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1. Λαός είναι το σύνολο:
α) του πληθυσμού
β) των μόνιμα εγκατεστημένων
γ) των ατόμων που ανήκουν στο κράτος
δ) των επί μακρόν διαμενόντων
2. Η ιθαγένεια είναι θεσμός:
α) ιδιωτικού δικαίου
β) ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
γ) δημοσίου δικαίου
δ) ευρωπαϊκού δικαίου
3. Η ιθαγένεια είναι δεσμός:
α) ατόμου και έθνους
β) ατόμου και κράτους
γ) ατόμου και λαού
δ) ατόμου και κ‐μ
4. Για το ιδ.δ.δ η ιθαγένεια υπέχει συνήθως ρόλο:
α) συνδετέας σχέσης
β) κανόνα σύγκρουσης
γ) επικουρικό
δ) συνδετικής έννοιας
5. Τα νομικά πρόσωπα έχουν ιθαγένεια;
α) Ναι, του κράτους της καταστατικής τους έδρας
β) Όχι
γ) Όχι, αλλά χρησιμοποιείται ο όρος ως σχήμα λόγου
δ) Ναι, του κράτους της πραγματικής τους έδρας
6. Η έννοια του έθνους:
α) ταυτίζεται με αυτή του πληθυσμού
β) ταυτίζεται με αυτή του Κράτους
γ) προαπαιτεί κοινή εθνική συνείδηση
δ) είναι έννοια νομική και πολιτική
7. Η κοινή γλώσσα και θρησκεία:
α) είναι απαραίτητη για την υπαγωγή στο ίδιο έθνος
β) είναι προαιρετικό στοιχείο της κοινής εθνικής συνείδησης
γ) είναι υποχρεωτικό στοιχείο της κοινής εθνικής συνείδησης
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δ) είναι ενδεικτικό στοιχείο της υπαγωγής στον ίδιο λαό
8. Με τον όρο εθνότητα συνήθως:
α) εννοούμε το έθνος
β) εννοούμε μια εθνική μειονότητα
γ) εννοούμε μια υποδιαίρεση του κράτους
δ) εννοούμε την εθνικότητα
9. Η υπηκοότητα:
α) είναι έννοια διάφορη της ιθαγένειας
β) ταυτίζεται απόλυτα με την ιθαγένεια
γ) δεν περιλαμβάνει τιι διοικητική τακτοποίηση ενός ατόμου
δ) είναι η ενεργός ιθαγένεια
10. Η αρχή του αίματος (jus sanguinis):
α) καθιερώθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα με το Σύνταγμα της Τροιζήνας το 1827
β) καθιερώθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα με το Σύνταγμα της Επιδαύρου το 1822
γ) καθιερώθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα με το Σύνταγμα του 1975
δ) δεν ισχύει κατά τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
11. Η αρχή του εδάφους (jus soli):
α) συναντάται περισσότερο σε κράτη υποδοχή μεταναστών
β) αποκρούεται από τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
γ) απαντάται πάντα διαζευκτικά με την αρχή του αίματος
δ) δεν καλύπτει άτομα που γεννιούνται στο έδαφος μιας χώρας χωρίς καμία ιθαγένεια
12. Η αρχή της ατομικής βούλησης:
α) ερείδεται σε σύμβαση ατόμου και κράτους
β) αποτελεί τη βάση του θεσμού της πολιτογράφησης
γ) καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το σύνταγμα της Τροιζήνας
δ) σημαίνει ότι το άτομο μπορεί να καταστεί ανιθαγενές οικεία βουλήσει
13. Η αρχή της ενότητας της ιθαγένειας των μελών μιας οικογενείας:
α) βρίσκεται στον αντίποδα της αρχής της ατομικότητας ή ανεξαρτησίας της ιθαγένειας
β) σημαίνει ότι η σύζυγος αποκτά αυτόματα την ιθαγένεια του συζύγου όχι όμως και τα τέκνα
