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Εξέταση στο μάθημα Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο  

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 

 

Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αφορά στο μάθημα Δημοσιονομικό Δίκαιο και 

Φορολογικό Δίκαιο και αποτελείται από εξήντα (60) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, 

βαθμολογικά ισοδύναμες, με τέσσερις (4) εναλλακτικές απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ), από τις 

οποίες μία (1) μόνο είναι η ορθή. 

Το μάθημα βαθμολογείται με άριστα τις εκατό (100) μονάδες, ενώ ως βαθμολογία βάσης 

του μαθήματος ορίζονται οι πενήντα πέντε (55) μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση 

εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση με συντελεστή μείον 35%. 

Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το Απαντητικό Φύλλο σύμφωνα με τις οδηγίες 

που σας έχουν διανεμηθεί. 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

 

1. Το φορολογικό δίκαιο δεν δεσμεύεται και πάντως όχι εξ ολοκλήρου από τη νομική 

σημαντική του ιδιωτικού δικαίου. Αυτό είναι απόρροια:  

α. της αυτονομίας του φορολογικού δικαίου  

β. συνταγματικής πρόβλεψης  

γ. νομοθετικής ρύθμισης 

δ. της υπεροχής του φορολογικού δικαίου έναντι των άλλων κλάδων δικαίου 

 

2. Η συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια βάρη μπορεί να λάβει τη μορφή: 

α. αποκλειστικά και μόνο φόρων 

β. αποκλειστικά και μόνο φόρων, δασμών και εισφορών  

γ. φόρων, δασμών, εισφορών, αλλά και άλλων οικονομικών βαρών 

δ. φόρων, δασμών, εισφορών, συμμετοχής στην αυτόματη υπερτίμηση ιδιωτικής ακίνητης 

περιουσίας λόγω εκτέλεσης δημοσίων έργων, αλλά και άλλων οικονομικών βαρών    

 

3. Ο φόρος διαφοροποιείται από το δημόσιο δάνειο, καθώς: 

α. τα δημόσια δάνεια είναι πάντα εκούσια, ενώ ο φόρος έχει αναγκαστικό χαρακτήρα 

β. ο φόρος έχει χαρακτήρα οριστικής παροχής, ενώ στα δημόσια δάνεια οφείλεται και πρέπει 

να επιστραφεί το κεφάλαιο και οι τόκοι  

γ. το δημόσιο δάνειο εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό, αντίθετα με τους φόρους που 

προορίζονται για την κάλυψη των γενικών δαπανών του Κράτους 

δ. τα δημόσια δάνεια συνάπτονται κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ των συμβαλλομένων 
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4. Πρωτογενή φορολογική εξουσία έχει/έχουν: 

α. μόνο το Κράτος  

β. το Κράτος και οι ΟΤΑ  

γ. το Κράτος και η ΕΕ  

δ. το Κράτος και ορισμένα ΝΠΔΔ  

 

5. Τα ανταποδοτικά τέλη διακρίνονται από τους φόρους διότι: 

α. έχουν οριστικό χαρακτήρα 

β. αποτελούν χρηματική παροχή 

γ. αποτελούν έσοδα του κράτους  

δ. συνδέονται με άμεσο και ειδικό αντάλλαγμα  

 

6. Υποκείμενο του φόρου είναι με βάση το Σύνταγμα: 

α. το ίδιο το Κράτος, όταν ενεργεί κατ’ άσκηση δημόσιας εξουσίας 

β. οι ΟΤΑ, ως φορείς δημόσιας εξουσίας 

γ. τα ΝΠΔΔ, ως φορείς δημόσιας εξουσίας 

δ. οι ιδιώτες, Έλληνες και αλλοδαποί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα  

  

7. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, αντικείμενο του φόρου μπορεί να είναι: 

α. το εισόδημα και η περιουσία 

β. το εισόδημα, η περιουσία και οι δαπάνες 

γ. το εισόδημα, η περιουσία, οι δαπάνες και οι συναλλαγές  

δ. το εισόδημα, η περιουσία, οι δαπάνες, οι συναλλαγές και τα πρόσωπα  

 

8. Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας του φόρου: 

