ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
21.Στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς
βουλευτές, ο εκλογέας μπορεί να βάλει στο ψηφοδέλτιο μέχρι :
(α) 2 σταυρούς προτίμησης
(β) 3 σταυρούς προτίμησης
(γ) 4 σταυρούς προτίμησης
(δ) 5 σταυρούς προτίμησης
22.Τα διοικητικά όργανα οφείλουν να προβαίνουν αυτεπαγγέλτως στις
εκάστοτε προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ενέργειες εντός των
οριζόμενων προθεσμιών, και εν ελλείψει τούτων, εντός εύλογου χρόνου, ο
οποίος δεν μπορεί να υπερβεί
(α) το μήνα
(β) το δίμηνο
(γ) το τρίμηνο
(δ) τις 100 ημέρες
23. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι:
(α) το ιεραρχικώς προϊστάμενο όργανο
(β) τα Διοικητικά Δικαστήρια
(γ) ο αρμόδιος Υπουργός
(δ) το όργανο που την εξέδωσε
24. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι:
(α) το ιεραρχικώς προϊστάμενο όργανο
(β) τα Διοικητικά Δικαστήρια
(γ) ο αρμόδιος Υπουργός
(δ) το όργανο που την εξέδωσε
25.Οι προθεσμίες για τη Διοίκηση κατά την έκδοση ατομικών διοικητικών
πράξεων, δυσμενών για τον διοικούμενο, είναι
(α) ενδεικτικές
(β) αποκλειστικές
(γ) ενδεικτικές, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό
(δ) ανατρεπτικές
26. Η διοικητική πράξη πρέπει :
(α) να είναι έγγραφη
(β) να είναι προφορική
(γ) να είναι έγγραφη, βεβαίας χρονολογίας, να αναφέρει την εκδούσα αρχή και
τις εφαρμοζόμενες διατάξεις και να φέρει την υπογραφή του αρμόδιου
οργάνου
(δ) ό,τι στο γ, μπορεί όμως κατ΄ εξαίρεση να είναι και προφορική εφόσον το
απαιτούν οι συνθήκες
27. Η αιτιολογία της διοικητικής πράξης πρέπει να περιλαμβάνει :
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(α) τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά το νόμο προϋποθέσεων για την
έκδοσή της
(β) το σύνολο των εγγράφων του φακέλου
(γ) επαρκείς ενδείξεις
(δ) το σύνολο των παραπάνω
28. Η κανονιστική διοικητική πράξη τελειούται:
(α) με την υπογραφή της
(β) με την υπογραφή και τη χρονολόγησή της
(γ) με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(δ) με την υπογραφή και χρονολόγησή της ή τη δημοσίευσή της, εφόσον είναι
δημοσιευτέα κατά Νόμο
29. Η προβλεπόμενη από το Νόμο προηγούμενη απλή γνώμη άλλου οργάνου
για την έκδοση διοικητικής πράξης
(α) δεσμεύει το αποφασίζον όργανο
(β) δεσμεύει το αποφασίζον όργανο μόνο σε περίπτωση έκδοσης δυσμενούς
διοικητικής πράξης
(γ) δε δεσμεύει το αποφασίζον όργανο
(δ) δεσμεύει το αποφασίζον όργανο μόνο εφόσον είναι εμπρόθεσμη
30. Τα ατομικά δικαιώματα τριτενεργούν:
(α) έναντι του Κράτους
(β) έναντι των διεθνών οργανισμών
(γ) έναντι ιδιωτών
(δ) έναντι τρίτων κρατών
31. Η έλλειψη αιτιολογίας στις δυσμενείς ατομικές διοικητικές πράξεις συνιστά:
(α) παράβαση ουσιώδους τύπου
(β) παράβαση νόμου
(γ) το ανυπόστατο της πράξης
(δ) υπέρβαση εξουσίας
32. Δεν αποτελεί βασική αρχή της δράσης της Διοίκησης :
(α) η αρχή της νομιμότητας
(β) το δημόσιο συμφέρον
(γ) η διοικητική εποπτεία
(δ) η προστασία του διοικουμένου
33. Όταν ένα συλλογικό όργανο αποτελείται από έξι (6) τακτικά και έξι (6)
αναπληρωματικά μέλη, πόσα άτομα πρέπει να παρευρεθούν στη συνεδρίαση
για να έχει απαρτία;
(α) 4
(β) 6
(γ) 12
(δ) 9
34.Η εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε αρχηγούς κομμάτων που δεν
έχουν την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο για την
προσπάθεια συγκρότησης κυβέρνησης καλείται:
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(α) εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
(β) διερευνητική εντολή
(γ) διορισμός κυβέρνησης
(δ) τίποτα από τα παραπάνω
35.Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άρειος Πάγος διαφωνήσουν ως
προς τη συνταγματικότητα ενός νόμου, τη διαφορά επιλύει
(α) η Βουλή
(β) ο Υπουργός Δικαιοσύνης
(γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο
(δ) Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
36.Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άρειος Πάγος διαφωνήσουν ως
προς τη συνταγματικότητα ενός νόμου, τη διαφορά επιλύει
(α) η Βουλή
(β) ο Υπουργός Δικαιοσύνης
(γ) το Ελεγκτικό Συνέδριο
(δ) Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
37.Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική
προσφυγή οφείλει να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο μέσα σε:
(α) 30 ημέρες
(β) 45 ημέρες
(γ) 60 ημέρες
(δ) 3 μήνες
38. Το διοικητικό όργανο που επιλαμβάνεται επί της ενδικοφανούς
προσφυγής αποφασίζει ως εξής:
(α) ακυρώνει τη διοικητική πράξη εν μέρει ή στο σύνολό της
(β) τροποποιεί τη διοικητική πράξη
(γ) απορρίπτει την προσφυγή
(δ) διαζευκτικά όλα τα παραπάνω
39. Προσβάλλονται με προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εφόσον
δημιουργούν σύμφωνα με το Νόμο διοικητικές διαφορές ουσίες
(α) ερμηνευτικές εγκύκλιοι
(β) διαταγές προς εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα
(γ) γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(δ) εκτελεστές διοικητικές πράξεις
40.Δεν επιτρέπεται η άσκηση έφεσης κατά απόφασης πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου όταν:
(α) ασκείται για έλλειψη δικαιοδοσίας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου
(β) ασκείται για μη νόμιμη συγκρότηση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου
(γ) ασκείται κατά αποφάσεως που αφορά χρηματικές διαφορές
(δ) ασκείται κατά αποφάσεως που αφορά χρηματικές διαφορές κάτω των
5.000 ευρώ
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