2008
Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

1. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
α) όργανο με εξουσίες πρωτοβουλίας, εκτέλεσης διαχείρισης και ελέγχου.
β) όργανο, καθήκον του οποίου είναι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής.
γ) αντιπρόσωπος τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
δ) τίποτα από τα πιο πάνω.
2. Ο Ευρωπαϊκός Διαμεσολαβητής είναι ένα άτομο που μεσολαβεί για τη διευθέτηση των
διαφορών ανάμεσα:
α) στα διάδικα μέρη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.
β) στους πολίτες της Ε.Ε και τα κοινοτικά όργανα.
γ) στους πολίτες ενός κράτους μέλους και στις διοικητικές αρχές του.
δ) στα ίδια τα όργανα της Ε.Ε.
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3. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
α) αποτελεί νομοθετικό σώμα.
β) απαρτίζεται μόνο από εκπροσώπους των εργοδοτών όλων των κρατών‐μελών.
γ) αποτελείται από 317 μέλη.
δ) αποτελεί θεσμικό όργανο της Ε.Ε..
4. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
α) εδρεύει στη Φραγκφούρτη.
β) λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν της την οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων.
γ) χορηγεί πιστώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.
δ) είναι αρμόδια για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών σχεδίων.
5. Το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
α) συνεδριάζει συνήθων σε τριμελή ή πενταμελή σύνθεση.
β) έχει 6 Γενικούς εισαγγελείς.
γ) περιλαμβάνει συνολικά 13 δικαστές που εκλέγουν οι ίδιοι τον πρόεδρο του Δικαστηρίου για
4 χρόνια.
δ) συνεδριάζει με την ολομέλειά του, δύο φορές το χρόνο.
6. Ποια δεν αποτελεί σήμερα υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας;
α) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop).
β) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών (ECDC).
γ) Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC).
δ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA).
7. Mε ποια νομική πράξη μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επέμβει στη βούληση μιας εθνι‐
κής κυβέρνησης;
α) Με τη Σύσταση.
β) Με την Απόφαση.
γ) Με την Οδηγία.
δ) Με όλα τα παραπάνω.
8. Τί δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;
α) Η κρίση για τη νομιμότητα πράξεων των ευρωπαϊκών οργάνων (του Ευρωπαϊκού Κοινο‐
βουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) μετά από προσφυγή κράτους‐
μέλους ή άλλου οργάνου της Ε.Ε.
β) Η κρίση για τη συμμόρφωση κράτους‐μέλους με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο μετά από προσφυγή
της Επιτροπής ή άλλου κράτους‐μέλους.
γ) Η ερμηνεία κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου μετά από προδικαστικό ερώτημα εθνικού
δικαστηρίου.
δ) Η επίλυση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο νομικών διαφορών μεταξύ κρατών οι οποίες του
υποβάλλονται από τα ίδια τα κράτη.‐‐
9. Δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων των κοινοτικών οργάνων έχουν
α) τα Ν.Π.Δ.Δ, μόνο στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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β) τα ίδια τα κράτη‐μέλη, μόνο στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.‐‐
γ) οι ιδιώτες (φυσικά και νομικά) πρόσωπα, μόνο στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτή‐
των.
δ) τα Ν.Π.Δ.Δ, μόνο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.
10. Οι διεθνείς σχέσεις σήμερα διαμορφώνονται από
α) τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές εθιμικό δίκαιο.
β) τις γενικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου.
γ) τις αποφάσεις των Διεθνών Οργανισμών.
δ) όλα τα παραπάνω.
11. Ποιες δράσεις συγχρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ);
α) Δράσεις σχετικές με την προώθηση της καινοτομίας και των ευρεσιτεχνιών.
β) Δράσεις που αποσκοπούν στη σύνδεση ορεινών και ακριτικών περιοχών με το Κέντρο.
γ) Αναπτυξιακές δράσεις.
δ) Διαδικασίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για ανέργους.
12. Ικανή να περιορίσει την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη λήψη αποφάσε‐
ων είναι η διαδικασία της
α) Διαβούλευσης.
β) Σύμφωνης Γνώμης.
γ) Συνεργασίας.
δ) Συναπόφασης.
13. Τι δεν εντάσσεται στο περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις της Συνθήκης του Μάαστριχ
