
 

Σελίδα 1 από 15 

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ  

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Δ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2022 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
 

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 
 

Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αφορά στην Εξέταση Γνώσεων και αποτελείται από 
ογδόντα (80) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, βαθμολογικά ισοδύναμες, με τέσσερις (4) 
εναλλακτικές απαντήσεις (α, β, γ, δ), από τις οποίες μόνο μία (1) 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 (-0,20), δηλαδή θα αφαιρείται από τη συνολική βαθμολογία 
το 20% του αντίστοιχου βαθμού που θα λαμβάνει η κάθε ορθή απάντηση. 

Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το Απαντητικό Φύλλο σύμφωνα με τις οδηγίες που σας 
έχουν διανεμηθεί. 

Για λόγους συντομίας, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες:  

 «Υπαλληλικός Κώδικας» για τον «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων Και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 

 «Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς» για τον «Κώδικα Ηθικής και 
Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα»  

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

 

1. Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο: 

α. η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας 

β. η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής 

γ. ο Πρωθυπουργός είναι ιεραρχικά ανώτερος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

δ. η Βουλή ασκεί όλες τις εξουσίες 

 

2. Η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα είναι: 

α. 6ετής και μη ανανεώσιμη 

β. 6ετής και ανανεώσιμη μια φορά 

γ. 5ετής και ανανεώσιμη μια φορά 

δ. 5ετής και μη ανανεώσιμη 
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3. Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου στην Ελλάδα: 

α. ορίζεται ρητά στο Σύνταγμα 

β. απορρέει από τη νομολογία (αποφάσεις δικαστηρίων) 

γ. υπάρχει μόνο στη θεωρία 

δ. πηγάζει μόνο από το ευρωπαϊκό δίκαιο 

 

4. Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό σύμφωνα με το άρθρο 26 του Συντάγματος (διάκριση των 

λειτουργιών); 

α. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται μόνο από τη Βουλή 

β. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται μόνο από την Κυβέρνηση 

γ. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μετέχει σε καμία από τις τρεις λειτουργίες (νομοθετική, 

εκτελεστική, δικαστική)  

δ. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέχει στη νομοθετική και την εκτελεστική λειτουργία 

 

5. Τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα μπορούν να ασκήσουν: 

α. όλα τα δικαστήρια 

β. μόνο το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος και το Ελεγκτικό Συνέδριο 

γ. μόνο το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Άρειος Πάγος και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 

100 του Συντάγματος 

δ. μόνο το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 του Συντάγματος 

 

6. Για την επικύρωση από την Ελλάδα συνθήκης ή συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται: 

α. η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών 

β. η πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών 

γ. η απόλυτη πλειοψηφία ή η πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών, ανάλογα με 

το αντικείμενο της συνθήκης ή της συμφωνίας 

δ. έγκριση του σχετικού νόμου από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 του Συντάγματος 

 

7. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί πηγή δικαίου: 

α. οι γενικά παραδεδεγμένοι (αποδεκτοί) κανόνες του διεθνούς δικαίου 

β. οι διεθνείς συμβάσεις 

γ. οι συμφωνίες με τις οποίες περιορίζεται η εθνική κυριαρχία 

δ. το κοινό περί δικαίου αίσθημα  

 

8. Σύμφωνα με το ελληνικό σύστημα ιεραρχίας των κανόνων δικαίου:  

α. το Σύνταγμα μόνο υπερισχύει των νόμων που ψηφίζει η Βουλή  

β. υπάρχουν νόμοι, σχετικοί με διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, που υπερισχύουν των άλλων 

νόμων 

γ. οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουν κατώτερη ισχύ από τους νόμους 

δ. οι ελληνικοί νόμοι, το ευρωπαϊκό δίκαιο και το Σύνταγμα έχουν την ίδια ισχύ  
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9. Τα ατομικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα: 

α. παράγουν δεσμεύσεις μόνο έναντι της εκτελεστικής εξουσίας αλλά όχι της νομοθετικής 

β. ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν 

γ. προστατεύουν τα όργανα του κράτους έναντι των πολιτών 

δ. δεσμεύουν την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία αλλά όχι τη δικαστική 

 

10. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας: 

