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ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Γνωστικό Αντικείµενο»

Σάββατο 9 -4-2005

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του επόµενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε
τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αρµοδιότητα του εκλογικού σώµατος;
α) Η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος
β) Η εκλογή των εθνικών αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
γ) Η εκλογή του Προέδρου της Βουλής
δ) Η εκλογή των βουλευτών.

2. Ποια από τις παρακάτω δεν είναι προαπαιτούµενη αρχή για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας
κατά τις βουλευτικές εκλογές;
α) Η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας
β) Η αρχή της έµµεσης ψηφοφορίας
γ) Η αρχή της µυστικής ψηφοφορίας
δ) Η αρχή της υποχρεωτικής ψηφοφορίας

3. Η εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας γίνεται:
α) από το  εκλογικό σώµα
β) από τη Βουλή µε µυστική ψηφοφορία
γ) από τη Βουλή µε ονοµαστική ψηφοφορία
δ) από την Κυβέρνηση µετά από γνωµοδότηση της Βουλής

4. Επανεκλογή του ιδίου προσώπου ως Προέδρου της ∆ηµοκρατίας επιτρέπεται:
α) µια φορά µόνον
β) δύο φορές
γ) τρεις φορές
δ) απεριόριστες φορές

5. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι προαπαιτούµενο προσόν για να εκλεγεί κάποιος ως
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας;
α) Να κατάγεται από Έλληνα πατέρα ή µητέρα
β) Να έχει συµπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας του
γ) Να έχει διατελέσει βουλευτής
δ) Να έχει νόµιµη ικανότητα του εκλέγειν

6. Ποιος µπορεί να αναπληρώσει προσωρινά τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας;
α) Ο Πρωθυπουργός
β) Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
γ) Ο Πρόεδρος της Βουλής
δ) Ο Πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών



Σελίδα 2 από 9

7. Σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Συντάγµατος:
α) ο αριθµός των βουλευτών ορίζεται µε νόµο δεν µπορεί όµως να είναι µεγαλύτερος από 400
β) ο αριθµός των βουλευτών ορίζεται µε νόµο δεν µπορεί όµως να είναι µικρότερος από 200

ούτε  µεγαλύτερος από 300
γ) οι βουλευτές πρέπει να είναι 300
δ) ο αριθµός των βουλευτών ορίζεται µε νόµο χωρίς αριθµητικά όρια

8. Η δικαστική λειτουργία ασκείται:
α) από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και τα δικαστήρια
β) από τα δικαστήρια
γ) από τα δικαστήρια και την Κυβέρνηση
δ) από τα δικαστήρια, τους δικηγόρους, τους διαδίκους και τους δικαστικούς υπαλλήλους

9. Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται:
α) από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση
β) από την Βουλή και τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
γ) µόνον από τη Βουλή
δ) από τη Βουλή και τα ανώτατα δικαστήρια

10. Αν ένας νόµος έχει περιεχόµενο αντίθετο προς το Σύνταγµα:
α) τα δικαστήρια υποχρεούνται να τον εφαρµόσουν.
β) τα δικαστήρια αποφασίζουν αν θα τον εφαρµόσουν κατά την κρίση τους.
γ) τα δικαστήρια υποχρεούνται να µην τον εφαρµόσουν
δ) τα δικαστήρια υποχρεούνται να παραπέµψουν την σχετική υπόθεση στο Ανώτατο Ειδικό

∆ικαστήριο

11. Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας µπορεί να γίνει:
α) µε απόφαση της Κυβέρνησης µετά από δηµοψήφισµα.
β) µε οµόφωνη απόφαση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
γ) µε νόµο που ψηφίζεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών
δ) µε απόφαση της Κυβέρνησης και σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου

Στρατού.

12. Το Προεδρείο της Βουλής:
α) εκλέγεται από τα µέλη της Βουλής.
β) επιλέγεται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
γ) εκλέγεται από την Κυβέρνηση.
δ) απαρτίζεται υποχρεωτικά από τους βουλευτές που έλαβαν κατά τις βουλευτικές εκλογές τις

περισσότερες ψήφους.

13. Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο:
α) έχουν µόνον τιµητικό τίτλο και καµία αρµοδιότητα.
β) ασκούν όσες αρµοδιότητες τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός µε απόφασή του
γ) έχουν γνωµοδοτικό ρόλο
δ) είναι  οι  Υφυπουργοί.

14. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι προϋπόθεση κτήσης του βουλευτικού αξιώµατος;
α) Η ελληνική ιθαγένεια
β) Η νόµιµη ικανότητα  του εκλέγειν
γ) Η ηλικία των είκοσι πέντε ετών συµπληρωµένων κατά την ηµέρα της εκλογής.
δ) Η τουλάχιστον από διετίας  εγκατάσταση του υποψηφίου βουλευτή στην επαρχία στην οποία

εκλέγεται

15. Η Κυβέρνηση απαρτίζεται:
α) από τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Υπουργούς
β) από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς
γ) από τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς και τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας
δ) από τον Πρωθυπουργό τους Υπουργούς και τους δηµοσίους υπαλλήλους.

16. ∆ικαίωµα ίδρυσης πολιτικών κοµµάτων έχουν:
α) οι Έλληνες πολίτες και όσοι αλλοδαποί είναι εγκατεστηµένοι µόνιµα στην Ελλάδα

τουλάχιστον για δέκα χρόνια.
β) όλοι οι διαµένοντες στην  Ελλάδα.
γ) οι Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωµα
δ) µόνον Έλληνες πολίτες που έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους
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17. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα ο νόµος µπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωµα:
α) αν η Βουλή κρίνει, για οποιονδήποτε λόγο, ότι τούτο επιβάλλεται και η σχετική απόφαση

ληφθεί µε απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών της.
β) µόνον αν δεν έχει συµπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή αν έχει συµπληρωθεί ανώτατο όριο

ηλικίας.
γ) µόνον αν δεν έχει συµπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας, για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως

συνέπεια αµετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισµένα εγκλήµατα
δ) αποκλειστικά και µόνον αν δεν έχει συµπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας.

18. Η αναθεώρηση του Συντάγµατος επιτρέπεται:
α) για όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις του, αν αποφασισθεί από τη Βουλή µε πλειοψηφία των

τεσσάρων πέµπτων του όλου αριθµού των βουλευτών.
β) αν διαπιστωθεί η ανάγκη αναθεώρησής του µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου,

οπότε αυτή διενεργείται από την επόµενη  Βουλή.
γ) µετά από πρόταση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και αν η πρόταση αυτή ψηφισθεί

τουλάχιστον από τα δύο πέµπτα του όλου αριθµού των βουλευτών.
δ) µετά την παρέλευση  πενταετίας από την περάτωση της προηγούµενης αναθεώρησής του

19. Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στις αρµοδιότητες  του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας;
α) Ο διορισµός του Πρωθυπουργού.
β) Η παροχή αµνηστίας για πολιτικά εγκλήµατα
γ) Η απονοµή χάριτος
δ) Η αναποµπή στη Βουλή νοµοσχεδίου ή πρότασης νόµου που είχε ψηφισθεί από αυτήν.

20. Ποια από τις παρακάτω δεν περιλαµβάνεται στις βασικές αρχές που διέπουν την απονοµή
της δικαιοσύνης;
α) Η αιτιολόγηση των αποφάσεων των δικαστηρίων.
β) Η συγκρότηση εκτάκτων δικαστηρίων, προκειµένου να δικάσουν αµερόληπτα ορισµένο

πρόσωπο ή ορισµένη υπόθεση
γ) Η απαγγελία των αποφάσεων των δικαστηρίων σε δηµόσια συνεδρίαση
δ) Η υποχρεωτική δηµοσίευση στις αποφάσεις της γνώµης της µειοψηφίας.