(1992);
α) Η θέσπιση της ΟΝΕ με τη δημιουργία κοινού Νομίσματος για όλα τα κράτη μέλη.
β) Η διαμόρφωση κοινής ιθαγένειας για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Το δικαίωμα αναφοράς ή προσφυγής στον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή.
δ) Η δημιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (για την καταπολέμηση τρομοκρατίας, ναρκωτι‐
κών κ.λ.π.).
14. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
α) Άρχισε τη λειτουργία του το 1967.
β) Ορίζει την απαρτία της ολομέλειάς του στους 15 δικαστές.
γ) Έχει ως δικαιοδοτική αρμοδιότητα την αγωγή για αποζημίωση με σκοπό τη διόρθωση βλά‐
βης που προήλθε από πολίτη της Ένωσης.
δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα ανωτέρω.
15. Δεν αποτελεί Μόνιμη Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή:
α) Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
β) Η Επιτροπή Αποτίμησης Τεχνολογίας.
γ) Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
δ) Η Επιτροπή του Κανονισμού της Βουλής.
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16. Η αρμοδιότητα της παραπομπής ενός κράτους μέλους στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊ‐
κών Κοινοτήτων όταν παραβιάζει τη νομοθεσία ανήκει
α) στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
β) στη Commission.
γ) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο .
δ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
17. Η πράξη δίωξης κράτους μέλους για παράβαση του κοινοτικού δικαίου ανήκει:
α) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
β) στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
γ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
δ) στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
18. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχουν:
α) Οι Υπουργοί των αρμοδίων τομέων.
β) Οι Ευρωβουλευτές.
γ) Οι υπουργοί Εξωτερικών.
δ) Οι αρχηγοί των κρατών ή κυβερνήσεων.
19. Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεδριάζει:
α) στις Βρυξέλλες.
β) στο Λουξεμβούργο.
γ) στο Στρασβούργο.
δ) στη Γενεύη.
20. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά κανόνα αποφασίζει:
α) με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
β) με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του.
γ) με πλειοψηφία 2/3 των ψηφισάντων μελών του.
δ) με την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών του.
21. Το ανώτερο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:
α) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
β) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
δ) το Συμβούλιο των Υπουργών.
22. Ο Κανονισμός ως νομική πράξη ισχύει στην Ελλάδα:
α) εφόσον ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο ως κανόνας δικαίου.
β) αυτομάτως χωρίς άλλη διατύπωση.
γ) μόνον με την κύρωσή του με νόμο.
δ) μετά την έγκρισή του από τη Βουλή.
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23. Η αρχή, βάση της οποίας η Ε.Ε. δραστηριοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που οι στό‐
χοι δεν μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη, ονομάζεται
α) αρχή επικουρικότητας.
β) αρχή αναλογικότητας.
γ) αρχή αειφόρου ανάπτυξης.
δ) αρχή συντονισμού.
24. Για να συνέλθει το Συμβούλιο της Ένωσης απαιτείται
α) η πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
β) η πρόσκληση του Προέδρου του.
γ) η αποδοχή 10 τουλάχιστον από τα μέλη του.
δ) η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
25. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέρχεται:
α) Κάθε εβδομάδα στο Στρασβούργο.
β) Κάθε μήνα στο Στρασβούργο.
γ) Κάθε 2 μήνες στις Βρυξέλλες.
δ) Κάθε 6 μήνες στις Βρυξέλλες.
26. Η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» αποτελείται από:
α) 27 μέλη και περίπου 24000 υπαλλήλους.
β) 25 μέλη και περίπου 12000 υπαλλήλους.
γ) 50 μέλη και περίπου 24000 υπαλλήλους.
δ) 50 μέλη και περίπου 12000 υπαλλήλους.
27. Οι έδρες που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι
α) 24, δηλ. ίσες με τις αντίστοιχες του Βελγίου και της Ολλανδίας.
β) 19, δηλ. ίσες με τις αντίστοιχες της Σουηδίας και της Αυστρίας.
γ) περισσότερες από 13 τουλάχιστο χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Δανίας, της Φιν‐
λανδίας και της Ιρλανδίας.‐‐
δ) περισσότερες από το 25% των αντίστοιχων εδρών της Γερμανίας.
28. Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απαρτίζεται από:
α) 13 δικαστές και 6 γενικούς εισαγγελείς.
β) 13 δικαστές και 8 γενικούς εισαγγελείς.
γ) 27 δικαστές και 6 γενικούς εισαγγελείς.
δ) 27 δικαστές και 8 γενικούς εισαγγελείς.
29. Ποιες δράσεις συγχρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ);
α) Δράσεις απασχόλησης, κατάρτισης, επανεκπαίδευσης ανθρωπίνου δυναμικού.
β) Κατ’ αποκλειστικότητα δράσεις για την κατασκευή κτιρίων.
γ) Δράσεις που έχουν σχέση με την ανταγωνιστικότητα των δημοσίων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων.
δ) Δράσεις υποστήριξης μειονοτικών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
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30. Στο πλαίσιο της προδικαστικής παραπομπής το ΔΕΚ συμβάλει στην ομοιόμορφη ερ‐
μηνεία και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Εντοπίσατε το λάθος:
α) Η διαδικασία προϋποθέτει δίκη εκκρεμή ενώπιον εθνικού δικαστηρίου.
β) Το ερώτημα προς το ΔΕΚ υποβάλλεται από κάθε είδους εθνικό δικαστήριο των κρατών με‐
λών.
γ) Τα δικαστήρια που δικάζουν μία υπόθεση σε τελευταίο βαθμό είναι υποχρεωμένα να υπο‐
βάλλουν προδικαστικό ερώτημα.
δ) Τα δικαστήρια που δικάζουν μία υπόθεση σε τελευταίο βαθμό δεν είναι υποχρεωμένα να
υποβάλλουν προδικαστικό ερώτημα αλλά έχουν απλό δικαίωμα.
31. Για να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. απαιτούνται
α) οι ψήφοι των 5 μόνιμων μελών του και μόνο.
β) 8 ψήφοι.
γ) οι ψήφοι από τους οποίους οι 5 να είναι των 5 μόνιμων μελών.
δ) 10 ψήφοι.
32. Το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Ε. είναι:
α) το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
β) το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.).
γ) το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
33. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου από όλα τα κράτη‐
μέλη απαιτείται:
α) η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος‐τουλάχιστο για τα ανώτατα δικαστήρια του κρά‐
τους‐μέλους.
β) η αίτηση συγκεκριμένης επεξήγησης που υποβάλλεται από τα εθνικά κοινοβούλια προς το
Συμβούλιο Υπουργών.
γ) η υποβολή σχετικού ερωτήματος από τους εθνικούς επιτρόπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
δ) η υποβολή σχετικού ερωτήματος από τον αρμόδιο υπουργό του κράτους‐μέλους στον πρόε‐
δρο του Δ.Ε.Κ.
34. Οι δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρό
τους:
α) για 3 έτη και έχει το δικαίωμα επανεκλογής.
β) για 3 έτη και δεν έχει το δικαίωμα επανεκλογής.
γ) για 6 έτη και έχει το δικαίωμα επανεκλογής.
δ) για 6 έτη και δεν έχει το δικαίωμα επανεκλογής.
35. Το Διεθνές Δικαστήριο απαρτίζεται από:
α) 9 δικαστές που εκλέγονται για 6 χρόνια.
β) 12 δικαστές που εκλέγονται για 6 χρόνια.
γ) 15 δικαστές που εκλέγονται για 9 χρόνια.
δ) 18 δικαστές που εκλέγονται για 9 χρόνια.
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36. Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός «συνόδων κορυφής» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι:
α) 2.
β) 3.
γ) 4.
δ) απεριόριστος
37. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγονται για περί‐
οδο:
α) 4 ετών.
β) 5 ετών.
γ) 6 ετών.
δ) τίποτα από τα παραπάνω.
38. Η δομή του ΝΑΤΟ είναι:
α) το πολιτικό σκέλος.
β) η συλλογική άμυνα των κρατών μελών έναντι στρατιωτικής απειλής.
γ) το στρατιωτικό σκέλος.
δ) το πολιτικό και το στρατιωτικό σκέλος.
39. Οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
α) Προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του ΔΕΚ.
β) Προσβάλλονται με αναίρεση ενώπιον του ΔΕΚ.
γ) Είναι ανέκκλητες.
δ) Προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως στο ΔΕΚ.
40. Υπάρχει Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο;
α) Όχι, ποτέ δεν υπήρξε.
β) Όχι, υπήρξε μόνο από το 1951 έως το 1975.
γ) Όχι, θα υπάρξει από την 1/1/2009.
δ) Ναι, με έδρα το Λουξεμβούργο.

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 2ου Τεστ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. α

2. β

3. γ

4. α

5. α

6. δ

7. β

8. δ

9. β

10. β

11. γ

12. α

13. α

14. β

15. δ

16. β

17. γ

18. δ

19. γ

20. δ

21. α

22. β

23. α

24. β

25. β

26. α

27. γ

28. δ

29. α

30. γ

31. γ

32. β

33. α

34. α

35. γ

36. γ

37. β

38. δ

39. β

40. δ
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