α. επιτάσσει την ταυτόσημη μεταχείριση όλων σε κάθε περίπτωση 

β. επιτάσσει την ίση μεταχείριση ουσιωδώς ομοίων περιπτώσεων 

γ. απαγορεύει απολύτως τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ ορισμένων μόνο κατηγοριών προσώπων 

δ. απαγορεύει την ευνοϊκή μεταχείριση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 

 

11. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι συνταγματικά ανεκτός ο περιορισμός ατομικού 

δικαιώματος είναι να: 

α. περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο 

β. προβλέπεται από διάταξη που έχει ψηφιστεί από τα 3/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών 

γ. προβλέπεται σε διεθνή σύμβαση που δεσμεύει το ελληνικό κράτος 

δ. έχει θεσπιστεί από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

12. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι δυνατός ο περιορισμός του δικαιώματος στην πληροφόρηση 

εφόσον είναι απολύτως αναγκαίος και θεσπίζεται για λόγους:  

α. επιτάχυνσης των διοικητικών διαδικασιών 

β. επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης 

γ. καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας των χρηστών ηθών 

δ. εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων ή συμφερόντων 

τρίτων 

 

13. Η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων: 

α. αποτελεί απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου  

β. δεν αποτελεί αντισυνταγματική παραβίαση της αρχής της ισότητας 

γ. είναι αντισυνταγματική λόγω του ότι προσβάλλει την αρχή της ισότητας  

δ. δεν είναι συμβατή με την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που 

υφίστανται στην πράξη λόγω φύλου 

 

14. Το δικαίωμα να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές του ελληνικού κράτους, έχουν κατά το 

Σύνταγμα:  

α. οι Έλληνες πολίτες εφόσον έχουν αποκτήσει νόμιμα την ελληνική ιθαγένεια 

β. οποιοδήποτε πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά υποβάλλεται ατομικά και 

αυτοπροσώπως 

γ. οποιοδήποτε πρόσωπο ατομικά ή από κοινού με άλλα πρόσωπα 

δ. οποιοδήποτε πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά υπογράφεται από πληρεξούσιο 

δικηγόρο 
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15. Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι:  

α. είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και εγγυάται την ελεύθερη μετακίνηση όλων εντός της 

ελληνικής επικράτειας 

β. δεν κατοχυρώνεται πλέον στο ελληνικό Σύνταγμα 

γ. εγγυάται την ελευθερία συγκέντρωσης φυσικών προσώπων στον ίδιο χώρο, ήσυχα και χωρίς όπλα 

δ. αποτελεί ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι 

 

16. Οι «Αποκεντρωμένες Διοικήσεις» είναι:  

α. διοικητικές υπηρεσίες των 13 Περιφερειών της χώρας 

β. αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσίες του κράτους 

γ. διοικητικές υπηρεσίες των Δήμων  

δ. όσες διοικητικές υπηρεσίες του κράτους βρίσκονται μακριά από την Αττική 

 

17. Όταν σε μια δημόσια υπηρεσία ένα ανώτερο όργανο ασκεί ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο σε 

κατώτερο όργανο, τότε ο έλεγχος μπορεί να είναι:  

α. αποκλειστικά κατασταλτικός  

β. αποκλειστικά προληπτικός  

γ. προληπτικός ή κατασταλτικός έλεγχος ή και τα δύο   

δ. κατασταλτικός έλεγχος, εφόσον δεν είχε ασκηθεί προγενέστερα προληπτικός έλεγχος  

 

18. Ο αριθμός των Υπουργών και τα χαρτοφυλάκιά τους καθορίζονται από:  

α. το Σύνταγμα 

β. τη Βουλή με ειδικό νόμο, μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση 

γ. το ανώτερο συλλογικό όργανο του κόμματος που αναλαμβάνει την εξουσία μετά τις εκλογές  

δ. τον Πρωθυπουργό, με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος 

 

19. Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να: 

α. είναι βουλευτής όταν εκλέγεται στο αξίωμα του Προέδρου  

β. πρέπει να μην έχει διατελέσει βουλευτής κατά την τελευταία πενταετία πριν από την εκλογή του ως 

