ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι:
α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας.
β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.
γ) Η προστασία του γενικού συμφέροντος.
δ) Η προώθηση των συμφερόντων της διοικήσεως.

2. Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους είναι αρμοδιότητα του:
α) Συμβουλίου της Επικρατείας
β) Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου
γ) Ελεγκτικού Συνεδρίου
δ) Υπουργικού Συμβουλίου

3. Η έλλειψη αιτιολογίας στις δυσμενείς ατομικές, διοικητικές πράξεις συνιστά:
α) Παράβαση ουσιώδους τύπου
β) Παράβαση νόμου
γ) Το ανυπόστατο της πράξης
δ) Υπέρβαση εξουσίας
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4. Όταν η συγκρότηση συλλογικού οργάνου είναι τριμελής, για να υπάρχει α‐
παρτία, απαιτείται:
α) Η παρουσία και των τριών μελών
β) Η παρουσία τουλάχιστον δύο μελών
γ) Η παρουσία του προέδρου και μόνο
δ) Στα τριμελή συλλογικά όργανα η απαρτία τεκμαίρεται πάντα

5. Τα νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης
α) ανήκουν στο κράτος
β) βρίσκονται εκτός του νομικού προσώπου του κράτους
γ) στερούνται αυτοτέλειας
δ) αποτελούν μη εκλόγιμα πρόσωπα

6. Αν υποτεθεί ότι Σ=Σύνταγμα, Ν=Νόμος, Δ=Διοικητική πράξη και ΔΣ=Κανόνες
διεθνών συμβάσεων που κυρώθηκαν με νόμο, ποια είναι η σωστή ιεράρχηση
από άποψη τυπικής ισχύος:
α) ΔΣ – Σ – Δ – Ν
β) ΔΣ – Δ – Σ – Ν
γ) Σ – ΔΣ‐ Ν – Δ
δ) Σ‐ Ν – ΔΣ – Δ

7. Κακουργήματα είναι:
α) Μόνο οι ανθρωποκτονίες από πρόθεση
β) Όλες οι πράξεις που τιμωρούνται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη
γ) Οι πράξεις που δικάζονται μόνο από τα Εφετεία
δ) Κάθε αξιόποινη πράξη που δεν είναι πλημμέλημα
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8. Οι κανονιστικές πράξεις εκδίδονται:
α) κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης και χωρίς δημοσίευση
β) χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και με δημοσίευση
γ) κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης και με δημοσίευση
δ) χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και χωρίς δημοσίευση

9. Η αποκλειστική αρμοδιότητα διοικητικών οργάνων αντιδιαστέλλεται με την:
α) αποφασιστική
β) διακριτική ευχέρεια
γ) συλλογική
δ) συντρέχουσα

10. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)
α) υπάγεται στον έλεγχο του Συνηγόρου του Πολίτη.
β) είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και υπάγεται ουσιαστικά στον Πρωθυπουργό.
γ) εξαιρείται από τον έλεγχο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα‐
κτήρα.
δ) ανανεώνει την ηγεσία της κάθε έτος με απόφαση του υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

11. Η διοικητική εποπτεία:
α)τεκμαίρεται όπως ο ιεραρχικός έλεγχος των διοικητικών οργάνων
β) πρέπει να προβλέπεται ειδικά από σχετικές διατάξεις
γ) αποτελεί γενική αρχή του διοικητικού δικαίου
δ) είναι αναγκαία συνέπεια των ατομικών δικαιωμάτων του Συντάγματος

12. Η μεταβίβαση αρμοδιότητας από ένα διοικητικό όργανο σε άλλο γίνεται:
α) Με προφορική εντολή του μεταβιβάζοντος οργάνου.
β) Με νόμο.
γ) Με ατομική διοικητική πράξη.
δ) Με κανονιστική διοικητική πράξη.
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13. Προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται
α) από τον υπουργό Οικονομικών στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη
Δευτέρα του Οκτωβρίου και το εισάγει στη Βουλή 40 τουλάχιστο μέρες πριν την
έναρξη του οικονομικού έτους.
β) από το Υπουργικό Συμβούλιο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη
Δευτέρα του Οκτωβρίου και το εισάγει στη Βουλή έως και το τέλος του Νοεμβρίου.
γ) από το πρωθυπουργό μέσα σε 10 μέρες από την κατάθεσή του.
δ) τίποτα από τα ανωτέρω.