γ) συνάδει με το σεβασμό της προσωπικότητας και της ανεξαρτησίας της έγγαμης γυναίκας
δ) στη Ελλάδα είναι η κρατούσα
14. Η αρχή της ανεξαρτησίας της ιθαγένειας:
α) ισχύει στην Ελλάδα από την ισχύ του Ν 1438/84 περί τροποποιήσεως του ΚΕΙ
β) ισχύει στην Ελλάδα από την ισχύ του Ν 1342/83, περί κύρωσης της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών
γ) σημαίνει ότι η σύζυγος αποκτά την ιθαγένεια του συζύγου της, μόνο εφόσον το επιθυμεί,
κατόπιν σχετικής δήλωσης της
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δ) δεν ισχύει στην Ελλάδα
15. Ανιθαγένεια έχουμε συνήθως:
α) σε περιπτώσεις διαδοχής κρατών
β) σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου από ανιθαγενείς γονείς
γ) σε περιπτώσεις απώλειας της ιθαγένειας για εγκλήματα κατά της κρατικής
υπόστασης
δ) σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
16. Ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας:
α) θέτει την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας υπό την επιφύλαξη μη κτήσης άλλης
β) επιτρέπει το θεσμό της πολυιθαγένειας
γ) απαγορεύει το θεσμό της πολυιθαγένειας
δ) σε περίπτωση τέκνου Γερμανού και Ελληνίδας, εξαρτά την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας από την επιλογή του τέκνου κατά την ενηλικίωση του
17. Σε περίπτωση που ένα άτομο έχει περισσότερες από μια ιθαγένειες, ο ελληνικός
κανόνας σύγκρουσης υποδεικνύει ως εφαρμοστέο:
α) το δίκαιο της βαρύνουσας ιθαγένειας, σε κάθε περίπτωση
β) το δίκαιο της ενεργού ιθαγένειας σε κάθε περίπτωση
γ) το ελληνικό δίκαιοι αν μια από Τις ιθαγένειες του ατόμου είναι η ελληνική
δ) το δίκαιο που επιλέγει το ίδιο το άτομο
18. Ημεδαπός:
Α) μπορεί να είναι και άτομο πολυιθαγενές
β) μπορεί να είναι και άτομο αλλογενές
γ) μπορεί να είναι και άτομο αλλοδαπής καταγωγής, πολιτογραφημένο
δ) όλα τα παραπάνω
19. Οι αλλοδαποί στην Ελλάδα:
α) αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς καμιά διάκριση, με βάση την
αρχή της ισότητας
β) αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα αν είναι ανιθαγενείς
γ) αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα αν είναι πολιτικοί πρόσφυγες
δ) ισχύουν τα β και γ
20. Με την απόκτηση τη ελληνικής ιθαγένειας:
α) το άτομο εξομοιούται πλήρως με ημεδαπό
β) το άτομο εξομοιούται πλήρως με ημεδαπό μετά την παρέλευση 5 ετών
γ) το άτομο εξομοιούται πλήρως με ημεδαπό μετά την παρέλευσην
δ) ειδικοί νόμοι μπορεί να προβλέπουν αποκλίσεις από την πλήρη εξομοίωση
21. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια:
α) απονέμεται με τις προϋποθέσεις που καθιερώνει το ευρωπαϊκό δίκαιο
β) αποτελεί άμεσο σύνδεσμο πολίτη και ΕΕ
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γ) απονέμεται με τις προϋποθέσεις που επιβάλει το δίκαιο του κ‐μ
δ) απονέμεται και σε ανιθαγενείς που διαμένουν επί μακρόν στο κοινοτικό έδαφος
22. Αλλοδαπός που διαμένει στην Ελλάδα:
α) υπάγεται για τη νομική του κατάσταση στο ελληνικό δίκαιο