α. για την επιβολή και είσπραξη του φόρου απαιτείται τυπικός νόμος  

β. για την επιβολή και είσπραξη του φόρου απαιτείται ουσιαστικός νόμος 

γ. είναι δυνατή η επιβολή φόρου και με σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και φορολογουμένου, 

χωρίς να απαιτείται να κυρωθεί αυτή με τυπικό νόμο 

δ. επιτρέπεται η επιβολή φόρου με κανονιστική απόφαση, ακόμα και χωρίς νομοθετική 

πρόβλεψη  

 

9. Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων: 

α. επιβάλλεται από την αρχή της νομιμότητας και πρέπει να γίνεται έντοκα  

β. επιβάλλεται από την αρχή της βεβαιότητας του φόρου 

γ. διενεργείται μόνο μετά την άσκηση σχετικής αγωγής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71 

του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) 

δ. διενεργείται μόνο στο πλαίσιο της περιορισμένης αναδρομικότητας των φορολογικών 

αξιώσεων     

 

10. Έχει κριθεί ότι η θέσπιση τεκμηρίων για τον προσδιορισμό του φορολογητέου 

εισοδήματος:  

α. αντίκειται στο Σύνταγμα, διότι όταν εφαρμόζονται δεν λαμβάνεται υπόψη η πραγματική 

φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων  

β. είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, εφόσον τα θεσπιζόμενα τεκμήρια είναι μαχητά  
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γ. αντίκειται στο Σύνταγμα, διότι είναι υποθετικά και με αυτά προσδιορίζεται υποθετικό 

εισόδημα 

δ. είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, εφόσον παρέχεται η συναίνεση του φορολογουμένου 

   

11. Έχει κριθεί ότι η αναδρομική εφαρμογή της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης για 

παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας: 

α. καθιστά αντισυνταγματική τη νομοθετική διάταξη κατ΄ εφαρμογή της οποίας επιβλήθηκε η 

κύρωση 

β. εφαρμόζεται μόνο όταν ο νεότερος νόμος είναι συγκρίσιμος με τον προηγούμενο  

γ. συνιστά απόλυτο κανόνα, από τον οποίο δεν επιτρέπεται ο νομοθέτης να εισάγει 

απόκλιση  

δ. εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια 

 

12. Έχει κριθεί ότι τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου:    

α. συνιστούν συνταγματικά επιτρεπόμενο θεμιτό περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας του 

παραβάτη της φορολογικής νομοθεσίας   

β. δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται, όταν προβλέπονται για την ίδια παράβαση της 

φορολογικής νομοθεσίας ποινικές κυρώσεις  

γ. επιτρέπεται να λαμβάνονται μόνο με την προϋπόθεση της προηγούμενης κλήτευσης του 

παραβάτη  

δ. πρέπει να επικυρώνονται με δικαστική απόφαση για να είναι συνταγματικά 

 

13. Σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται το 

φυσικό πρόσωπο που: 

α. έχει ακίνητο στην Ελλάδα  

β. έχει γεννηθεί στην Ελλάδα  

γ. έχει την Ελληνική υπηκοότητα 

δ. έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα  

 

14. Ο προσδιορισμός του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα για τη 

φορολογία εισοδήματος γίνεται: 

α. με βάση τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης που συντάσσεται σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 

β. εξωλογιστικά, με βάση τεκμήρια για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας  

γ. τεκμαρτά, με βάση τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου καθαρών κερδών 

δ. από όλα τα παραπάνω και ο φόρος επιβάλλεται στο μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει με 

βάση τους τρόπους που προαναφέρθηκαν   

 

15. Αν ο φορολογούμενος, που έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, 

αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή σε χώρα με την οποία δεν υπάρχει σε ισχύ 

Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας: 

α. το εισόδημα που αποκτάται στην αλλοδαπή απαλλάσσεται από τον φόρο στην Ελλάδα  

β. ο φόρος, που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που αποκτήθηκε στην 

αλλοδαπή, επιστρέφεται στον φορολογούμενο στην Ελλάδα 

γ. ο φόρος, που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που αποκτήθηκε στην 

αλλοδαπή, επιστρέφεται κατά το 1/2 στην Ελλάδα  
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δ. ο φόρος, που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που αποκτήθηκε στην 