21. Η γενική συνέλευση του νοµικού προσώπου είναι:
α) άµεσος αντιπρόσωπος του νοµικού προσώπου
β) έµµεσος αντιπρόσωπος του νοµικού προσώπου
γ) όργανο του νοµικού προσώπου
δ) άγγελος του νοµικού προσώπου

22. Ποια από τις παρακάτω πράξεις είναι άκυρη;
α) Η εκούσια αναγνώριση τέκνου από πληρεξούσιο
β) Η δήλωση αποδοχής κληρονοµίας από πληρεξούσιο
γ) Η πώληση από δεκαπεντάχρονο πωλητή ως πληρεξούσιο του καταστηµατάρχη
δ) Η δωρεά από τους γονείς προς το ανίκανο για δικαιοπραξία τέκνο την οποία αποδέχονται οι

ίδιοι ως νόµιµοι αντιπρόσωποι

23. Ποια από τα παρακάτω πρόσωπα δεν έχουν νόµιµη κατοικία;
α) Οι ανήλικοι
β) Οι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι
γ) Όσοι τελούν υπό πλήρη στερητική δικαστική συµπαράσταση
δ) Οι ανήλικοι που τελούν υπό επιτροπεία

24. Ποια από τις παρακάτω δικαιοπραξίες δεν είναι έγκυρη;
α) Πώληση από δεκαπενταετή ανήλικο αντικειµένου που του δόθηκε για δική του χρήση
β) Αγορά από δωδεκαετή ανήλικο που ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλου
γ) Πώληση από ψυχασθενή που έχει µεν κηρυχθεί σε πλήρη στερητική δικαστική

συµπαράσταση αλλά βρίσκεται σε κατάσταση φωτεινού διαλείµµατος
δ) Ο γάµος δεκαοκτάχρονης µε εικοσάχρονο.

25. Ποια από τις παρακάτω ικανότητες έχει ο κάτω των δέκα ετών ανήλικος;
α) ∆ικαιοπρακτική ικανότητα
β) Ικανότητα δικαίου
γ) Ικανότητα για αυτοπρόσωπη δικαστική συµπαράσταση
δ) Ικανότητα για καταλογισµό
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26. Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν συνιστά προσβολή της προσωπικότητας;
α) Χρήση ονόµατος διάσηµου επιστήµονα ως ήρωα λαϊκού µυθιστορήµατος
β) Ρύπανση της θάλασσας από τα λύµατα εργοστασίου µε συνέπεια να αδυνατούν οι περίοικοι

να την χρησιµοποιούν για µπάνια.
γ) ∆ηµοσίευση σε σκανδαλοθηρικό περιοδικό φωτογραφιών πολιτικού µε την ερωµένη του
δ) ∆υσµενής κριτική της ερµηνείας ηθοποιού από κριτικό κινηµατογράφου

27. Ποιο από τα παρακάτω νοµικά πρόσωπα δεν είναι ένωση προσώπων;
α) Η αστική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα
β) Η επιτροπή εράνων
γ) Το σωµατείο
δ)  Το  ίδρυµα

28. Ο Α, όργανο του σωµατείου Σ κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του εξαπατά τον Β, ο
οποίος διαπραγµατεύεται την κατάρτιση σύµβασης µε το Σ. Ποιος ευθύνεται σε
αποζηµίωση του Β;
α) Το σωµατείο Σ
β) Ο Α
γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ
δ) Ο Α και το Σ εις ολόκληρον

29. Το σωµατείο διαλύεται:
α) αυτοδικαίως όταν τα µέλη του µείνουν λιγότερα από δέκα
β) µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
γ) µε απόφαση της εποπτεύουσας αρχής για τους λόγους που προβλέπει ο νόµος
δ) µε απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των

παρόντων µελών

30. Σε ποια κατηγορία δικαιωµάτων δεν ανήκει το δικαίωµα λύσης του γάµου µε διαζύγιο;
α) Οικογενειακά
β) ∆ιαπλαστικά
γ) Λειτουργικά
δ) Αµεταβίβαστα

