2008
Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

1. Η άρση αμφισβητήσεων των εσωτερικών δικαστηρίων ως προς τον χαρακτηρισμό ε‐
νός κανόνα διεθνούς δικαίου ως γενικώς παραδεδεγμένου ανήκει στην αρμοδιότητα:
α) Του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.
β) Του Συμβουλίου του Ο.Η.Ε..
γ) Της Βουλής.
δ) Του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.
2. Η Αρχή Διορισμού της Ε.Ε. δεν μπορεί
α) να θέσει σε διαθεσιμότητα έναν υπάλληλο λόγω σοβαρού παραπτώματος.
β) να προβεί σε μείωση του μισθού ενός υπαλλήλου.
γ) να επιπλήξει έναν υπάλληλό της.
δ) να καλύψει κενές θέσεις με τη μέθοδο των εξωτερικών διαγωνισμών κάθε δύο χρόνια.
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3. Στην Ελλάδα, για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να ψηφίσει(ουν)
α) κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικεί στην Ελλάδα χωρίς περιορισμούς.
β) κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικεί στην Ελλάδα σύμφωνα με όσα ισχύουν
και για τους Ελλήνες πολίτες.
γ) κάθε πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί στην Ελλάδα.
δ) όλοι οι αλλοδαποί, αρκεί να έχουν συμπληρώσει τριετή παραμονή στην Ελλάδα.
4. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ.)
α) ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 2000.
β) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή δηλ. τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και 4 το πολύ μέλη
με θητεία οκταετή και μη ανανεώσιμη.
γ) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή δηλ. τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και 4 το πολύ μέλη
με θητεία τετραετή και ανανεώσιμη.
δ) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή και από τους διοικητές των Εθνικών Κεντρικών
Τραπεζών (Ε.Κ.Τ.) που συμμετέχουν στο ενιαίο νόμισμα της ζώνης του ευρώ.
5. Αποτελείται από 45 δικαστές με εξαετή ανανεώσιμη θητεία:
α) Το Πρωτοδικείο του Δ)Ε.Κ..
β) Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.
γ) Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
δ) Το Διεθνές Δικαστήριο.
6. Ο κανονισμός που εκδίδεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
α) Έχει άμεση και γενική ισχύ.
β) Απευθύνεται σε συγκεκριμένο κράτος ή κράτη.
γ) Απευθύνεται σε συγκεκριμένους αποδέκτες που μπορεί να είναι τόσο κράτη μέλη όσο και
ιδιώτες.
δ) Απευθύνεται σε συγκεκριμένους ιδιώτες.
7. Τα κοινά χαρακτηριστικά των ομοσπονδιακών κρατών είναι:
α) Δύο σχετικά αυτόνομα επίπεδα κυβέρνησης.
β) Γραπτό σύνταγμα.
γ) Συνταγματικός διαιτητής.
δ) Όλα τα παραπάνω.
8. Ο δεύτερος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει:
α) Τις κοινοτικές πολιτικές.
β) Την αστυνομική και δικαστική συνεργασία.
γ) Την Ευρωπαϊκή πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
9. Στο πλαίσιο της Ένδικης Προστασίας στην Ε.Ε. η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει κατά:
α) Φυσικών προσώπων.
β) Κράτους μέλους.
γ) Των Εθνικών Κυβερνήσεων.
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δ) Των Εθνικών Κοινοβουλίων.
10. Οι επίτροποι της Commission διαφέρουν ως προς τα υπόλοιπα μέλη των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
α) μέσα από το «δικαίωμα πρωτοβουλίας» στη νομοθετική διαδικασία.
β) ως προς τον αμιγώς ευρωπαϊκό προσανατολισμό του χειρισμού του χαρτοφυλακίου τους,
χωρίς υποδείξεις από εθνικές κυβερνήσεις.
γ) επειδή λειτουργούν ως εκτελεστικά όργανα για τη διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολο‐
γισμού της Ένωσης.
δ) όλα τα παραπάνω.
11. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
α) αποφάσισε την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας το Σεπτέμβριο του 2001.
β) αποφάσισε την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία τον Οκτώβριο του 2005.
γ) επικύρωσε την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 2002.
δ) αποφάσισε την προσχώρηση της Ρουμανίας τον Απρίλιο του 2006.
12. Τα απαραίτητα μέτρα για την υλικοτεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες λαμβάνονται
από το Συμβούλιο της Ευρώπης με τη διαδικασία της:
α) Διαβούλευσης.
β) Σύμφωνης Γνώμης.
γ) Συνεργασίας.
δ) Συναπόφασης.
13. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων
α) συνεδριάζει κάθε μήνα και εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
β) αποτελείται από 220 μέλη και εδρεύει στις Βρυξέλλες.
γ) διατυπώνει προτάσεις γύρω από ζητήματα υγείας, εκπαίδευσης περιβάλλοντος κ.λ.π..