αλλοδαπή, μειώνει τον φόρο που οφείλεται στην Ελλάδα μέχρι το ποσό του φόρου που 

αναλογεί στην Ελλάδα για το εισόδημα αυτό  

 

16. Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων: 

α. τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας, υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις  

β. τα τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται  

γ. τα εισοδήματα από συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εκτός Ελλάδας 

δ. τα τεκμαρτά εισοδήματα από τις ενδοομιλικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων 

προσώπων   

 

17. Για τη διόρθωση των κερδών τιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων:  

α. εφαρμόζονται οι αρχές των έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού των καθαρών κερδών  

β. εφαρμόζεται η αρχή των ίσων αποστάσεων  

γ. εφαρμόζεται η αρχή του επιμερισμού των κερδών 

δ. εφαρμόζεται η αρχή του παγκοσμίου κέρδους  

 

18. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στα μέτρα της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ 

για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής (ATAD): 

α. ο γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων  

β. ο κανόνας για τη φορολογία κατά την έξοδο 

γ. ο κανόνας για τον ελάχιστο παγκόσμιο φόρο  

δ. ο κανόνας περιορισμού των τόκων    

 

19. Τι από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): 

α. ο προσδιορισμός, βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών εσόδων 

β. ο προσδιορισμός, βεβαίωση και είσπραξη των τελωνειακών εσόδων 

γ. ο προσδιορισμός και βεβαίωση των λοιπών δημοσίων εσόδων  

δ. η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας   

 

20. Η ΑΑΔΕ:  

α. είναι ανεξάρτητη αρχή που προβλέπεται από το Σύνταγμα  

β. είναι ανεξάρτητη αρχή και διαθέτει ίδια νομική προσωπικότητα 

γ. είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά δεν διαθέτει ίδια νομική προσωπικότητα  

δ. είναι διοικητική αρχή του Υπουργείου Οικονομικών 

 

21. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.):  

α. αποτελούν ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 

β. αποτελούν περιφερειακές φορολογικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 

Διοίκησης της ΑΑΔΕ  

γ. αποτελούν κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 

δ. αποτελούν αυτοτελείς υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών  
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22. Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων:  

α. οι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) που δεν αποκτούν εισόδημα  

β. οι ενήλικοι (άνω των 18 ετών) που δεν αποκτούν εισόδημα 

γ. οι αλλοδαποί υπήκοοι, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας 

δ. οι κάτοικοι αλλοδαπής, που αποκτούν στην Ελλάδα μόνο εισόδημα από ακίνητα 

 

23. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της Φορολογικής 

Διοίκησης για φορολογική υποχρέωσή του: 

α. εξακολουθεί να έχει ευθύνη για τυχόν ανακρίβεια της δήλωσης, καθώς οι εγκύκλιοι δεν είναι 

δεσμευτικές για τους φορολογουμένους 

β. η δήλωσή του δεν θεωρείται ανακριβής ή δεν θεωρείται ότι παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, 

κατά περίπτωση  

γ. εξακολουθεί να έχει ευθύνη μόνο στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, καθώς δεν 

προβλέπεται γενική απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων  

δ. η δήλωσή του δεν θωρείται ανακριβής ή δεν θεωρείται ότι παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, 

εφόσον έχει ενημερώσει τη Φορολογική Διοίκηση πριν την έναρξη του ελέγχου  

 

24. Η ανάκληση της φορολογικής δήλωσης:  

α. δεν προβλέπεται ως δυνατότητα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)  

β. προβλέπεται στον ΚΦΔ και διενεργείται αποκλειστικά μέσω της κατάθεσης τροποποιητικής 

δήλωσης  

γ. προβλέπεται στον ΚΦΔ και διενεργείται αποκλειστικά μέσω της άσκησης αυτοτελούς δικαστικής 

προσφυγής με αίτημα την ανάκληση της δήλωσης  

δ. προβλέπεται στον ΚΦΔ και διενεργείται είτε μέσω της κατάθεσης τροποποιητικής δήλωσης είτε 

και με απευθείας αυτοτελή δικαστική προσφυγή με αίτημα την ανάκληση της δήλωσης 

 

25. Το φορολογικό πιστοποιητικό: 

α. εκδίδεται από ιδιώτες ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και αντικαθιστά τον φορολογικό έλεγχο 

