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Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί:
α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της
δεν εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα.
β) Η αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την Τρίτη ψηφοφορία.
γ) Η έπειτα από πρόταση της Κυβέρνησης ανάγκη ανανέωσης της λαϊκής εντολής για την
αντιμετώπιση εθνικού ζητήματος εξαιρετικής σημασίας.
δ) Η παραίτηση της Κυβέρνησης.
2. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου παύουν να ισχύουν:
α) Εάν δεν εγκριθούν από τη Βουλή άμεσα.
β) Εάν δεν εγκριθούν από τη Βουλή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους.
γ) Εάν δεν εγκριθούν από την Κυβέρνηση άμεσα.
δ) Εάν δεν εγκριθούν από την Κυβέρνηση μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοσή τους.
3. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συνοδεύεται υποχρεωτικά:
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α) Από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β) Από έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ) Από τροπολογίες βουλευτών.
δ) Από αιτιολογική έκθεση.
4. Η απονομή της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια συνίσταται:
α) Στην όσο το δυνατόν δίκαιη κρίση.
β) Στην όσο το δυνατόν ορθή κρίση.
γ) Στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ των πολιτών.
δ) Στην επίλυση των διαφορών με δύναμη δεδικασμένου.
5. Η ανεξαρτησία που απολαμβάνουν οι Δικαστές κατά το Σύνταγμα είναι:
α) Οικονομική.
β) Επιστημονική.
γ) Λειτουργική και προσωπική.
δ) Γνώμης και ψήφου.
6. Η εφαρμογή των κανόνων διεθνών συμβάσεων που κυρώνονται με νόμο στους αλλο‐
δαπούς τελεί πάντα:
α) Υπό τον όρο της τριτενέργειας.
β) Υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
γ) Υπό τον όρο της άμεσης εφαρμογής.
δ) Υπό τον όρο της εγγύησης.
7. Οι πράξεις Νομοθετικού περιεχομένου υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρα‐
τίας και:
α) Τον Πρωθυπουργό.
β) Το Υπουργικό Συμβούλιο.
γ) Τον Υπουργό Εξωτερικών.
δ) Τον αρμόδιο Υπουργό.
8. Ποια δεν αποτελεί αρμοδιότητα του προέδρου της Βουλής;
α) Η λήψη πειθαρχικών μέτρων στη διάρκεια εργασιών της Βουλής.
β) Η επίβλεψη και η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Βουλής.
γ) Η κύρωση διεθνών συμβάσεων.
δ) Η αναπλήρωση του προέδρου της Δημοκρατίας.
9. Δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ειδικής Νομοθετικής διαδικασίας της Βουλής
α) η ψήφιση δικαστικών κωδικών.
β) η συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού.
γ) η επαναψήφιση παραπεμφθέντων νόμων.
δ) η συζήτηση ‐ ψήφιση νομοσχεδίου στην ολομέλεια.
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10. Σε μια εκλογική αναμέτρηση τριών κομμάτων, όπου επικρατεί το πλειοψηφικό σύ‐
στημα, το πρώτο κόμμα έλαβε το 75% των ψήφων. Αν η Βουλή έχει 300 έδρες, τότε το
πρώτο κόμμα καταλαμβάνει:
α) 300 έδρες.
β) 225 έδρες.
γ) 180 έδρες.
δ) τίποτα από αυτά.
11. Η εντολή που δίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αρχηγούς κομμάτων προκειμένου
να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπι‐
στοσύνη της Βουλής καλείται:
α) Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
β) Διερευνητική εντολή.
γ) Διορισμός κυβέρνησης.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