Προέδρου  

γ. προέρχεται αποκλειστικά από ένα από τα δύο μεγαλύτερα σε αριθμό βουλευτών κόμματα   

δ. τίποτε από τα παραπάνω 

 

20. Όταν εισάγεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, αυτό συζητείται ως προς το περιεχόμενό του: 

α. αρχικά στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στη συνέχεια στην Ολομέλεια 

β. αρχικά στην Ολομέλεια και στη συνέχεια στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

γ. αρχικά στο Προεδρείο της Βουλής και μετά στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

δ. μόνο στην Ολομέλεια εάν είναι κατεπείγον 
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21. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος: 

α. μπορεί να ακυρώσει κανονιστικές πράξεις της διοίκησης 

β. αποδίδει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες σε δημοσίους υπαλλήλους 

γ. αποτελεί μηχανισμό απόδοσης πολιτικής ευθύνης 

δ. μπορεί να ακυρώσει ατομικές διοικητικές πράξεις 

 

22. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των υπουργείων είναι:  

α. υπάλληλοι προερχόμενοι από το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα 

β. Γενικοί Γραμματείς των υπουργείων με μακρά προϋπηρεσία 

γ. ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι με προϋπηρεσία σε γραμματειακά καθήκοντα  

δ. υπάλληλοι που εκτελούν χρέη Γενικού Γραμματέα προσωρινά, έως ότου γίνει διορισμός των 

αρμόδιων Γενικών Γραμματέων ανά υπουργείο 

 

23. Οι Περιφερειάρχες εκλέγονται από:  

α. τους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους μετά τις περιφερειακές εκλογές     

β. άμεσα από τους πολίτες της περιφέρειάς τους που έχουν δικαίωμα ψήφου 

γ.  την πλειοψηφούσα παράταξη μεταξύ των εκλεγμένων περιφερειακών της συμβούλων   

δ. το κόμμα που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στην περιφέρειά τους κατά τις τελευταίες 

βουλευτικές εκλογές  

 

24. Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές χαρακτηρίζονται «ανεξάρτητες» επειδή: 

α. είναι ανεξάρτητες από την κυβέρνηση και υπάγονται μόνο σε κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο 

β. είναι ανεξάρτητες από την κυβέρνηση και τη Βουλή και υπάγονται μόνο σε δικαστικό έλεγχο 

γ. εκλέγουν οι ίδιες τα ανώτατα όργανά τους  

δ. τίποτε από τα παραπάνω  

 

25. Ποια από τις παρακάτω ανεξάρτητες αρχές δεν κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα; 

α. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

β. Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών 

γ. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

δ. Συνήγορος του Πολίτη 

 

26. Η δημόσια διοίκηση, ασκώντας το έργο της στο πλαίσιο της νομιμότητας, επιτρέπεται να 

πράττει: 

α. ό,τι προβλέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους 

β. ό,τι δεν της απαγορεύεται ρητά από τους νόμους 

γ. ό,τι δεν της απαγορεύεται ρητά από το Σύνταγμα 

δ. τίποτε από τα παραπάνω 
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27. Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάγονται:  

α. οι περιφερειακές υγειονομικές υπηρεσίες («υγειονομικές περιφέρειες»)  

β. οι κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   

γ. οι Εφορείες Αρχαιοτήτων  

δ. τίποτε από τα παραπάνω  

 

28. Το κράτος ασκεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού για τις πράξεις τους:  

α. έλεγχο νομιμότητας μόνο 

β. έλεγχο σκοπιμότητας μόνο 

γ. έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας  

δ. έλεγχο νομιμότητας μόνο για τη διαχείριση των οικονομικών τους 

 

29. Η νομοθετική εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκείται: 

α. από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

β. από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

γ. από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δ. από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά Κοινοβούλια των Κρατών Μελών 

 

30. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Ευρωπαίοι Επίτροποι: 

α. υπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας από την οποία προέρχονται για τα θέματα του 

χαρτοφυλακίου τους 

β. υπηρετούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα του χαρτοφυλακίου τους 

γ. εκπροσωπούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κυβέρνηση που τους υπέδειξε  

δ. εκπροσωπούν τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπερψήφισαν την υποψηφιότητά 