που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση  

β. είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία  

γ. είναι υποχρεωτικό για όλα τα νομικά πρόσωπα και οντότητες που αποκτούν εισόδημα 

από ακίνητα  

δ. είναι προαιρετικό και μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση κατά την 

επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο  

 

26. Η γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής:  

α. εφαρμόζεται σε κάθε έλεγχο παράλληλα με τις έμμεσες τεχνικές, προκειμένου να διαπιστωθεί 

το πραγματικό ύψος των εσόδων της ελεγχόμενης επιχείρησης 

β. εφαρμόζεται από τη Φορολογική Διοίκηση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ως ρήτρα τελευταίας 

καταφυγής  

γ. σε πρώτο χρόνο εφαρμόζεται παράλληλα με άλλους, ειδικούς αντικαταχρηστικούς κανόνες και 

στη συνέχεια επιλέγεται αυτός με βάση τον οποίο προκύπτουν τα μεγαλύτερα φορολογητέα κέρδη 

δ. εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μετά από απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η 

οποία εκδίδεται κατόπιν πρότασης της αρμόδιας για τον έλεγχο υπηρεσίας  
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27. Στην εκπρόθεσμη καταβολή φόρου επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη: 

α. μόνο το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής  

β. μόνο τόκος υπερημερίας 

γ. και πρόστιμο εκπροθέσμου και τόκος εκπρόθεσμης καταβολής  

δ. πρόστιμο εκπροθέσμου, τόκος εκπρόθεσμης καταβολής και προσαύξηση του φόρου 

 

28. Δεν εκδίδεται «πράξη» της Φορολογικής Διοίκησης: 

α. στον διοικητικό προσδιορισμό του φόρου 

β. στον εκτιμώμενο προσδιορισμό του φόρου 

γ. στον προληπτικό προσδιορισμό του φόρου 

δ. στον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου   

 

29. Η προηγούμενη ακρόαση: 

α. δεν έχει πεδίο εφαρμογής στη διοικητική φορολογική διαδικασία, αφού η διοίκηση δρα κατά 

δέσμια αρμοδιότητα 

β. δεν εφαρμόζεται στη διοικητική φορολογική διαδικασία, γιατί εφαρμόζεται ο θεσμός της 

επιγενόμενης ακρόασης  

γ. εφαρμόζεται μόνο μερικώς στη διοικητική φορολογική διαδικασία, ήτοι μόνο στην περίπτωση 

των διασφαλιστικών μέτρων 

δ. εφαρμόζεται μόνο μερικώς στη διοικητική φορολογική διαδικασία, ήτοι κατά τον φορολογικό 

έλεγχο (πριν την έκδοση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού) και σε ορισμένες περιπτώσεις 

προστίμων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)  

 

30. Δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης 

Διαφορών της ΑΑΔΕ: 

α. ο εκτιμώμενος προσδιορισμός του φόρου 

β. η πράξη επιβολής προστίμου  

γ. η επιβολή των μέτρων διασφάλισης του άρθρου 46§§5-6 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ΚΦΔ) 

δ. ο διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου  

 

31. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ): 

α. εξυπηρετεί την πολυετή κατάρτιση και παρακολούθηση των δημοσιονομικών μεγεθών και 
γι’ αυτό η αρχή της ετήσιας διάρκειας του κρατικού προϋπολογισμού υποχωρεί σταδιακά 
β. συνάδει πλήρως και ανεπιφύλακτα με την αρχή της ετήσιας διάρκειας του κρατικού 
προϋπολογισμού  
γ. συνάδει με την αρχή της ετήσιας διάρκειας, υπό την αυστηρή προϋπόθεση και μόνο ότι θα 
επιτυγχάνονται οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι 
δ. δεν εντάσσεται στη λογική πολυετούς κατάρτισης και παρακολούθησης των 
δημοσιονομικών μεγεθών. 