14. Το ένδικο βοήθημα με το οποίο εισάγεται μία ακυρωτική διαφορά είναι:
α) η αίτηση αναίρεσης
β) η αίτηση ακύρωσης
γ) η προσφυγή
δ) η ανακοπή

15. Η αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος σημαίνει:
α) Ότι η διοικητική δράση πρέπει να υπακούει στους κανόνες δικαίου που τη διέπουν.
β) Ότι όλοι οι διοικούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ίσους όρους από τη διοίκη‐
ση.
γ) Ότι η διοικητική δράση πρέπει να προασπίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου.
δ) Ότι σκοπός της διοικητικής δράσης είναι η ικανοποίηση βασικών αναγκών του
λαού.

16. Δεν αποτελεί βασική αρχή της δράσης της Διοίκησης:
α) η αρχή της νομιμότητας
β) το δημόσιο συμφέρον
γ) η διοικητική εποπτεία
δ) η προστασία του διοικουμένου
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17. Η πρόταση συλλογικού οργάνου έχει την ίδια φύση με:
α) την απλή γνώμη
β) τη σύμφωνο γνώμη
γ) την υποχρεωτική γνώμη
δ) τίποτε από τα ανωτέρω

18. Σύνθετη διοικητική ενέργεια υπάρχει όταν για την επέλευση του τελικού εν‐
νόμου αποτελέσματος απαιτούνται:
α) περισσότερες διαδοχικές διοικητικές πράξεις
β) περισσότερες διαδοχικές υλικές ενέργειες της διοίκησης
γ) περισσότερες διαδοχικές αποφάσεις της διοίκησης μη εκτελεστές
δ) περισσότερες διαδοχικές γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων

19. Αρμόδιο για τη ανάκληση διοικητικής πράξης όργανο είναι:
α) το ιεραρχικώς ανώτερο απ’ αυτό που εξέδωσε την πράξη
β) το ίδιο όργανο που εξέδωσε την πράξη ανεξάρτητα αν υφίσταται ή όχι στο χρόνο
της ανάκλησης
γ) το όργανο που ειδικά συστήνεται από τη διοίκηση για την ανάκληση
δ) το όργανο που κατά το χρόνο της ανάκλησης είναι αρμόδιο να εκδώσει την πράξη

20. Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας είναι ιεραρχικώς υφιστάμενος:
α) του περιφερειάρχη
β) του περιφερειακού συμβουλίου
γ) του υπουργού εσωτερικών
δ) του γενικού διευθυντή της περιφέρειας
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21. Το τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων δεν εφαρμόζεται στην
περίπτωση:
α) ανυπόστατων πράξεων
β) παράνομων πράξεων
γ) ανακλητικών πράξεων
δ) πράξεων προερχόμενες από de facto όργανα

22. Οι κανονιστικές πράξεις αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο στο νόμο:
α) έχουν ανάγκη αιτιολογίας
β) δεν έχουν ανάγκη αιτιολογίας
γ) αιτιολογούνται αναλόγως τα θέματα που ρυθμίζουν
δ) τίποτε από τα ανωτέρω

23. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερείας υπόκειται:
α) Σε ιεραρχικό έλεγχο από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον αρμόδιο υπουργό.
β) Σε διοικητική εποπτεία από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον αρμόδιο υπουργό.
γ) Σε διοικητική εποπτεία από το Υπουργικό Συμβούλιο συλλογικά.
δ) Δεν υπόκειται σε κανενός είδους έλεγχο.

24. Το τεκμήριο της νομιμότητας μιας διοικητικής πράξης απορρέει:
α) Από την αρχή της νομιμότητας.
β) Από την άσκηση δημόσιας εξουσίας από τη Διοίκηση.
γ) Από την αρχή της χρηστής διοίκησης.
δ) Από τη δικαιοκρατική αρχή.
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25. Όταν ένα συλλογικό διοικητικό όργανο αποτελείται από 6 τακτικά και 6 ανα‐
πληρωματικά μέλη, πόσα άτομα θα πρέπει να παρασταθούν στη συνεδρίαση
για να έχει απαρτία;
α) 4 άτομα.
β) 6 άτομα.
γ) 12 άτομα.
δ) 9 άτομα.
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