τους 

 

31. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το όργανο στο οποίο μετέχουν: 

α. αποκλειστικά οι Υπουργοί Εξωτερικών 

β.  οι Υπουργοί των Κρατών Μελών και η σύνθεσή του μεταβάλλεται ανάλογα με τα συζητούμενα 

θέματα 

γ. αποκλειστικά οι αρχηγοί των Κρατών Μελών και οι Πρωθυπουργοί 

δ. οι αρχηγοί των Κρατών Μελών, οι Πρωθυπουργοί και οι Υπουργοί των Εξωτερικών 

 

32. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές): 

α. εκλέγονται σε όλα τα Κράτη Μέλη με το ίδιο εκλογικό σύστημα 

β. εκλέγονται ανάλογα με το εκλογικό σύστημα που ισχύει σε κάθε Κράτος Μέλος 

γ. εκλέγονται σε όλα τα Κράτη Μέλη με λίστα, χωρίς τον λεγόμενο σταυρό προτίμησης 

δ. ορίζονται από τα Κοινοβούλια των Κρατών Μελών ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων 
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33. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:  

α. είναι υποχρεωτικά ένας από τους αρχηγούς των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

β. είναι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

γ. εκλέγεται από τo Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

δ. εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

34. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις: 

α. πάντα με ομοφωνία 

β. πάντα κατά πλειοψηφία 

γ. με ομοφωνία ή κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με αυτό που ορίζουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

δ. πάντα από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

35. Ποια από τις παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;  

α. Η συμμετοχή στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

β. Η συμμετοχή στην εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

γ. Η συμμετοχή στην εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

δ. Η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας 

 

36. Οι αναδιανεμητικές δημόσιες πολιτικές: 

α. κατανέμουν μόνο υπηρεσίες και ωφέλειες σε συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού 

β. κατανέμουν μόνο βάρη και φόρους σε συγκεκριμένες τάξεις ή ομάδες του πληθυσμού 

γ. επιχειρούν να μεταβάλουν την κατανομή της ευημερίας, του εισοδήματος, της ιδιοκτησίας ή και των 

δικαιωμάτων μεταξύ τάξεων ή ομάδων του πληθυσμού 

δ. έχουν μικρή υλική επίπτωση, αλλά απηχούν βαθύτερες αξίες όπως είναι η ειρήνη και η 

περιβαλλοντική ευαισθησία 

 

37. Η λογική σειρά των σταδίων του κύκλου της δημόσιας πολιτικής είναι η εξής: 

α. Συγκρότηση της κυβερνητικής ατζέντας - Διαμόρφωση πολιτικής - Λήψη αποφάσεων - Εφαρμογή ή 

Υλοποίηση πολιτικής - Αξιολόγηση πολιτικής  

β. Διαμόρφωση πολιτικής - Συγκρότηση της κυβερνητικής ατζέντας - Λήψη αποφάσεων - Εφαρμογή ή 

Υλοποίηση πολιτικής - Αξιολόγηση πολιτικής 

γ. Συγκρότηση της κυβερνητικής ατζέντας - Λήψη αποφάσεων - Διαμόρφωση πολιτικής - Αξιολόγηση 

πολιτικής - Εφαρμογή ή Υλοποίηση πολιτικής  

δ. Συγκρότηση της κυβερνητικής ατζέντας - Λήψη αποφάσεων - Αξιολόγηση πολιτικής - Διαμόρφωση 

πολιτικής - Εφαρμογή ή Υλοποίηση πολιτικής  

 

38. Οι ομάδες συμφερόντων σε μια δημόσια πολιτική: 

α. αντιπροσωπεύουν επιμέρους κοινωνικά συμφέροντα 

β. αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των δημοσίων φορέων που λαμβάνουν αποφάσεις 

γ. αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις 

δ. τίποτε από τα παραπάνω 
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39. Κατά την αξιολόγηση μιας δημόσιας πολιτικής ενδέχεται να παρουσιαστούν παράπλευρες 

επιπτώσεις, οι οποίες: 

α. είναι οι κεντρικές ουσιαστικές επιπτώσεις που οι θεμελιωτές της παρέμβασης επιδίωκαν 

