικαστήρια  
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γ) από τη Βουλή  

δ) τίποτε από τα παραπάνω. 

 

60. Το σύγχρονο «κράτος πρόνοιας» ονομάζεται έτσι διότι: 

α) προνοεί για όλους τους πολίτες, ώστε  να μην τους λείπει τίποτε  

β) προσφέρει κοινωνικές παροχές στους πολίτες  

γ) υποκαθιστά τις φιλανθρωπικές και άλλες οργανώσεις στην παροχή κοινωνικής πρόνοιας 

δ) τίποτε από τα παραπάνω. 

 