δ) χρηματοδοτεί επιλεγμένες επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν.
14. Το αυστηρότερο κριτήριο που πρέπει να πληροί μια υποψήφια χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι
α) το κριτήριο του Μάαστριχ.
β) η επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο.
γ) το κριτήριο της Κοπεγχάγης.
δ) η αποδοχή της κοινοτικής πολιτικής περί μεταναστών.
15. Το Διεθνές Δικαστήριο ιδρύθηκε το 1945 ως κύριο δικαιοδοτικό όργανο των Ηνωμέ‐
νων Εθνών και
α) διαδέχθηκε το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
β) διαδέχθηκε το Διαρκές Διεθνές Δικαστήριο.
γ) εξετάζει τις υποθέσεις μόνο των κρατών‐μελών της Ε.Ε..
δ) εδρεύει στις Βρυξέλλες.
16. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης είναι πρόεδρος
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α) του Συμβουλίου των Γενικών υποθέσεων.
β) του Συμβουλίου των εξωτερικών σχέσεων.
γ) του Συμβουλίου των Γενικών υποθέσεων και του Συμβουλίου των εξωτερικών σχέσεων.
δ) όλων των συνθέσεων.
17. Η θητεία των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων
α) είναι 8ετής και μη ανανεώσιμη.
β) είναι 6ετής και ανανεώσιμη.
γ) είναι 4ετής και μη ανανεώσιμη.
δ) είναι 4ετής και ανανεώσιμη όπως και των μελών της Ε.Ο.Κ.Ε..
18. Οι «Ευρωπαϊκές Διασκέψεις Κορυφής» έδωσαν τη θέση τους
α) στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
β) στο Συμβούλιο των Βορείων Χωρών.
γ) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
δ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
19. Τη νομική αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέλαβε
α) η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
β) η συνθήκη του Μάαστριχ.
γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο.
δ) η συνθήκη της Ρώμης.
20. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
α) έξω από την έδρα της, εκπροσωπείται από τα πρακτορεία της.
β) έχει αναδείξει ως σήμερα 11 προέδρους.
γ) περιλαμβάνει στα μέλη της σε ποσοστό 50% περίπου γυναίκες.
δ) έχει ιδιαιτέρως αυξημένη ελεγκτική εξουσία.
21. Τι εννοούμε με τον όρο «Περιφερειακή Ανάπτυξη»;
α) Τη διαδικασία που προκαλείται από τη διαχρονική μεταβολή της διαπεριφερειακής διάρ‐
θρωσης της οικονομίας, με στόχο την καθολική ανάπτυξη των περιφερειών μιας χώρας.
β) Την προσπάθεια μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων.
γ) Την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων στις περιφέρειες μιας χώρας.
δ) Την επιδίωξη ισόρροπης ανάπτυξης των περιφερειών μιας χώρας.
22. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα
α) διακυβερνητικό όργανο της Ένωσης.
β) διακρατικό όργανο της Ένωσης.
γ) υπερεθνικό όργανο της Ένωσης.
δ) συμβουλευτικό όργανο της Ένωσης.
23. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο και μπορεί να πραγμα‐
τοποιήσει έλεγχο
α) σε κάθε οργανισμό ή επιχείρηση των κρατών ‐ μελών.
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β) μόνο στους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
γ) σε οποιονδήποτε οργανισμό ή φορέα που διαχειρίζεται κονδύλια της Ε.Ε.
δ) μόνο στις τράπεζες των κρατών ‐ μελών.
24. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)
α) διοικείται από την εκτελεστική επιτροπή της Ε.Κ.Τ.
β) έχει ως κύρια αρμοδιότητα να συστήνει στα κράτη – μέλη τους διοικητές των κεντρικών
τραπεζών.
γ) έχει καθήκον να εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική της κοινότητας.
δ) είναι υποσύνολο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
25) Οι Λευκές Βίβλοι είναι έγγραφα που εκδίδονται από την Επιτροπή και περιλαμβάνουν
προτάσεις:
α) για την προσχώρηση νέων κρατών‐μελών στην Ε.Ε.
β) για τις συμφωνίες της κοινότητας με τους λαούς της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.
γ) για κοινοτική δράση σε συγκεκριμένους τομείς.
δ) τίποτα από τα ανωτέρω.
26) Πράσινες βίβλοι είναι έγγραφα με προτάσεις:
α) για το φυσικό περιβάλλον.
β) για την έναρξη διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα ορισμένο θέμα.
γ) για τα οικολογικά θέματα.
δ) για τους γεωργούς της Ένωσης.
27) Ποιοί είναι οι επιδιωκόμενοι σκοποί με τη συμφωνία Σένγκεν;
α) η κατάργηση των τελωνειακών ελέγχων στα διακινούμενα πρόσωπα ανάμεσα στα κράτη‐
μέλη.
β) ο έλεγχος της κινήσεως κεφαλαίων μεταξύ των κρατών‐μελών και τρίτων χωρών
γ) η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
δ) η ελάφρυνση των συνοριακών ελέγχων στα διακινούμενα πρόσωπα και ο συντονισμός της
