
Οι σωστές απαντήσεις 
 
1. Οι βουλευτές 
 
Α. Ασκούν ελεύθερα τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν κατά συνείδηση και δεν 
διώκονται για γνώμη ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

Β. Πριν νομοθετήσουν λαμβάνουν τη γνώμη των ψηφοφόρων τους 
Γ. Ψηφίζουν στη Βουλή με βάση την πολιτική γραμμή του κόμματος τους 
Δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

  
2. Η ισχύς των νομικών ρυθμίσεων έχει την ακόλουθη σειρά 

 
Α. Σύνταγμα – Νόμος -Προεδρικό Διάταγμα- Υπουργική Απόφαση 

Β. Σύνταγμα – Προεδρικό Διάταγμα - Νόμος  - Υπουργική Απόφαση 

Γ. Σύνταγμα – Νόμος - Υπουργική Απόφαση - Προεδρικό Διάταγμα 

Δ. Σύνταγμα – Προεδρικό Διάταγμα - Υπουργική Απόφαση - Νόμος  
  
3. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ως υφιστάμενοι, έχουν έναντι των προϊσταμένων τους: 
 
Α. Υποχρέωση έκφρασης αντιρρήσεων προς τις οδηγίες ή εντολές των προϊσταμένω
ν τους, όταν διαφωνούν με αυτούς πολιτικά 
Β. Υποχρέωση έκφρασης αντιρρήσεων προς τις οδηγίες ή εντολές των προϊσταμένω
ν τους 
Γ. Δικαίωμα έκφρασης αντιρρήσεων προς τις οδηγίες ή εντολές των προϊσταμένων τ
ους, όταν διαφωνούν με αυτούς πολιτικά 
Δ. Δικαίωμα έκφρασης αντιρρήσεων προς τις οδηγίες ή εντολές των προϊσταμένων 
τους 
 
4. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα: 
 
Α. Πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών τους οποίους εξυπηρετούν, ε
φόσον οι υπάλληλοι το κρίνουν αναγκαίο για να απαντήσουν σε 
αιτήματα των πολιτών 
Β. Επιβολής προστίμου στους πολίτες που τους παρενοχλούν κατά την άσκηση των 
υπαλληλικών καθηκόντων τους 
Γ. Ανυπακοής στο Σύνταγμα, εφόσον το δηλώσουν γραπτώς κατά τον χρόνο πρόσλη
ψής τους, ως προς συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις με τις οποίες διαφωνούν 
Δ. Τίποτε από τα παραπάνω 

  
5. Αφού ένα νομοσχέδιο ψηφιστεί στη Βουλή, αυτό αποκτά ισχύ νόμου με: 
 
Α. Τη δημοσίευση περίληψής του στον ημερήσιο Τύπο και σε ιστοσελίδες 
Β. Την ανακοίνωσή του στα δελτία ειδήσεων τηλεόρασης και ραδιοφώνου 
Γ. Τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
Δ. Την ανάγνωσή του, από τον Πρόεδρο της Βουλής, ενώπιον όλων των βουλευτών. 
 

  



  
6. Όταν υπάρχει οικονομική ύφεση, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των 
καταναλωτών οδηγεί στη μείωση της παραγωγής και οι επιχειρήσεις μειώνουν τις 
θέσεις εργασίας, η ανεργία αυτή ονομάζεται 
 
Α. Εποχιακή ανεργία 

Β. Ανεργία τριβής 
Γ. Διαρθρωτική ανεργία 

Δ. Ανεργία Ανεπαρκούς Ζήτησης 
  
7. Αν κάποιος παντρευτεί τη μαγείρισσά του 

 
Α. Θα αυξηθεί το A.Ε.Π. 
Β. Θα μειωθεί το ΑΕΠ 

Γ. Θα μείνει σταθερό το A.Ε.Π. 
Δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

  
8. Πηγές εσωτερικού δανεισμού είναι 
 
Α. Η Κεντρική Τράπεζα 

Β. Έκδοση Ομολογιακού δανείου (δανεισμός από το κοινό). 
Γ. Εμπορικό Τραπεζικό Σύστημα (εμπορικές τράπεζες) 
Δ. Όλα τα παραπάνω 

  
9. Οι Ανεξάρτητες Αρχές (Συνήγορος του Πολίτη, Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.ά.) 
ονομάζονται «ανεξάρτητες» επειδή: 
 
Α. Είναι ανεξάρτητες από τον αρμόδιο καθ’ ύλην υπουργό, αλλά είναι εξαρτημένες 
από το Υπουργικό Συμβούλιο συνολικά 

Β. Είναι ανεξάρτητες από τη δικαστική εξουσία και τη νομοθετική εξουσία, αλλά όχι 
από την εκτελεστική εξουσία 

Γ. Είναι ανεξάρτητες από τον αρμόδιο καθ’ ύλην υπουργό και τα μέλη των Αρχών 
απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία 

Δ. Είναι ανεξάρτητες από την κυβέρνηση και τη βουλή, αλλά υπάγονται ιεραρχικά στη 
δικαστική εξουσία 
 
10. Στην Ελλάδα τα δικαστήρια εξαρτώνται: 

 
Α. Από τη Βουλή 
Β. Από την Κυβέρνηση 
Γ. Από τον/την Προέδρο της Δημοκρατίας 
Δ. Από κανέναν. 
 

 