12. Τη σύγκρουση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λοιπών δικαστηρίων αίρει
α) το Συμβούλιο Επικρατείας.
β) ο Άρειος Πάγος.
γ) το α΄ και το β΄ .
δ) το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.
13. Σκοπός ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήταν η εξασφάλιση της
α) ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, εργαζομένων.
β) παγκόσμιας ειρήνης.
γ) προσέγγισης των θρησκειών.
δ) συνεργασίας των λαών.
14. Τι δεν ισχύει στην Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία;
α) Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αιρετός από τη Βουλή, είτε από ειδικό σώμα εκλεκτό‐
ρων.
β) Κεντρικό όργανο της εκτελεστικής εξουσίας είναι η κυβέρνηση, η οποία εξαρτάται από την
εμπιστοσύνη της Βουλής και μόνο.
γ) Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαθέτει τη δυνατότητα Προβολής Αρνησικυρίας σε αποφά‐
σεις ψηφισμένες από τη Βουλή.
δ) Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ουσιαστικές νομοθετικές δραστηριότητες.
15. Ένας υφυπουργός
α) μπορεί να ασκεί και μετά την εκλογή του, την προηγούμενη επαγγελματική του δραστη‐
ριότητα.
β) οφείλει να είναι πάνω από 30 χρονών.
γ) οφείλει να είναι πάνω από 25 χρονών.
δ) οφείλει να προέρχεται από τις τάξεις των βουλευτών.
16. Στην Προεδρική Δημοκρατία
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α) υπάρχει πλήρης ταύτιση με την προεδρευόμενη Δημοκρατία.
β) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ουσιαστικά και ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης.
γ) σε αντίθεση με τις άλλες τύπου Δημοκρατίες, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος. της Κυβέρ‐
νησης ταυτίζονται.
δ) η σύνθεση της Βουλής καθορίζεται και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
17. Αποτελείται από 15 βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και οι πέντε αντιπρόε‐
δροι της Βουλής:
α) Η Επιτροπή ΔΕΚΟ.
β) Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης της Βουλής.
γ) Η Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του ανθρώπου.
δ) Κάθε Επιτροπή της Ολομέλειας της Βουλής.
18. Η παραίτηση ενός βουλευτή από το αξίωμά του συντελείται μόλις ο βουλευτής υπο‐
βάλλει γραπτή δήλωση στον
α) πρόεδρο της Βουλής. Μπορεί δε, να είναι ανακλητή.
β) πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορεί δε, να είναι ανακλητή.
γ) πρόεδρο της Βουλής και δεν μπορεί να είναι ανακλητή.
δ) πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν μπορεί να είναι ανακλητή.
19. Ο Υπουργός «άνευ χαρτοφυλακίου»
α) δε δικαιούται να είναι ταυτόχρονα και βουλευτής Επικρατείας.
β) αντλεί τις αρμοδιότητές του από το έργο που θα του αναθέσει ο πρωθυπουργός.
γ) εκπίπτει της θέσης του κατά τον επόμενο ανασχηματισμό.
δ) πρέπει να έχει διατελέσει οπωσδήποτε υφυπουργός.
20.Το Σύνταγμα, κατά την τυπική του έννοια, αποτελεί:
α) σύνολο νομικών κανόνων που ρυθμίζουν τη μορφή του πολιτεύματος
β) τον θεμελιώδη νόμο του κράτους
γ) σύνολο νομικών κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις της κρατικής εξουσίας με τους πολίτες
δ) γραπτό νόμο που ρυθμίζει τα ανώτερα όργανα του κράτους
21. Η μη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας (σε τρεις διαδοχικές συζητήσεις) έχει ως συ‐
νέπεια:
α) Τη διάλυση της Βουλής και τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών.