β) υπάγεται για τη νομική του κατάσταση στις διατάξεις περί αλλοδαπών
γ) υπάγεται για την προσωπική του κατάσταση στις διατάξεις περί αλλοδαπών
δ) ισχύουν τα α και γ
23. Για την έκδοση διαζυγίου Γερμανογάλλου και Ελληνογερμανίδας στην Ελλάδα
θα εφαρμοστεί:
α) ο ελληνικό δίκαιο
β) το γαλλικό δίκαιο
γ) το γερμανικό δίκαιο
δ) η lex fori
24. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια παραμονής σε άτομο πολυιθαγένες, αυτό θα
θεωρηθεί ημεδαπός ή αλλοδαπός βάσει:
α) της lex fori
β) της lex fori causae
γ) του δικαίου της ενεργού ιθαγένειας
δ) της επιλογής του με δήλωση
25. Το ΔΕΚ με την απόφαση Μicheletti
α) διατύπωσε την αρχή της ενεργού ιθαγένειας
β) διατύπωσε την αρχή της υπεροχής της ευρωπαϊκής ιθαγένειας έναντι της εθνικής
γ) απέκρουσε τη Θεωρία τη ενεργού ιθαγένειας
δ) απέκρουσε την παροχή διπλωματικής προστασίας από κράτος με το οποίο ο Μicheletti
δεν είχε γνήσιο σύνδεσμο
26. Πότε δημοσιεύτηκε ο πρώτος αυτοτελής νόμος περί ιθαγένειας;
α) Μάιο 1835
β) Οκτώβρη 1856
γ) Φεβρουάριο 1842
δ) επί Αντιβασιλείας
27. Ο θεσμός της πολιτογράφησης σήμερα:
α) ρυθμίζεται από τον ΚΕΙ
β) ασκείται κεντρικά από ΥΠΕΣΔΔΑ
γ ) ρυθμίζεται σχεδόν αποκλειστικά από το νόμο περί αλλοδαπών
δ) απαιτεί υποβολή αίτησης χωρίς καταβολή παραβόλου
28. Ένας νέος νόμος περί ιθαγένειας μπορεί να καταλάβει περιπτώσεις που
δημιουργήθηκαν στο παρελθόν;
α) όχι, ποτέ
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β) κατά γενική αρχή ναι
γ) ναι αν το ορίζει ρητά ο νομοθέτης πάντα στο κείμενο του αυτού νόμου
δ) ναι αν το ορίζει ρητά ο νομοΘέτη στο Κείμενο του αυτού ή και άλλου νόμου
29. Η αρχή ισότητας των 2 φύλων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά:
α) από το Ν 1438/1984
β) από το αρ 116 του Συντάγματος
γ) από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που ίσχυσε στην Ελλάδα από 7.7. 1983
δ) από το Ν 1250/1982
30. Τέκνο άδηλης ιθαγένειας που γεννιέται σε ελληνικό πλοίο:
α) αποκτά την ιθαγένεια του πρώτου κράτους όπου θα προσελημενιστεί
β) αποκτά την ιθαγένεια του κράτους της νηολογήσεως του πλοίου
γ) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια ακόμα κι αν βρίσκεται σε αλλοδαπό λιμένα
δ) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια μόνο αν βρίσκεται στην ανοικτή θάλασσα
31. Τέκνο που γεννήθηκε από γάμο Ελληνίδας με Αιθίοπα το 1980:
α) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με τη γέννηση του
β) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια μόνο αν γεννήθηκε σε ελληνικό έδαφος
γ) δεν Θα αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, μη ισχύοντος κατά τη γέννηση Του Ν
1438/84
δ) μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με δήλωσή του ισχύοντος δήλωση του στο
Γ.Γ.Π
32. Τέκνο γεννημένο χωρίς προηγούμενο γάμο των γονέων του:
α) Θεωρείται νόμιμο τέκνο με δικαστική απόφαση
β) Θεωρείται νόμιμο τέκνο με επιγενόμενο γάμο των γονέων