 
32. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής επικαιροποιείται: 

α. σε καμία περίπτωση, διότι απαγορεύεται ρητά εκ του νόμου 
β. αν επέλθει αλλαγή ως προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτός επιθυμεί να αναθεωρήσει τα δημοσιονομικά σχέδια και τις πολιτικές που 
καταρτίστηκαν από τον προηγούμενο Πρωθυπουργό  
γ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από όταν επέλθει αλλαγή ως προς το 
πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών  
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δ. όταν το υποδείξει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε συνέχεια των αξιολογήσεων στις 
οποίες προβαίνει σε σχέση με το ΜΠΔΣ 

 
33. Η αρχή της ετήσιας διάρκειας συνεπάγεται ότι: 

α. η διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε έτος 
β. η εξουσιοδότηση της Βουλής προς την Κυβέρνηση για την είσπραξη των εσόδων και την 
εκτέλεση των δαπανών ισχύει για ένα μόνο οικονομικό έτος 
γ. η Κυβέρνηση οφείλει να εκτελέσει την εξουσιοδότηση που έχει λάβει από τη Βουλή, μέσα 
στο οικονομικό έτος, στο οποίο αυτή αναφέρεται 
δ. όλα τα παραπάνω  

 
34. Ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός και η εισηγητική του έκθεση καταρτίζονται από: 

α. το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομικών 
β. το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε πλήρη συμμόρφωση με την ετήσια έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου  
γ. το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  
δ. το Υπουργικό Συμβούλιο 

 
35. Η ψήφιση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού από τη Βουλή έχει θεμελιώδη 

πολιτική σημασία, διότι με αυτήν: 

α. διασφαλίζεται η κοινοβουλευτική συμμετοχή στον κρατικό οικονομικό σχεδιασμό 
β. ανανεώνεται η εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου προς την Κυβέρνηση κάθε έτος 
γ. νομιμοποιείται η δημοσιονομική δραστηριότητα του Κράτους  
δ. όλα τα παραπάνω  

 
36. Τα ανώτατα όρια των διαθέσιμων δαπανών για κάθε δραστηριότητα καθορίζονται 

ανάλογα με το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων, σύμφωνα με τη μέθοδο: 

α. προσωρινής διαχείρισης εσόδων και εξόδων 
β. των προσωρινών δωδεκατημορίων 
γ. εκτίμησης των δαπανών 
δ. του εκ των προτέρων καθορισμού των ανώτατων ορίων δαπανών ανά φορέα Κεντρικής 
Διοίκησης (top-down budgeting)  

 
37. Μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών εντός του 

προϋπολογισμού του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης δύναται να πραγματοποιηθεί με: 

α. αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 
προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα 
β. απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου 
διατάκτη και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα του  
γ. έγκριση της Βουλής κατά τη διαδικασία ψήφισης του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 
δ. απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου 

 
38. Τα τακτικά χρηματικά εντάλματα εκδίδονται: 

α. στο όνομα του δικαιούχου για την πληρωμή εκκαθαρισμένων απαιτήσεων κατά του 
Δημοσίου  
β. με σκοπό τη μεταβίβαση πιστώσεων από τον κύριο διατάκτη στον δευτερεύοντα διατάκτη 
γ. στο όνομα του οριζόμενου υπολόγου, ο οποίος αποδίδει λογαριασμό σε τακτή προθεσμία 
με την υποβολή των νόμιμων δικαιολογητικών 
δ. από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπό λογαριασμό δημόσιας ληψοδοσίας στο όνομα 
των υπολόγων διαχειριστών 
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39. Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι: 

α. διοικητικές 
β. αμιγώς δικαιοδοτικές 
γ. δικαιοδοτικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές  
δ. ελεγκτικές 

 
40. Οι διατάκτες: 

α. αναλαμβάνουν υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού και 
προσδιορίζουν τις απαιτήσεις σε βάρος του  
β. καταβάλλουν τις δημόσιες δαπάνες που αναλαμβάνουν εις βάρος του προϋπολογισμού 
του φορέα τους 
γ. εκτελούν τις αποφάσεις του δημοσίου υπολόγου ως προς τη διαχείριση του δημοσίου 
χρήματος 
δ. ταυτίζονται ως προς τα καθήκοντα ανάληψης υποχρέωσης με τους προϊσταμένους 
οικονομικών υπηρεσιών 

 
41. Το αποθεματικό αποτελεί: 

α. ειδική πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών  
β. ειδική πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων 
γ. μέθοδο αντιμετώπισης της περίπτωσης μη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισμού 
δ. ειδική πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και 
μέθοδο αντιμετώπισης της περίπτωσης μη έγκαιρης ψήφισης του προϋπολογισμού 