β) Την επανάληψη της ψηφοφορίας ύστερα από έναν μήνα .
γ) Τη διάλυση της Βουλής και τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών, εκτός αν δεν έχει περάσει
ένα έτος από τις βουλευτικές εκλογές.
δ) Την επανάληψη της ψηφοφορίας ύστερα από δύο μήνες και με νέους υποψηφίους.
22. Η απόφαση για την προκήρυξη του δημοψηφίσματος λαμβάνεται από:
α) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
β) Την κυβέρνηση.
γ) Τη Βουλή.
δ) Τον πρόεδρο της Βουλής.
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23. Τα δικαστήρια ελέγχουν:
α) Την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα των νόμων.
β) Την τυπική και την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα των νόμων.
γ) Την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα των κανόνων δικαίου.
δ) Την τυπική αντισυνταγματικότητα των κανόνων δικαίου.
24. Στον έλεγχο της αντισυνταγματικότητας των νόμων τα δικαστήρια προβαίνουν:
α) Αυτεπαγγέλτως.
β) Ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους.
γ) Ύστερα από αίτηση άλλου δικαστηρίου.
δ) Δεν έχουν δικαίωμα να προβούν σε τέτοιο έλεγχο.
25. Το ελάχιστο χρονικό όριο προφυλάκισης είναι:
α) 12 μήνες για τα κακουργήματα και 6 για τα πλημμελήματα.
β) 6 μήνες για τα κακουργήματα και 3 για τα πλημμελήματα.
γ) 6 μήνες για τα κακουργήματα, 3 για τα πλημμελήματα και 5 ημέρες για τα πταίσματα.
δ) Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο.
26. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται:
α) Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
β) Τον Πρωθυπουργό.
γ) Την κυβέρνηση.
δ) Τον Πρόεδρο της Βουλής.
27. Το ανώτατο χρονικό όριο προφυλάκισης είναι:
α) 18 μήνες για τα κακουργήματα και 12 για τα πλημμελήματα.
β) 12 μήνες για τα κακουργήματα και 6 για τα πλημμελήματα.
γ) 12 μήνες για τα κακουργήματα, 6 για τα πλημμελήματα και 1 για τα πταίσματα.
δ) Δεν υπάρχει ανώτατο όριο.
28. Τα μέλη των συνταγματικά προβλεπόμενων Ανεξάρτητων Αρχών εκλέγονται:
α) Από την κυβέρνηση.
β) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
γ) Από το Κοινοβούλιο.
δ) Από τη Διάσκεψη των Προέδρων.
29. Αρμόδιο για την εκδίκαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών και Υφυ‐
πουργών είναι:
α) Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.
β) Το Συμβούλιο Επικρατείας.
γ) Ο Άρειος Πάγος.
δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο.
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30. Η αρχή του πολυκομματισμού και της ελευθερίας δράσης των πολιτικών κομμάτων
κατοχυρώνεται στο Ελληνικό Σύνταγμα:
α) Στο άρθρο 4.
β) Στο άρθρο 13.
γ) Στο άρθρο 29.
δ) Στο άρθρο 110.
31. Η Βουλή συγκαλείται για να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας:
α) Όποτε το αποφασίσει ο πρόεδρος της Βουλής.
β) Δύο τουλάχιστον μήνες πριν λήξει η θητεία τού εν ενεργεία Προέδρου.
γ) Έναν τουλάχιστον μήνα πριν λήξει η θητεία τού εν ενεργεία Προέδρου.
δ) Μόλις λήξει η θητεία τού εν ενεργεία Προέδρου.
32. Αν ο εν ενεργεία πρωθυπουργός πεθάνει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
α) Διαλύει τη Βουλή και προκηρύσσει εκλογές.
β) Διορίζει πρωθυπουργό το πρόσωπο που θα αποφασίσει η Βουλή.
γ) Συγκαλεί σε σύσκεψη τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο
και διερευνά εάν συμφωνούν στον διορισμό ως πρωθυπουργού προσώπου κοινής αποδο‐