πολιτικής αντιμετώπισης της μεταναστεύσεως προς τις χώρες Σένγκεν καθώς και η καταπο‐
λέμηση της εγκληματικότητα.
28. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διορίζεται από:
α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
β) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
γ) Το Συμβούλιο από κοινού με την Επιτροπή.
δ) Την Επιτροπή.
29) Ποιό είναι το σημαντικότερο από πλευράς εξουσιών κοινοτικό όργανο;
α) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
β) το Ελεγκτικό Συμβούλιο.
γ) η Επιτροπή (Commission).
δ) όλα τα κοινοτικά όργανα είναι ισότιμα.
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30. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ αναγνώρισε ρητές εξουσίες της Ε.Ε. για συνομολόγηση δι‐
εθνών συνθηκών στους εξής τομείς:
α) Συμφωνίες για νομισματικά ή συναλλαγματικά ζητήματα.
β) Κοινωνική πολιτική.
γ) Περιφερειακή πολιτική.
δ) Συμφωνίες για μεταναστευτικά ζητήματα.
31. Στην Ελλάδα ισχύει ο Κανονισμός ως νομική πράξη
α) αφού εγκριθεί από το Εθνικό Κοινοβούλιο.
β) αυτόματα.
γ) εφόσον εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.
δ) μόνον αν δε συγκρούεται με τους νόμους του κράτους.
32. Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής
α) αποτελείται από δώδεκα τουλάχιστο Βουλευτές.
β) ταυτίζεται με τη σύσκεψη του Προεδρείου της Βουλής.
γ) καθορίζει τη διαδικασία και τη διάρκεια της συζήτησης των σχεδίων και προτάσεων νόμων
της Ολομέλειας ή του τμήματος Διακοπής.
δ) αποφασίζει με την πλειοψηφία των ¾ των μελών της.
33. Υποβοηθά τις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
α) Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων.
β) Η Επιτροπή Περιφερειών.
γ) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
δ) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
34. Η αναλογία ψήφων των κρατών‐μελών για τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο
Υπουργών
α) ταυτίζεται πάντα με την αντίστοιχη πληθυσμιακή αναλογία των κρατών‐μελών.
β) είναι ισότιμη για τη Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ην. Βασίλειο.
γ) είναι ευνοϊκότερη για τη Γερμανία, ενώ για την Ελλάδα αντιστοιχούν 12 ψήφοι.
δ) συνδέεται με την «παλαιότητα» ως προς το χρόνο έναρξης του κάθε κράτους‐μέλους.
35. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο Υπουργών):
α) Ταυτίζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
β) Ταυτίζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης.
γ) Αποτελεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε..
δ) Όλα τα παραπάνω.
36. Η εκδήλωση της θετικής βούλησης του αρμόδιου κρατικού οργάνου για να δεσμευθεί
το κράτος σε μια διεθνή συνθήκη, χαρακτηρίζεται με τον όρο:
α) Προσχώρηση.
β) Επικύρωση.
γ) Αποδοχή.
δ) Έγκριση.
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37. Η μονομερής δήλωση βούλησης ενός κράτους, με την οποία επιζητεί να εξαιρεθεί από
ορισμένη διάταξη μιας διεθνούς συνθήκης, χαρακτηρίζεται με τον όρο:
α) Άρνηση.
β) Εξαίρεση.
γ) Επιφύλαξη.
δ) Αποκλεισμός.
38. Το κοινοτικό όργανο που ευθύνεται για την εφαρμογή του προϋπολογισμού είναι
α) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
β) η Επιτροπή των Περιφερειών.
γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο.
δ) το Συμβούλιο.
39. Η Διεθνής Αμνηστία στοχεύει
α) στη σύναψη διεθνούς συνεργασίας σε οικονομικό επίπεδο μεταξύ των χωρών μελών.
β) στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις παραβιάσεις των αν‐
θρωπίνων δικαιωμάτων.
γ) στην εκδίκαση υποθέσεων πολιτικών κρατουμένων που σχετίζονται με εγκλήματα σε διε‐
θνές επίπεδο.
δ) στην ειρηνική επίλυση των εθνικών διαφορών όλων των κρατών‐μελών.
40) Κατά τη συνθήκη του Μάαστριχτ, τι σημαίνει το ακρώνυμο ΚΕΠΠΑ;
α) μια ενιαία οικονομική και νομισματική πολιτική με θέσπιση ενιαίου νομίσματος.
β) κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.
γ) δικαστική συνδρομή και συνεργασία μεταξύ των κρατών‐μελών για την πάταξη της τρομο‐
κρατίας.
δ) τίποτα από τα ανωτέρω.

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 1ου Τεστ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. γ

2. δ

3. β

4. δ

5. γ

6. α

7. δ

8. δ

9. β

10. δ

11. β

12. α

13. β

14. γ

15. β

16. β

17. β

18. γ

19. α

20. β

21. β

22. α

23. γ

24. γ

25. γ

26. β

27. δ

28. α

29. δ

30. α

31. β

32. γ

33. α

34. β

35. α

36. δ

37. γ

38. α

39. β

40. β
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