31. Η ικανοποίηση της αξίωσης από το δικαιούχο αυτοδύναµα και χωρίς τη βοήθεια της αρχής
συνιστά:
α) άµυνα
β) αυτοδικία
γ) υπεράσπιση
δ) κατάσταση ανάγκης

32. Με ποια από τις παρακάτω ενέργειες δεν διακόπτεται η παραγραφή;
α) Με την εγγραφή υποθήκης
β) Με την όχληση
γ) Με την έγερση αγωγής
δ) Με την αναγγελία για κατάταξη σε πλειστηριασµό

33. Ποια από τις παρακάτω πράξεις συνιστά δικαιοπραξία;
α) Η εκχώρηση απαίτησης
β) Η εύρεση απολωλότος
γ) Η όχληση
δ) Η κλοπή

34. Σε ποια κατηγορία δικαιοπραξιών ανήκει η πώληση;
α) Στις εκποιητικές
β) Στις υποσχετικές
γ) Στις εµπράγµατες
δ) Στις συνδικαιοπραξίες

35. Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας είναι:
α) σύµβαση
β) χαριστική δικαιοπραξία
γ) εµπράγµατη δικαιοπραξία
δ) µονοµερής δικαιοπραξία
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36. Άτυπη δικαιοπραξία είναι:
α) η πώληση ακινήτου
β) η παραχώρηση τίτλου προς εγγραφή υποθήκης
γ) η αποποίηση κληρονοµίας
δ) η µεταβίβαση της κυριότητας κινητού

37. Η εικονική µεταβίβαση κυριότητας ακινήτου σε πρόσωπο που γνωρίζει την εικονικότητα
είναι:
α) ακυρώσιµη
β) ανυπόστατη
γ) άκυρη
δ) έγκυρη

38. Η δικαιοπραξία στην οποία έχει εµφιλοχωρήσει πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια της
βουλήσεως, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, είναι:
α) ακυρώσιµη
β) ανυπόστατη
γ) άκυρη
δ) έγκυρη

39. Η ακύρωση ακυρώσιµης δικαιοπραξίας επέρχεται:
α) µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση
β) αυτοδικαίως
γ) µε δήλωση του δικαιούµενου να επικαλεστεί την ακυρότητα
δ) µε την έγερση αναγνωριστικής αγωγής

40. Ο όρος της λήψης πτυχίου, από τον οποίο εξαρτάται η επέλευση των αποτελεσµάτων
δωρεάς αυτοκινήτου, συνιστά:
α) διαλυτική αίρεση
β) αναβλητική αίρεση
γ) τρόπο
δ) προθεσµία

41. Πότε προσεχώρησε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
α) Το 1974
β) Το 1979
γ) Το 1981
δ) Το 1985

42. Από πόσα κράτη αποτελείται σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση;
α) Από  15
β) Από  20
γ) Από  25
δ) Από  30

43. Ποιο από τα παρακάτω κράτη έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
α) Η Εσθονία
β) Η Βουλγαρία
γ) Η Ρωσία
δ) Η Ελβετία

44. Η προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης ασκείται:
α) εκ περιτροπής και για ένα χρόνο από τις 6 αρχικές χώρες που την ίδρυσαν, ήτοι το Βέλγιο,

τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο και τις Κάτω Χώρες
β) εκ περιτροπής και για διάστηµα έξι µηνών από κάθε κράτος µέλος.
γ) εκ περιτροπής και για διάστηµα ενός έτους από κάθε κράτος µέλος
δ) για διάστηµα ενός έτους από κράτος µέλος, το οποίο προκύπτει µετά από κλήρωση, µεταξύ

όλων των κρατών µελών, που διενεργείται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

45. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο:
α) ελέγχει τη χρηστή και νόµιµη διαχείριση του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) διασφαλίζει την τήρηση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γ) ασχολείται µε τις καταγγελίες πολιτών για περιπτώσεις κακοδιοίκησης από όργανο ή