β. είναι επιπτώσεις έξω από το πεδίο – στόχο (ή τα πεδία - στόχους) της παρέμβασης 

γ. είναι ακριβώς αντίθετες με τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής 

δ. αναφέρονται στην περίπτωση που η παρέμβαση δεν δημιούργησε καμία απολύτως επίπτωση στο 

πεδίο - στόχο (ή στα πεδία – στόχους) ή έξω από αυτό/ά 

 

40. Οι αρχές της καλής νομοθέτησης πρέπει να εφαρμόζονται:  

α. κατά την κατάρτιση σχεδίων και προτάσεων νόμων καθώς και κανονιστικών πράξεων  

β. κατά την αξιολόγηση των νόμων και των κανονιστικών πράξεων 

γ. κατά την απλούστευση, την αναμόρφωση και την κωδικοποίηση των ρυθμίσεων 

δ. σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 

 

41. Η ποιότητα των ρυθμίσεων διασφαλίζεται με την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης 

μεταξύ των οποίων και η αρχή της αναλογικότητας, η οποία αφορά: 

α. στην απλότητα και σαφήνεια του περιεχομένου των ρυθμίσεων 

β. στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ρυθμίσεων 

γ. στην καταλληλότητα, αναγκαιότητα και εύλογη σχέση μέσου και σκοπού των ρυθμίσεων 

δ. στην προσβασιμότητα στις ρυθμίσεις και τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων σχετικών με αυτές 

 

42. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια για την οποία είναι αναγκαία η 

προσυπογραφή του και προκειμένου να απαλλαγεί από ενδεχόμενη ευθύνη, σύμφωνα με τον 

Υπαλληλικό Κώδικα, οφείλει: 

α. να αρνηθεί να την προσυπογράψει 

β. να αναφερθεί στον ιεραρχικά προϊστάμενό του  

γ. να την προσυπογράψει διατυπώνοντας εγγράφως την αντίθετη γνώμη του 

δ. να την προσυπογράψει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 

 

43. Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, ένας υπάλληλος κατά τον διορισμό του υποχρεούται: 

α. να δηλώσει εγγράφως την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου, της συζύγου και των παιδιών του, 

εφόσον συνοικούν με αυτόν 

β. να δηλώσει εγγράφως την περιουσιακή κατάσταση μόνο του ιδίου 

γ. να δηλώσει την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και δύναται να δηλώσει την περιουσιακή κατάσταση 

της συζύγου και των παιδιών του εφόσον συνοικούν με αυτόν 

δ. να δηλώσει την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου, ενώ της συζύγου και των παιδιών του μόνο εφόσον 

το επιθυμούν και συναινέσουν ρητώς  
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44. Κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα, η ανάθεση στον υπάλληλο καθηκόντων άλλου κλάδου ή 

ειδικότητας: 

α. απαγορεύεται απολύτως  

β. εμπίπτει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του οικείου προϊσταμένου  

γ. επιτρέπεται σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον 

τρόπο 

δ. επιτρέπεται μετά από έγγραφη συναίνεση του ιδίου του υπαλλήλου  

 

45. Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, οι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται σε οργανικές 

θέσεις: 

α. διανύουν δύο έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας 

β. διανύουν ένα έτος δοκιμαστικής υπηρεσίας 

γ. διανύουν έξι μήνες δοκιμαστικής υπηρεσίας 

δ. δεν απαιτείται να διανύσουν δοκιμαστική υπηρεσία 

 

46. Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, η αξίωση του υπαλλήλου για μισθό αρχίζει: 

α. από τη δημοσίευση του οικείου πίνακα διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από το ΑΣΕΠ 

β. από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας 

γ. από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

δ. από την ανάληψη υπηρεσίας 

 

47. Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να ασκήσει κατ’ επάγγελμα εμπορία, σύμφωνα με τον 

Υπαλληλικό Κώδικα:  

α. εφόσον η δραστηριότητά του αυτή είναι εκτός του ωραρίου εργασίας του 

β. εφόσον λάβει άδεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο 

γ. εφόσον το αντικείμενο της εμπορίας δεν έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις αρμοδιότητες της 

υπηρεσίας του 

δ. σε καμία περίπτωση  

 

48. Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, οι δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες 

υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων μέσα 

σε προθεσμία: 

α. τριών μηνών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες 

β. πενήντα ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες 

γ. τριάντα ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες 

δ. που δεν ξεπερνά τον εύλογο χρόνο 
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49. Το δικαίωμα γνώσης εγγράφων σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 

ικανοποιείται με τους εξής τρόπους: 

α. μόνο με τη χορήγηση αντιγράφου στον ενδιαφερόμενο από την αρμόδια υπηρεσία 

β. με τη χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ενδιαφερόμενο από την αρμόδια υπηρεσία για το 

περιεχόμενο του εγγράφου 

γ. με τη μελέτη του εγγράφου από τον ενδιαφερόμενο στο κατάστημα της υπηρεσίας ή με τη χορήγηση 

αντιγράφου 

δ. μόνο με ψηφιακή αναπαραγωγή των πρωτοτύπων εγγράφων που φυλάσσονται στην αρμόδια 

υπηρεσία 

 

50. Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια 

ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν: 

α. να ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο  

β. να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα 

σχετικά ζητήματα 

γ. να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει αποκλειστικά γραπτώς τις απόψεις του ως προς τα 

σχετικά ζητήματα 

δ. να ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο για τα νομικά μέσα που θα έχει στη διάθεσή του όταν 

πραγματοποιηθεί η σχετική ενέργεια ή ληφθεί το σχετικό μέτρο  

 

51. Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, αν 

ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, λαμβάνονται, εφόσον υπάρχει απαρτία: 

α. με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 

β. με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 

γ. με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 

δ. με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά εάν ο πρόεδρος μειοψηφήσει διενεργείται 

υποχρεωτικά δεύτερη ψηφοφορία 

 

52. Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής 

διοικητικής πράξης, είναι: 

α. το ιεραρχικά ανώτερο όργανο εκείνου που την εξέδωσε 

β. το Συμβούλιο της Επικρατείας 

γ. το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της 

δ. το Υπουργείο Εσωτερικών 

 

53. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος χρειάζεται συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει φαινόμενα 

εκφοβισμού και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας του, σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής 

και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, μπορεί να απευθυνθεί: 

α. στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του φορέα του 

β. στον Εσωτερικό Ελεγκτή του φορέα του 

γ. στον Σύμβουλο Ακεραιότητας του φορέα του ή και στον Συνήγορο του Πολίτη 

δ. στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
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54. Ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς περιλαμβάνει: 

α. διατάξεις για τη σύνδεση των παραβιάσεων των προτύπων συμπεριφοράς του Κώδικα με αντίστοιχες 

πειθαρχικές ποινές 

β. ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας και της αποδοτικότητας του μηχανισμού 

επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων 

γ. τις θεμελιώδεις αξίες και την αναμενόμενη επαγγελματική συμπεριφορά που καλούνται να 

ακολουθούν οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα 

δ. καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις 

 

55. Σε κάθε φορέα, την αρμοδιότητα άσκησης της ανώτατης εποπτείας για την εφαρμογή του 

Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ασκεί: 

α. η Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

β. ο Συνήγορος του Πολίτη 

γ. το Υπουργείο Εσωτερικών 

δ. ο επικεφαλής του φορέα 

 

56. Στον Ψ, δημόσιο υπάλληλο αρμόδιο για θέματα ανανέωσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, ανατίθεται η διενέργεια ελέγχου σε επιχείρηση που διατηρεί ο Π, με τον οποίο 

έχουν μια μακροχρόνια στενή φιλία. Τι πρέπει να κάνει ο Ψ, σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και 

Επαγγελματικής Συμπεριφοράς; 

α. Να διενεργήσει κανονικά τον έλεγχο, καθώς η εντολή ελέγχου εκδόθηκε από τον προϊστάμενό του 

και δεν φέρει τη σχετική ευθύνη ο ίδιος ο Ψ και να μεριμνήσει να είναι απολύτως αντικειμενικός 

β. Να διενεργήσει κανονικά τον έλεγχο, αφού κρίνει πως η φιλία τους με τον Π δεν δύναται να τον 

