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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ 

1. Υπογραμμίστε τα λάθη: 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: 

   -Διατήρηση του νόμου, της τάξης και της ειρήνης εν καιρό πολέμου 

   -Πρόληψη και εξιχνίαση εγκλημάτων 

   -Σύλληψη και προσαγωγή παρανομούντων σε δίκη 

ΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: 

     -Είναι η 8η Μαΐου.  Προστάτιδα της αστυνομικής δύναμης είναι η Αγία Βαρβάρα. 

 

 

2. Συμπληρώστε τα κενά: 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Τo Ε.Σ συστάθηκε από τον …………………………………………………… για το καλύτερο συντονισμό και τη 

διατύπωση κοινών θέσεων στο χειρισμό του κυπριακού προβλήματος, θέλοντας να τονίσει ότι, 

τo Κυπριακό, είναι υπεράνω κομματικών σκοπιμοτήτων. Στο Ε.Σ συμμετέχουν: 

1. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 

2. Ο Γ.Εισαγγελέας 

3. Ο Υπουργός ………………………………. 

4. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρόεδρο. 

5. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. 

6. Ο Αρχηγός και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κάθε κόμματος ή άλλοι   δυο εκπρόσωποι 

τους. 

7. Πρώην …………………………….της Δημοκρατίας.    

 

 

3. Υπογραμμίστε τα λάθη: 

Η κρατική εξουσία δομείται και λειτουργεί:  

(α) με τη θέσπιση κανόνων δικαίου 

(β) με την εκτέλεση (εφαρμογή) των κανόνων δικαίου, και 

(γ) με την επίλυση των διαφορών που είναι δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή των 

κανόνων δικαίου. 

Οι τρεις αυτές λειτουργίες της άσκησης της κρατικής εξουσίας αποτελούν αντίστοιχα τη 

ολιγαρχική, την διοικητική και τη δικαστική λειτουργία της. 

 

 

4. Συμπληρώστε τα κενά: 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ποσοστιαία και αριθμητικά, αποτελείται από ...........%(.....) 

Ελληνοκύπριους  και .......% (.....) Τουρκοκύπριους  του συνόλου των ............ Βουλευτών. Το 
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σύνταγμά αρχικά προνοούσε .......... βουλευτές. Η Βουλή με απόφασή της που έλαβε τον Ιούνιο 

του 1985, κατ’ επίκληση του δικαίου της ανάγκης, αύξησε τον αριθμό των βουλευτών σε ...........  

 

 

5. Συμπληρώστε τα κενά: 

Η θητεία των βουλευτών είναι ....................... Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας βουλευτή 

έχει κάθε πρόσωπο εάν κατά το χρόνο της εκλογής: 

 

-είναι πολίτης της Δημοκρατίας, 

-συμπλήρωσε το .................. έτος της ηλικίας του, 

Το ..................... έτος καθορίστηκε με το Νόμο 106(Ι) του 1996, το σύνταγμα προνοούσε το 

............. έτος. 

 

6. Συμπληρώστε τα κενά: 

    Έδρα βουλευτή κενούται: 

-με το .........................του, 

-με την έγγραφη ................................ του, 

-με την .............................. από αυτόν αξιώματος ή θέσεως ασυμβίβαστων προς την ιδιότητα 

του βουλευτή,  

 

7. Υπογράμισε τα λάθη: 

Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του Υπουργού ή του μέλους της 

Κοινοτικής Συνέλευσης ή του Δημάρχου ή του μέλους Δημοτικού Συμβουλίου, του Τραπεζικού 

Λειτουργού  ενώ είναι επίσης ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους των ενόπλων δυνάμεων 

ή των σωμάτων ασφαλείας της Δημοκρατίας ή του κατέχοντος οποιοδήποτε δημόσιο ή 

δημοτικό αξίωμα εκτός αυτό του Αζά (άρθρο 70). 

 

 

8. Συμπληρώστε τα κενά: 

................................ υποβάλλονται προς τη Βουλή από τους Υπουργούς, ενώ 

..........................από τους Βουλευτές 
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9. Συμπληρώστε τα κενά: 

 

Η ΒΟΥΛΗ ψηφίζει  νόμους οι οποίοι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στην 

............................., αφού υπογραφούν από τον ......................  της Δημοκρατίας (εντός ............ 

ημερών). 

 

 

10. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:  Συμπληρώστε τα κενά: 

Λευκωσία (........έδρες)  

Λεμεσός (.......... έδρες)  

Αμμόχωστος (........... έδρες)  

Λάρνακα (...............έδρες)  

Πάφος (............έδρες)  

Κερύνεια (.............έδρες)  

 

 

11. Υποργαμίστε τα λάθη: 

Η εκτελεστική εξουσία διασφαλίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ( ο πρώτος 

Τουρκοκύπριος ήταν ο  Ραούφ Ντεκτάς) της Δημοκρατίας. 

 

• Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζουν τους Βουλευτές.  

• Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από το Πρόεδρο. 

• Ο Πρόεδρος (και ο Αντιπρόεδρος) της Δημοκρατίας έχουν άμεση εκτελεστική εξουσία, 

πέραν των εξουσιών που καθορίζονται ρητά στα άρθρα 47, 48 και 49 του Συντάγματος. 

• Ο Πρόεδρος (και ο Αντιπρόεδρος)  εκλέγονται για Τετραετή θητεία (άρθρο 43). 

 

 

12. Συμπληρώστε τα κενά: 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας προέδρου έχει κάθε πρόσωπο εάν κατά το χρόνο της 

εκλογής: 

-είναι πολίτης της Δημοκρατίας, 

-συμπλήρωσε το ................ έτος της ηλικίας του, 

-δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα.............................. αισχρότητας ή δεν έχει στερηθεί της 

εκλογιμότητας κατόπιν αποφάσεως αρμόδιου δικαστηρίου λόγω οποιουδήποτε εκλογικού 

αδικήματος, και 

-δεν πάσχει από ........................ ασθένεια.  

Ο Πρόεδρος (και ο Αντιπρόεδρος), έχει δικαίωμα…………………………… (αρνησυκυρίας , BETO), του 

συνόλου ή μέρους οποιουδήποτε νόμου ή απόφασης της Βουλής. 

-Κάθε Υπουργός διορίζεται από τον ……………………. και  προΐσταται του Υπουργείου του. 
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13. Συμπληρώστε τα κενά: 

Το λειτούργημα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας παύει να ισχύει: 

(α) με το .....................................αυτού, 

(β) με τη έγγραφη παραίτηση  απευθυνόμενη προς την ............................... μέσω του Προέδρου 

ή του Αντιπροέδρου ............................... 

(γ) λόγω καταδίκης αυτού για ........................... ή για οιοδήποτε άλλο αδίκημα ατιμωτικό ή 

ηθικής αισχρότητας, 

(δ) λόγω διαρκούς ............................................. ανικανότητας ή λόγω απουσίας μη προσωρινής. 

Τις πιο πάνω ποινικές διώξεις τις ασκεί  ......................................... , κατόπιν σύμφωνης γνώμης 

της βουλής. Αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το .................................. 

Σε όλες  τις ανωτέρω περιπτώσεις και μέχρι της εγκαταστάσεως του νέου εκλεγμένου 

Προέδρου ή Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας ...................................................................... 

ασκούν τα καθήκοντα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας αντιστοίχως. 

Ο νέος Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται με αναπληρωματική εκλογή 

διενεργουμένης εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις .................................... ημέρες. 

 

 

14. Αναφέρτε την δομή της Δικαστικής Εξουσίας με βάση το Κυπριακό σύνταγμα (μόνο τους 

τίτλους): 

 

 

15. Συμπληρώστε τα κενά: 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 

Ασκείται από τον …………………….., τους ……………………….. και τις ……………………………..  

                         

 

16. Αναφέρτε έξι (6) ανεξάρτητες υπηρεσίες και τους προιστάμενούς τους. 

 

 

17. Ανάφερε πέντε (5) Νομικά Πρόσωπα και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (ημικρατικούς). 

 

 

18. Συμπληρώστε τα κενά: 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αποτελείτε από τα .......................και τα ...............................  Και 

στις δύο περιπτώσεις, οι ......................... και οι .................................... εκλέγονται από τους 

πολίτες. Οι εξουσίες, όμως, και τα καθήκοντα τους διέπονται, στην περίπτωση των δημαρχείων 

από τον περί δήμων νόμων, στην περίπτωση των κοινοτικών Συμβουλίων από τον περί 

κοινοτικών συμβουλίων νόμο. Ορισμένα από τα καθήκοντα και υποχρεώσεις επιβάλλονται και 

από άλλους νόμους του κράτους. 
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19. Αντιστοιχίστε: 

Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
Περιβάλλοντος 

 Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) 

Υπουργείο Εξωτερικών  Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Κ.Ο.Α) 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Υπουργείο Υγείας  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ) 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

 ΠροξενεΊα 

Υπουργείο Εσωτερικών  Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ). 

Υπουργείο Οικονομικών  Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (Ρ.Ι.Κ) 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων  Οργανισμός γεωργικών ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  Αστυνομία 

 

 

20. Αντιστοιχίστε: 

Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος 

 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς 

Υπουργείο Εξωτερικών   Κρατικό Αρχείο 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 το Τυπογραφείο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

 Γενικό Χημείο 

Υπουργείο Υγείας  Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

 η Κυπριακή Βιβλιοθήκη 

Υπουργείο Εσωτερικών  Κέντρο Παραγωγικότητας 

Υπουργείο Οικονομικών  Τμήμα Αρχαιοτήτων 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων  Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  Υπηρεσία Αποδήμων 

Υπουργείο Άμυνας  Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας 
Καταναλωτών 

 


