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Ερώτηση 1  
 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές.) 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων θέσπισε νόμο με τον οποίο καταργεί το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και δημιουργεί ως ενδέκατο Υπουργείο 
το Υπουργείο Προεδρίας και Σύγχρονης Ψηφιακής Δημοκρατίας. Επίσης καταργεί το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δημιουργεί το 
Υπουργείο Πράσινης Ανάπτυξης και Στήριξης Ευάλωτων Ομάδων. Είναι σύμφωνος με 
το Σύνταγμα ο νόμος; 
 
 
Ερώτηση 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) Ο συλληφθείς πρέπει να προσαχθεί στο δικαστήριο εντός 36 ωρών από τη σύλληψή 
του.  
 
Β) Αύξηση φόρου εισοδήματος μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.  
 
Γ) Το κατάλοιπο της εκτελεστικής εξουσίας ανήκει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  
 
Δ) Τροποποίηση του Συντάγματος μπορεί να γίνει με τα ¾ των Ελληνοκυπρίων 
βουλευτών δυνάμει του δικαίου της ανάγκης.  
 
Ε) Αποζημίωση για αναγκαστική απαλλοτρίωση περιουσίας καταβάλλεται μόνο εφόσον 
η απαλλοτρίωση δεν έχει εξυπηρετήσει τον σκοπό της.  
 
 
Ερώτηση 3  
 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές.)  
 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίδει οδηγίες στον Υπουργό Οικονομικών όπως μη 
καταβάλλει τους μισθούς οποιουδήποτε δικαστή καθυστερεί να εκδίδει αποφάσεις για 



2 
 
 
περίοδο πέραν των έξι μηνών από την επιφύλαξη της απόφασης. Είναι συνταγματική η 
ενέργειά του;  
 
 
Ερώτηση 4 
 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές.) 
 
Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται άρση του δικαιώματος του απορρήτου της 
επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Συντάγματος;  
 
 
Ερώτηση 5 
 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές.) 
 
Ποιες είναι οι αρχές, που εφαρμόζουν τα Κυπριακά Δικαστήρια, προκειμένου να κρίνουν 
κατά πόσο ένας νόμος είναι αντισυνταγματικός; Πόσα είδη ελέγχου της 
συνταγματικότητας των νόμων έχουμε στη Κύπρο; 
 
 
Ερώτηση 6 
 
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) Σε περίπτωση διάλυσης της, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν έχει πλέον καμιά 
απολύτως εξουσία.  
 
Β) Δημόσιος υπάλληλος έχει υποχρέωση παραίτησης από την υπηρεσία σε περίπτωση 
εκλογής του ως βουλευτή και δεν μπορεί να λάβει άδεια άνευ απολαβών.  
 
Γ) Η παύση βουλευτή μπορεί να αποφασιστεί μόνο από το Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο.  
 
Δ) Μαρτυρία που έχει ληφθεί αντίθετα προς το Σύνταγμα μπορεί να γίνει αποδεκτή 
ενώπιον του Δικαστηρίου νοουμένου ότι ο σκοπός για τον οποίο αξιοποιείται είναι 
δημοσίου συμφέροντος και η χρήση της απολύτως αναγκαία.  
 
Ε) Η επιβολή ποινής φυλάκισης τριών ετών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι 
σύμφωνη με το Σύνταγμα.  
 