χής.
δ) Διορίζει πρωθυπουργό αυτόν που θα που προτείνει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμμα‐
τος που ανήκει ο απερχόμενος πρωθυπουργός.
33. Η Βουλή εκλέγει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε
α) Τακτική Σύνοδο.
β) Ειδική Σύνοδο.
γ) Πανηγυρική Σύνοδο.
δ) Έκτακτη Σύνοδο.
34. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, τα σχέδια νόμου και οι προτάσεις νόμου ψηφίζο‐
νται από τη Βουλή
α) Κατ αρχήν, κατ άρθρο και στο σύνολο.
β) Κατ αρχήν και κατ άρθρο.
γ) Κατ άρθρο και στο σύνολο.
δ) Μόνο στο σύνολό τους.
35. Ο κανονισμός της Βουλής είναι ιδιότυπος νόμος διότι:
α) Δεν ψηφίζεται – απλώς καταρτίζεται.
β) Δεν μπορεί να τροποποιηθεί όπως οι νόμοι.
γ) Δεν συμπράττει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
δ) Τίποτε από τα ανωτέρω.
36. Η ισοβιότητα των δικαστών σημαίνει ότι παραμένουν στην υπηρεσία:
α) Έως ότου αποφασίσουν οι ίδιοι να αποσυρθούν.
β) Και όταν ακόμη καταργηθεί η θέση.
γ) Υπό τον όρο ότι θα προαχθούν προηγουμένως νεώτεροί τους.
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δ) Μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.
37. Kάθε διερευνητική εντολή ισχύει για:
α) Tρεις ημέρες.
β) Δύο ημέρες.
γ) Μία εβδομάδα.
δ) Δέκα ημέρες.
38. Το ανεύθυνο του βουλευτή:
α) Τον προστατεύει και μετά την απώλεια της βουλευτικής του ιδιότητας, για οποιαδήποτε
γνώμη ή ψήφο που εκφράζει.
β) Τον προστατεύει για οποιαδήποτε γνώμη που εκφράζει ενόσω είναι βουλευτής, ανεξαρτή‐
τως εάν σχετίζεται με τα βουλευτικά του καθήκοντα ή όχι.
γ) Δεν τον προστατεύει για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
εάν μετά χάσει τη βουλευτική του ιδιότητα)
δ) Τον προστατεύει και μετά την απώλεια της βουλευτικής του ιδιότητας, αλλά μόνο για γνώ‐
μη ή ψήφο σχετική που έδωσε όταν ήταν βουλευτής και σχετιζόταν με τα βουλευτικά του
καθήκοντα.
39. Η έκτακτη σύνοδος της Βουλής:
α) Συγκαλείται όταν δεν υπάρχει τακτική ή ειδική σύνοδος της Βουλής, προκειμένου να απο‐
φασίσει για συγκεκριμένα ζητήματα.
β) Συγκαλείται υποχρεωτικά την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και αποφασίζει για οποιοδή‐
ποτε ζήτημα.
γ) Συγκαλείται όταν το κρίνει εύλογο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αποφασίζει για οποιο‐
δήποτε ζήτημα, εκτός από την ψήφιση του προϋπολογισμού.
δ) Συγκαλείται μόνο όταν δεν υπάρχει τακτική σύνοδος, για να ψηφίσει τον προϋπολογισμό
του κράτους.
40. Η Τακτική Βουλευτική Σύνοδος συγκαλείται
α) 30 μέρες μετά την ορκωμοσία κάθε νέας κυβέρνησης, και μόνο όταν συμβαίνει αυτό.
β) μία φορά ετησίως (την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου).
γ) σε περίπτωση κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας από την αξιωματική αντιπολίτευση.
δ) δύο φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που καθορίζει ο πρόεδρος της Βουλής.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2ου Τεστ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. δ

2. β

3. δ

4. δ

5. γ

6. β

7. β

8. γ

9. δ

10. α

11. β

12. β

13. α

14. γ

15. γ

16. β

17. α

18. γ

19. β

20. β

21. α

22. γ

23. γ

24. α

25. δ

26. α

27. α

28. δ

29. α

30. γ

31. γ

32. δ

33. β

34. α

35. γ

36. γ

37. α

38. δ

39. γ

40. β
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