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) είναι αρµόδιο για τη νοµισµατική πολιτική και τη διαχείριση του ευρώ.
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46. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  εδρεύει:
α) στη Χάγη
β) στις Βρυξέλλες
γ) στο Παρίσι
δ) στο Λουξεµβούργο

47. Ποιο από τα παρακάτω κράτη δεν υιοθέτησε το Ευρώ;
α) Η Γαλλία
β) Η Ιρλανδία
γ) Η ∆ανία
δ) Η Φιλανδία

48. Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
α) διορίζονται από την κυβέρνηση του κάθε κράτους µέλους.
β) εκλέγονται από την Βουλή του κάθε κράτους µέλους.
γ) εκλέγονται από το  Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) εκλέγονται απευθείας από τα εκλογικά σώµατα των κρατών µελών µε καθολική ψηφοφορία

49. Η θητεία των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
α) είναι πενταετής
β) είναι τριετής
γ) είναι τετραετής
δ) είναι διαφορετική για τους εκπροσώπους κάθε κράτους µέλους, ανάλογα µε τη διάρκεια της

θητείας των µελών των εθνικών του νοµοθετικών οργάνων.

50. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
α) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
β) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
γ) Το Συµβούλιο της Ευρώπης
δ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

51. Με ποια Συνθήκη ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση;
α) Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
β) Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
γ) Με τη Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα
δ) Με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας της Ρώµης

52. Ποιος από τους παρακάτω στόχους εισήχθη για πρώτη φορά µε τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση;
α) Ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων και προσώπων
β) Κοινή αγορά
γ) Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
δ) Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών

53. Ποιοι από τους παρακάτω κανόνες δικαίου δεν ανήκουν στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο;
α) Οι Κανονισµοί
β) Οι Οδηγίες
γ) Οι Αποφάσεις
δ) Οι εθνικοί νόµοι

54. Ποια από τις παρακάτω αρχές έχει ως περιεχόµενο ότι η Κοινότητα δρα  σε τοµείς που δεν
υπάγονται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα , µόνο αν οι στόχοι της προβλέπεται ότι
είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη –µέλη;
α) Της αναλογικότητας
β) Της επικουρικότητας
γ) Της νοµιµότητας της διοικητικής δράσης
δ) Της αλληλεγγύης στις σχέσεις κρατών – µελών

55. Σε ποιο από τα παρακάτω Όργανα της Ένωσης ανήκει κατά κύριο λόγο η αρµοδιότητα της
έκδοσης κανόνων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου;
α) Στην Επιτροπή
β) Στο  Ελεγκτικό Συνέδριο
γ) Στο ∆ικαστήριο
δ) Στο Συµβούλιο
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56. Η δυνατότητα του Κοινοβουλίου να αρνηθεί την έκδοση κοινοτικής πράξης  προβλέπεται
κατά την ισχύουσα στο ευρωπαϊκό δίκαιο διαδικασία:
α) της συναπόφασης
β) της γνωµοδότησης
γ) της διαβούλευσης
δ) της έκδοσης εκτελεστικών µέτρων

57. Πώς ονοµάζονται οι αρµοδιότητες για τις οποίες τα κράτη – µέλη παραµένουν αρµόδια,
µόνον εφόσον η Κοινότητα δεν κάνει χρήση της συγκεκριµένης αρµοδιότητας;
α) Παραχωρηµένες αρµοδιότητες
β) Παρακρατηµένες αρµοδιότητες
γ) Αποκλειστικές αρµοδιότητες
δ) Συντρέχουσες αρµοδιότητες

58. Ποιοι από τους παρακάτω κανόνες δεν αποτελούν πηγή του κοινοτικού δικαίου;
α) Οι Ιδρυτικές της Ένωσης Συνθήκες
β) Οι διεθνείς συµβάσεις τις οποίες έχουν συνάψει οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες
γ) Οι διµερείς συµβάσεις µεταξύ κρατών που δεν είναι µέλη της.
δ) Το έθιµο

59. Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) εξασφαλίζει την οµοιόµορφη ερµηνεία και εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου σε όλα τα κράτη

– µέλη.
β) ελέγχει την κανονική εκτέλεση του προϋπολογισµού της  Ένωσης.
γ) έχει ως καθήκον τη διατήρηση της σταθερότητας των τιµών στη ζώνη του ευρώ, ώστε να

παραµένει σταθερή η αγοραστική του αξία.
δ) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό της Ένωσης από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

60. Η σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) έχει τόσα αστέρια όσα και τα κράτη µέλη της
β) έχει δώδεκα χρυσά αστέρια σε γαλάζιο φόντο.
γ) έχει δέκα πέντε χρυσά αστέρια σε γαλάζιο φόντο
δ) έχει δέκα χρυσά τετράγωνα σε γαλάζιο φόντο

61. Η πολιτική κοινωνικοποίηση είναι:
α) διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικών στάσεων και αντιλήψεων
β) διαδικασία πολιτικοποίησης του ατόµου
γ) µύηση στην κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα
δ) συµµετοχή σε πολιτική οργάνωση

62. Ανάµεσα στα σηµαντικότερα αντικείµενα έρευνας της πολιτικής επιστήµης είναι:
α) οι σχέσεις πολιτικής εξουσίας και κοινωνίας
β) οι σχέσεις ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά
γ) η µελέτη της επιρροής του δικαίου στην οικονοµική ανάπτυξη
δ) τα ψυχολογικά συµπλέγµατα των εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα

63. Η άποψη ότι «ο πρώτος που έβαλε όρια (περιέφραξε) ένα τµήµα γης και το όρισε ως δικό
του είναι ο ιδρυτής της πολιτικής κοινωνίας»είναι του:
α) Καρλ Μαρξ
β) Ιησού Χριστού
γ) Μαξ Βέµπερ
δ) Ζαν Ζακ Ρουσσώ

64. Οι φιλελεύθεροι θεωρούν ότι:
α) το κράτος είναι εξ ορισµού τµήµα της κοινωνίας
β) το κράτος στηρίζεται στο νόµο των ισχυρών
γ) το κράτος παίζει έναν εξ ορισµού ρόλο επιδιαιτητή ανάµεσα στα ανταγωνιστικά κοινωνικά

συµφέροντα
δ) το κράτος είναι παρεµβατικό
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65. Κατά τον Μ. Βέµπερ η κοινωνική διαστρωµάτωση εντοπίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά
που πηγάζουν από:
α) την εικόνα που διαµορφώνουν οι πολίτες για τον εαυτόν τους
β) τη διανοµή
γ) την κατανάλωση
δ) την παραγωγή

66. Στα πρώτα βήµατα του κοινοβουλευτισµού οι βουλευτές δεν εκπροσωπούν τα συµφέροντα
συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας γιατί:
α) δεν υπάρχουν σηµαντικές κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις
β) προέρχονται από κοινωνικά στρώµατα χωρίς σηµαντικές αντιθέσεις
γ) διορίζονται από την βασιλική αυλή
δ) δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµη οι σοσιαλιστικές ιδέες

67. Ο ∆ιαφωτισµός ήταν το πνευµατικό κίνηµα που ενδυνάµωσε:
α) την πίστη στον ορθό λόγο
β) την πίστη στις φεουδαρχικές αξίες και αντιλήψεις
γ) την πίστη στις αρχές του «ελληνοχριστιανικού» πολιτισµού
δ) την επιρροή της εκκλησίας

68. Η ανάπτυξη του λειτουργισµού στην πολιτική επιστήµη ήταν αποτέλεσµα:
α) της προόδου της επιστήµης
β) της σχέσης δοµής-λειτουργίας
γ) του τέλους της αποικιοκρατίας και της δηµιουργίας νέων κρατών
δ) της σηµαντικής παρέµβασης του Τ. Πάρσονς