 
42. Αν ο διατάκτης διαπιστώσει ότι η ανάληψη υποχρέωσης, στην οποία προτίθεται να 

προβεί, στοιχειοθετεί σύγκρουση συμφερόντων: 

α. οφείλει να απόσχει από την ανάληψη υποχρέωσης μόνο αν είναι Υπουργός, οπότε και θα 
εξουσιοδοτήσει σχετικά τον Υφυπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου του 
β. οφείλει να απόσχει σε κάθε περίπτωση από την επίμαχη ανάληψη υποχρέωσης 
γ. οφείλει να απόσχει από τη συγκεκριμένη ανάληψη υποχρέωσης και να το αναφέρει στην 
αρμόδια αρχή και στον Υπουργό Οικονομικών  
δ. τίποτα από τα παραπάνω 

 
43. Τα καθήκοντα του διαχειριστή χρημάτων, αξιών και υλικού του Δημοσίου είναι 

ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του: 

α. διατάκτη 
β. εκκαθαριστή 
γ. προϊσταμένου οργανικής μονάδας φορέα της Γενικής Κυβέρνησης 
δ. διατάκτη και εκκαθαριστή 

 
44. Στην περίπτωση διαχείρισης χρήματος, όπου υφίστανται και de jure και de facto 

υπόλογος, ευθύνεται εις ολόκληρον: 

α. ο de jure υπόλογος 
β. ο de facto υπόλογος 
γ. σωρευτικά, και ο de jure υπόλογος και ο de facto υπόλογος  
δ. ο διατάκτης που ανέλαβε τη δαπάνη 

 
45. Η Ετήσια Έκθεση Ευρημάτων, Πορισμάτων και Συστάσεων που εκδίδει το Ελεγκτικό 

Συνέδριο κάθε έτος: 
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α. ταυτίζεται με την έκθεση επί του απολογισμού και του ισολογισμού του Κράτους, την 

οποία συντάσσει και υποβάλλει προς τη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε του 
Συντάγματος 
β. περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του ελεγκτικού και δικαιοδοτικού του έργου, καθώς και 
συστάσεις για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις  
γ. παρουσιάζει στη Βουλή το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου  
δ. όλα τα παραπάνω 

 
46. Κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης που διεξάγει το Ελεγκτικό Συνέδριο, ερευνάται: 

α. αν τα συστήματα διαχείρισης, οι λειτουργίες, τα προγράμματα, οι δραστηριότητες ή οι 
φορείς λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας 
β. η σκοπιμότητα των ενεργειών του ελεγχόμενου φορέα   
γ. η νομιμότητα και η κανονικότητα των πράξεων της διοικητικής διαδικασίας εκτέλεσης των 
δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού  
δ. αν τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές που διέπουν την τήρηση των λογαριασμών, αν ο 
λογαριασμός είναι επαρκώς κατανοητός και αν παρέχει ικανοποιητική συνολική αντίληψη της 
εν γένει οικονομικής κατάστασης που αποτυπώνεται σε αυτόν 

 
47. Δεν αποτελεί μέτρο διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη των οφειλών προς το 

Δημόσιο κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων: 

α. ο καταλογισμός ελλείμματος εις βάρος του δημοσίου υπολόγου  
β. η κατάσχεση ακινήτων 
γ. η κατάσχεση κινητών στα χέρια οφειλέτη 
δ. η κατάσχεση κινητών και απαιτήσεων εν γένει στα χέρια τρίτου 
 
48. Εξαιρούνται του προσυμβατικού ελέγχου που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο συμβάσεις, 

οι οποίες συνάπτονται: 

α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού 
Δημοσίου 
β.  και αφορούν ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας για την εκτέλεση δρομολογίων στις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές 
γ. από το ελληνικό Δημόσιο για την προετοιμασία, την έκδοση και τη διάθεση τίτλων 
προεσόδων 
δ. όλα τα παραπάνω 

 
49. Ο Απολογισμός περιλαμβάνει: 

α. έσοδα και έξοδα, τα οποία κατατάσσονται με τον ίδιο τρόπο όπως στον Προϋπολογισμό  
β. βεβαιωθέντα έσοδα και πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί 
γ. μόνο έσοδα 
δ. μόνο έξοδα 