επηρεάσει κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων 

γ. Να αιτηθεί ενώπιον του προϊσταμένου του την εξαίρεσή του από τη διενέργεια του ελέγχου, καθώς 

από την έκβασή του επηρεάζεται η ικανοποίηση των συμφερόντων του φιλικού του προσώπου 

δ. Να ξεκινήσει κανονικά τον έλεγχο και σε περίπτωση που βρεθούν παρατυπίες, να ενημερώσει τον 

προϊστάμενό του, προκειμένου ο έλεγχος να διεξαχθεί από άλλον υπάλληλο 

 

57. Ποιοι είναι οι προβλεπόμενοι τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με βάση τις διατάξεις του νόμου 4727/2020; 

α. Οι κωδικοί-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης (TAXISnet) 

β. Οι κωδικοί-διαπιστευτήρια των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (eBanking) των πιστωτικών 

ιδρυμάτων 

γ. Εγκεκριμένα πιστοποιητικά ηλεκτρονικών υπογραφών 

δ. Όλα τα παραπάνω 
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58. Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό, σύμφωνα με τον νόμο 4727/2020; 

α. Η ταυτοποίηση φυσικών προσώπων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση διαπιστευτηρίων, 

με σκοπό την αυθεντικοποίησή τους 

β. Η αυθεντικοποίηση φυσικών προσώπων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση 

διαπιστευτηρίων με σκοπό την ταυτοποίησή τους 

γ. Η ταυτοποίηση φυσικών προσώπων δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση 

διαπιστευτηρίων, με σκοπό την αυθεντικοποίησή τους 

δ. Τίποτε από τα παραπάνω  

 

59. Οι πράξεις  που αναρτώνται στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια» ισχύουν: 

α. από την ανάρτησή τους σε αυτή σε κάθε περίπτωση 

β. από την ανάρτησή τους σε αυτή, εκτός εάν είναι υποχρεωτικά δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, οπότε και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  

γ. μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο «Διαύγεια» 

δ. από την ημερομηνία της υπογραφής τους 

 

60. Τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα, τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και οι 

ηλεκτρονικές βεβαιώσεις: 

α. έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα δημόσια έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή 

και σφραγίδα 

β. έχουν μικρότερη νομική και αποδεικτική ισχύ σε σχέση με τα δημόσια έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη 

υπογραφή και σφραγίδα 

γ. εκδίδονται μόνο εφ’ όσον δεν είναι εφικτή η έκδοση δημοσίων εγγράφων που φέρουν ιδιόχειρη 

υπογραφή και σφραγίδα 

δ. διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά 

 

61. Σύμφωνα με τον νόμο 4727/2020 περί ψηφιακής διακυβέρνησης, ποιο ηλεκτρονικό δημόσιο 

έγγραφο από τα παρακάτω πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τα στοιχεία του οργάνου που 

υπέγραψε το έγγραφο ως τελικός υπογράφων; 

α. Το πρωτότυπο ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

β. Το ηλεκτρονικό ακριβές αντίγραφο  

γ. Το ψηφιοποιημένο ακριβές αντίγραφο 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

62. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) 

τηρείται Μητρώο Διαλειτουργικότητας με σκοπό τη διαρκή καταγραφή και αποτύπωση των: 

α. μητρώων πολιτών και επιχειρήσεων 

β. υπηρεσιών κυβερνητικού νέφους δημόσιου τομέα (G-Cloud) 

γ. διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) φορέων του δημοσίου τομέα 

δ. ψηφιακών ή φυσικών διοικητικών διαδικασιών των φορέων του δημόσιου τομέα 
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63. Ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος της Ελλάδας;  

α. Τα κέρδη του καταστήματος Χ στην Πάτρα 

β. Οι μισθοί που καταβάλλονται στους υπαλλήλους της Τράπεζας Ψ στη Λάρισα 

γ. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της  ελληνικής Τράπεζας Φ στο Βουκουρέστι  

δ. Η αγορά μιας νέας ηλεκτρικής κουζίνας στην Κοζάνη  

 

64. Η οικονομική ανάπτυξη σε μια χώρα προκύπτει από: 