γ) καλύπτεται από το τεκμήριο καταγωγής από γάμο αν χωρήσει επιγενόμενος γάμος
δ) Θεωρείται νόμιμο τέκνο με επιγενόμενο γάμο των γονέων και εκουσία ή δικαστική
αναγνώριση
33. Η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κατάταξης στις ένοπλες δυνάμεις:
α) χωρεί τιμής ένεκεν
β) επιφυλάσσεται μόνο σε αξιωματικούς
γ) συντελείται με δόση στρατιωτικού όρκου
δ) συντελείται με την κατάταξη
34. Οι μονάζοντες στο Άγιο Όρος αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια:
α) με την κουρά τους
β) με την εγγραφή τους στο μοναχολόγιο ή δοκιμολόγιο
γ) με το τέλος της περιόδου δοκιμής Τους
δ) με έγκριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου
35. Η πολιτοποίηση περιβάλλεται τον τύπο:
α) ατομικής διοικητικής πράξης
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β) κανονιστικής πράξης
γ) νόμου
δ) σωρευτικής διοικητικής πράξης
36. Ο αλλογενής αλλοδαπός αποκτά με την πολιτογράφηση του:
α) τα πλήρη δικαιώματα του ημεδαπού
β) μειωμένα δικαιώματα μέχρι και τη συμπλήρωση ενός ορισμένου χρονικού
διαστήματος
γ) δικαίωμα να υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό
δ) ισχύουν τα β και γ
37. Τα ανήλικα τέκνα πολιτογραφηθέντος αλλογενούς στην Ελλάδα:
α) αποκτούν αυτόματα την ελληνική ιθαγένειας
β) αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με δήλωση τους μέσα σε ένα έτος από τιιν ενηλικίωση
τους
γ) αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια αν πολιτογραφηθεί ο πατέρας τους
δ) μπορούν σε κάθε περίπτωση, να αποβάλλουν την ελληνική ιθαγένεια μέσα σε ένα έτος από
την ενηλικίωση τους
38. Η αναδοχή δημόσιας υπηρεσίας σε ξένη πολιτεία οδηγεί σε αποβολή της ελληνικής
ιθαγένειας:
α) μόνο αν προηγηθεί άδεια από τον Υπ. Εσωτερικών
β) αν παραλειφθεί τελείως το αίτημα για χορήγηση άδειας από τον Υπ. Εσωτερικών
γ) μόνο αν η αναδοχή της υπηρεσίας συνεπάγεται την κτήση της αλλοδαπής ιθαγένειας,
κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης του αναδεχθέντος
δ) Πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα α και γ
39. Η αναδοχή δημόσιας υπηρεσίας σε ξένη πολιτεία οδηγεί σε αυτοδίκαια έκπτωση
από την ελληνική ιθαγένεια:
α) ποτέ
β) μόνο αν είχε απευθυνθεί στο άτομο από τον Υπουργό Εσωτερικών επιταγή να απόσχει από
την υπηρεσία
γ) μόνο αν η υπηρεσία είναι στρατιωτική
δ) μόνο αν δεν έχει προηγηθεί άδεια από τον Υπουργό Εσωτερικών
40. Είναι δυνατή η αποξένωση από την ελληνική ιθαγένεια ατόμου που δεν έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις;
α) μόνο με έκπτωση
β) όχι ποτέ
γ) μόνο επί αποποίησης λόγω έλλειψης γνησίου δεσμού
δ) μόνο αν τις έχει ήδη εκπληρώσει στην αλλοδαπή
41. Σύζυγος έλληνα η οπο είναι ανιθαγενής:
α) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με την τέλεση του γάμου
β) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση κατά το καθεστώς που ισχύει για