 
50. Ο Ισολογισμός καταρτίζεται από: 

α. το Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με την έκθεση που συντάσσει και υποβάλλει προς τη Βουλή 
κατά το Σύνταγμα 
β. το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία με το Γραφείο του Προϋπολογισμού του 
Κράτους στη Βουλή 
γ. το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αφού ληφθούν υπόψη και οι μεταβολές που επιφέρει 
το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων  
δ. τον Υπουργό Οικονομικών με τη συνδρομή των προϊσταμένων της οικονομικής υπηρεσίας 
του φορέα της Γενικής Κυβέρνησης 
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51. Ο δημοσιονομικός σχεδιασμός κατά το άρθρο 34 του ν. 4270/2014: 

α. δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, για τη διατήρηση και την 
ενίσχυση της δημοσιονομικής και οικονομικής σταθερότητας 
β. καλύπτει ολόκληρη τη Γενική Κυβέρνηση και είναι μεσοπρόθεσμος 
γ. είναι διαφανής και υπόκειται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση 
δ. όλα τα παραπάνω  

 
52. Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας: 

α. η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των οικονομικών 
της Γενικής Κυβέρνησης  
β. η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού βάσει και του χρονοδιαγράμματος του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
γ. η Κυβέρνηση υπόκειται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διαχείριση των 
οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης 
δ. η Κυβέρνηση υπόκειται σε έλεγχο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τη διαχείριση των 
οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης 

 
53. Με τον όρο «Κρατικό Προϋπολογισμό» εννοούμε τον προϋπολογισμό: 

α. όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
β. της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
γ. της Κεντρικής Διοίκησης που περιλαμβάνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων  
δ. της Κεντρικής Διοίκησης, των ΟΤΑ και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) 

 
54. Η κατάρτιση προϋπολογισμού προγραμμάτων: 

α. βασίζεται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων του κράτους  
β. υπηρετεί την αρχή της νομιμότητας και της κανονικότητας 
γ. αφορά τον προϋπολογισμό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
δ. αφορά τον προϋπολογισμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 
55. Στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου εντάσσονται: 

α. οι λογαριασμοί εκείνοι τους οποίους έχει εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών 
β. οι λογαριασμοί εκείνοι τους οποίους έχει εγκρίνει ομόφωνα το Υπουργικό Συμβούλιο 
γ. όλοι οι λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα 
της Ελλάδας  
δ. όλοι οι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα 
της Ελλάδας 

 
56. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων και των 

προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ αποτελεί παρέκκλιση της αρχής: 

α. της ενότητας  
β. της καθολικότητας 
γ. του ενιαύσιου 
δ. της ειδικότητας των πιστώσεων 

 
57. Η αρχή του μη ειδικού προορισμού των εσόδων αποτελεί επί μέρους αρχή του κανόνα: 

α. της ειδίκευσης του προϋπολογισμού 
β. της ενότητας και της καθολικότητας  
γ. του ενιαύσιου 
δ. της ειδικότητας των πιστώσεων 
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58. Ο ετήσιος ή και ο συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οφείλουν να 

καταρτίζονται και να εκτελούνται σε απόλυτη συμμόρφωση προς: 

α. τις εκτιμήσεις ακαθάριστων δαπανών, εσόδων και ελλείμματος ή πλεονάσματος 
β. την πρόβλεψη των εσόδων, δαπανών, του ισοζυγίου και του χρέους 
γ. τα ανώτατα όρια των δαπανών, τους δημοσιονομικούς στόχους και προβλέψεις, όπως 
καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
(ΜΠΔΣ)  
δ. την ανάλυση βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους 

 
59. Οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων είναι υπεύθυνοι για: 

α. τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Υπουργείου τους και των 
εποπτευόμενων από αυτό φορέων  
β. την ανάληψη υποχρεώσεων εις βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου τους 
γ. την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου τους 
δ. την ανακατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου τους 

 
60. Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που αξιολογεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις και 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τους δημοσιονομικούς κανόνες αποτελεί: 

α. το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας  
β. ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
γ. το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή 
δ. το Δημοσιονομικό Συμβούλιο  
 

 

 

 
 


