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--------------- 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 15 γραμμές) 

 
(α) Ποια είναι η βασική υποχρέωση του κράτους σε περίπτωση βίαιης αφαίρεσης 

ζωής ιδιώτη χωρίς συμμετοχή κρατικού οργάνου; 

 

(β) Αναφέρατε ποια κατά την γνώμη σας είναι η κυριότερη περίπτωση θεμιτής 

αφαίρεσης ζωής;   

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις;  

Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές:  Συμφωνώ/Διαφωνώ. 

(5 ορθές απαντήσεις 25 μονάδες, 4 ορθές απαντήσεις 19 μονάδες, 3 ορθές 

απαντήσεις 13 μονάδες, 2 ορθές απαντήσεις 7 μονάδες, 1 ορθή απάντηση 

1 μονάδα) 

Α) Προτού νεοδιοριζόμενοι Υπουργοί αναλάβουν τα καθήκοντά τους ορκίζονται 

στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι θα τηρούν το Σύνταγμα και τους Νόμους που συνάδουν 

με αυτό. 

 

Β) Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (C.Y.TA) έχει εξουσία απαλλοτριώσεως 

ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας,  
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Γ) Ένας πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας υποχρεωτικά είτε θέλει είτε όχι 

πρέπει να ανήκει σε μια από τις 2 Κοινότητες της Κύπρου. 

 

Δ) Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει αναδρομικούς νόμους.  

 

Ε) Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν μπορεί νόμιμα να συνεδριάσει στην απουσία 

του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 12 γραμμές) 

Σε ποιες περιπτώσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα οριστικής 

αρνησικυρίας (Βέτο) σε σχέση με νόμους ή αποφάσεις της Βουλής των 

Αντιπροσώπων;   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες ρήσεις;  

Οι απαντήσεις να είναι μονολεκτικές:  Συμφωνώ/Διαφωνώ. 

(5 ορθές απαντήσεις 25 μονάδες, 4 ορθές απαντήσεις 19 μονάδες, 3 ορθές 

απαντήσεις 13 μονάδες, 2 ορθές απαντήσεις 7 μονάδες, 1 ορθή απάντηση 

1 μονάδα) 

Α) Σύμφωνα με το Σύνταγμα από το 1960 η ηλικιακή προϋπόθεση για απόκτηση 

δικαιώματος ψήφου στις βουλευτικές εκλογές ήταν η συμπλήρωση του 18ου έτους 

ηλικίας.   

 

Β) Δεν υπάρχει συνταγματικά επιτρεπτή δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης 

τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έστω και αν 

αποδειχθεί πέραν πάσης ευλόγου αμφιβολίας ότι ήταν αποτέλεσμα πλάνης. 
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Γ) Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κρίνει ότι λόγω ανάγκης δικαιολογείται η 

δημιουργία 12ου Υπουργείου μπορεί νόμιμα να το δημιουργήσει.  

 

Δ) Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είναι Νομικός Σύμβουλος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων.  

 

Ε) Δεν υπάρχει νομικώς δυνατότητα να αποδοθεί είτε ποινική είτε αστική ευθύνη 

σε Υπουργό για ενέργεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 14 γραμμές) 

 

Α) Από που προκύπτει ότι το Σύνταγμα καθιερώνει την Αρχή της Διακρίσεως των 

εξουσιών; 

 

Β) Πόσο αυστηρή είναι η διάκριση στη Κύπρο; Υπάρχουν εξαιρέσεις; Αν ναι, 

αναφέρατε σε συντομία τις κατά τη γνώμη σας πιο σημαντικές.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 12 γραμμές) 
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη λήψη 

απόφασης για συμπερίληψη στον Προϋπολογισμό κονδυλίου για την κατασκευή 

νοσοκομείου για την περιοχή Πόλης Χρυσοχούς στην Επαρχία Πάφου. 

Δικαιούται το Υπουργικό Συμβούλιο να αρνηθεί; Δικαιολογείστε την απάντησή 

σας. 