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αλλογενείς αλλοδαπούς
γ) αν διαμένει στην αλλοδαπή μετά του έλληνος συζύγου της αποκτά την ελληνική ιθαγένεια
με την παρέλευση 10ετίας
δ) αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, κατά το καθεστώς που ισχύει για ομογενείς αλλοδαπούς
42 Αλλοδαπή που είχε συνάψει ανυπόστατο γάμο στην αλλοδαπή με Έλληνα το 1981:
α) απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια από 7.7.84
β) διατηρεί την αλλοδαπή ιθαγένεια της μέχρι σήμερα
γ) απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με την εγγραφή της σε δημοτολόγιο το Ι 9
δ) κατεστάθη αυτοδικαίως πολυιθαγενής το 1984
43. Ποιο όργανο έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας σε ότι αφορά ζητήματα
ιθαγένειας;
α) ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
β) ο νομάρχης
γ) ο Υπ.ΕΣΔ.Δ.Α
δ) οι προξενικές αρχές του τόπου προέλευσης των αλλοδαπών
44. Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με ζήτημα αμφισβητούμενης
ιθαγένειας:
α) εκδίδεται κατόπιν απλής γνώμης του Συμβουλίου Ιθαγενείας
β) πρέπει να είναι πάντα αιτιολογημένη
γ) δεν απαιτείται να περιλαμβάνει αιτιολογία
δ) εκδίδεται πάντα με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου
45. Στο ΕΔΔΛ με ατομική προσφυγή μπορεί να απευθυνθεί:
α) μόνο ο ημεδαπός
β) ημεδαποί και ομογενείς αλλοδαποί
γ) οποιοσδήποτε που διαμένει έστω και προσωρινά σε έδαφος κράτους συμβεβλημένου στην
ΕΣΔΑ
δ) οποιοσδήποτε είναι εγκατεστημένος σε έδαφος κράτους συμβεβλημένου στην
ΕΣΔΑ
46. Τι είναι η FRΟΝΤΕΧ;
α) διεθνής οργανισμός που ασχολείται με ζητήματα λαθρομετανάστευσης
β) ευρωπαϊκή υπηρεσία επιφορτισμένη με ζητήματα θεωρήσεων
γ) όργανο της ΕΕ επιφορτισμένο με ζητήματα ομαλής ένταξης αλλοδαπών στο κοινοτικό
έδαφος
δ) ευρωπαϊκή υπηρεσία για την παρεμπόδιση παράνομης εισόδου αλλοδαπών στις χώρες της
ΕΕ
47. Λέγοντας ιδ.δ.δ. εν στενή εννοία εννοούμε:
α) κάθε κανόνα του ιδ.δ.δ εκτός απ’το δίκαιο ιθαγένειας
β) τους κανόνες σύγκρουσης
γ) τους κανόνες αμέσου εφαρμογής
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δ) ισχύουν τα β και γ
48. Μεταβλητή σύγκρουση έχουμε όταν:
α) μεταβάλλεται καταστρατηγικά το συνδετικό στοιχείο
β) μεταβάλλεται η συνδετέα σχέση
γ) μεταβάλλεται με το χρόνο το συνδετικό στοιχείο
δ) μεταβάλλεται ο κανόνας σύγκρουσης
49. Η αναπαραπομπή κατά το ελληνικό δίκαιο:
α) δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση
β) επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση
γ) επιτρέπεται μόνο αν οδηγεί σε ευνοϊκή για το forum λύση
δ) επιτρέπεται δυνάμει κάποιων ειδικών νόμων
50. Η καταστρατήγηση:
α) οδηγεί πάντα σε εφαρμογή των διατάξεων των οποίων επιδιώχθηκε η παράκαμψη
στην συγκεκριμένη περίπτωση
β) γίνεται ανεκτή αν δεν παρεκάμφθησαν κανόνες του δικάζοντος φόρουμ
γ) γίνεται ανεκτή αν δεν επλήγησαν δικαιώματα τρίτων
δ) ισχύουν τα β και γ
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