69. Το φιλελεύθερο πρότυπο εξουσίας χαρακτηρίζεται από:
α) κρατική παρέµβαση
β) διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων
γ) ελεύθερη αγορά και µηχανισµούς αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας
δ) τον περιορισµό της ισχύος του νόµου

70. Το κοινωνικό κράτος ήταν αποτέλεσµα:
α) των αδιεξόδων του «κράτους νυκτοφύλακα»
β) της νίκης των σοσιαλιστικών ιδεών
γ) του τακτικού ελιγµού του κεφαλαίου για την ενσωµάτωση της εργατικής τάξης
δ) της εγκατάλειψης των φιλελεύθερων ιδεών

71. Ποια από τις παρακάτω απόψεις για την πολιτική θεωρείτε ότι είναι η πιο ουσιαστική από
την πλευρά της πολιτικής επιστήµης.  Η πολιτική είναι:
α) η εξουσία και οι θεσµοί και οι πρακτικές που συνδέονται µε την άσκησή της
β) η τέχνη του εφικτού
γ) η εξισορρόπηση των διαφορών
δ) η διένεξη ανάµεσα στους µεγάλους πολιτικούς κάθε εποχής

72. Οι οµάδες πίεσης διαφέρουν από τα πολιτικά κόµµατα επειδή αυτές:
α) δεν επιδιώκουν τη δηµοσιότητα
β) δεν έχουν πολλά µέλη
γ) δεν επιδιώκουν την κατάκτηση της εξουσίας
δ) χαρακτηρίζονται από γραφειοκρατικές δοµές

73. Ποίος από τους παρακάτω πολιτικούς στοχαστές θεωρείται ο «πνευµατικός πατέρας της
Γαλλικής Επανάστασης»;
α) Ο Μοντεσκιέ
β) Ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ
γ) Ο Τζον Λοκ
δ) Ο ∆αβίδ Χιούµ

74. Η είσοδος της εργατικής τάξης στην πολιτική σκηνή είχε ως αποτέλεσµα:
α) να συρρικνωθούν τα πολιτικά δικαιώµατα
β) την ενδυνάµωση των απολυταρχικών ιδεών
γ) την διεύρυνση των πολιτικών δικαιωµάτων
δ) την ανάπτυξη ακροδεξιών ιδεών
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75. Τα πρώτα κόµµατα µαζών δηµιουργήθηκαν από τους:
α) Φιλελεύθερους
β) Φασίστες
γ) Σοσιαλιστές
δ) Συντηρητικούς

76. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζεται:
α) µετά από ειδικές ψηφοφορίες στα εθνικά κοινοβούλια των χωρών µελών της ΕΕ
β) µετά την ανταλλαγή απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
γ) από τις κυβερνήσεις των χωρών µελών της ΕΕ σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής
δ) από τους αρχηγούς των κρατών µελών της ΕΕ.

77. Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) εδρεύει:
α) στο Παρίσι
β) στην Νέα Υόρκη
γ) στη Ρώµη
δ) στο Λονδίνο

78. Η εµπειρική πολιτική επιστήµη χαρακτηρίζεται από:
α) την κατασκευή θεωρητικών προτάσεων για την ερµηνεία της πολιτικής
β) την καταγραφή της πραγµατικότητας και τη διαπίστωση κανονικοτήτων
γ) την καταγραφή της κοινής γνώµης σε τακτά χρονικά διαστήµατα
δ) τη διατύπωση κανόνων για το ιδανικό πολιτικό σύστηµα

79. Κατά τον Ντ. Ίστον η πολιτική είναι η απονοµή αξιών, δηλαδή η χορήγηση πραγµάτων
αξίας από µέρους:
α) της εκκλησίας
β) της αρχής
γ) του κεφαλαίου
δ) της κυβέρνησης

80. Σύµφωνα µε τη συστηµική ανάλυση η συσσώρευση πολυαρίθµων, και συχνά αντιφατικών,
απαιτήσεων στο πολιτικό σύστηµα προκαλεί:
α) τη διάλυση του
β) την ανανέωση του
γ) την υπερφόρτωση του
δ) την επέκτασή του