α. Την αύξηση των μισθών 

β. Την αύξηση των επιτοκίων 

γ. Τη μεταβολή της συνάρτησης παραγωγής 

δ. Τη μεταβολή του προϊόντος της οικονομίας, με δεδομένη τη συνάρτηση παραγωγής 

 

65. Εάν σε μια οικονομία το ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 10% και 

ο Αποπληθωριστής του ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 20%, το πραγματικό ΑΕΠ για εκείνο το έτος: 

α. αυξήθηκε κατά 30% 

β. μειώθηκε κατά 30% 

γ. αυξήθηκε κατά 10% 

δ. μειώθηκε κατά 10% 

 

66. Η Ανεργία Τριβής οφείλεται:  

α. σε έλλειψη πληροφόρησης που να συνδέει άμεσα τα κενά θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων με 

τους ανέργους που έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για τις κενές θέσεις  

β. στην έλλειψη γνώσεων πληροφορικής από τους ανέργους 

γ. στην ανεπάρκεια της καταναλωτικής πίστης στην οικονομία  

δ. στην αποβιομηχάνιση μιας οικονομίας 

 

67. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις έχουμε διαρθρωτική ανεργία;  

α. Ο Χ απορρίπτει μια πρόταση εργασίας γιατί πιστεύει ότι μπορεί να εξασφαλίσει υψηλότερο μισθό 

σε μια άλλη επιχείρηση  

β. Ο Ψ επανεισέρχεται στην αγορά εργασίας και ψάχνει για απασχόληση   

γ. Το 2023, με την αύξηση του πληθωρισμού, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια 

στην Ευρωζώνη, μειώνοντας τη συνολική ζήτηση και επομένως και την οικονομική δραστηριότητα 

δ. Η μονάδα Ω παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού κλείνει λόγω χαμηλής ποιότητας των προϊόντων 

της, απολύοντας όλους τους εργαζόμενους 

 

68. Πληθωρισμός Κόστους μπορεί να προκληθεί από:  

α. αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας  

β. αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου  

γ. μείωση της φορολογίας 

δ. αύξηση της ποσότητας χρήματος στην οικονομία 
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69. Ο αριθμός των ανέργων μιας χώρας, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, είναι ίσος με 

τον αριθμό: 

α. των ατόμων που δεν εργάζονται 

β. των ατόμων που δεν εργάζονται συν τον αριθμό των απασχολουμένων κάτω από πέντε ώρες την 

εβδομάδα 

γ. των ατόμων που δεν εργάζονται και αναζητούν εργασία κάνοντας συγκεκριμένες ενέργειες για να 

βρουν εργασία 

δ. των ατόμων που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), 

πρώην ΟΑΕΔ 

 

70. Η μακροχρόνια μεγέθυνση του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος μιας χώρας 

οφείλεται στην:  

α. αύξηση του πληθωρισμού   

β. αύξηση της τιμής των πρώτων υλών   

γ. αύξηση των εισαγωγών   

δ. αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας  

 

71. Ποιο από τα ακόλουθα είναι παράδειγμα επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής;  

α. Μείωση των επιτοκίων  

β. Μείωση κρατικών μεταβιβαστικών πληρωμών  

γ. Αύξηση της φορολογίας  

δ. Αύξηση των δημοσίων δαπανών  

 

72. Όταν ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος ανέρχεται σε 22% για εισοδήματα μέχρι 25.000 

ευρώ ενώ μειώνεται απότομα για εισοδήματα άνω των 25.000 ευρώ, τότε το φορολογικό μας 

σύστημα είναι: 

α. αναλογικής φορολογίας 

β. προοδευτικής φορολογίας 

γ. αντιστρόφως αναλογικής φορολογίας 

δ. αντιστρόφως προοδευτικής φορολογίας   

 

73. Οι καθαροί έμμεσοι φόροι είναι:  

α. το άθροισμα των έμμεσων φόρων με τις επιδοτήσεις 

β. οι έμμεσοι φόροι μείον τις επιδοτήσεις  

γ. οι επιδοτήσεις μείον τους έμμεσους φόρους 

δ. οι έμμεσοι φόροι μείον τις αποσβέσεις 

 

74. Οι φόροι περιουσίας είναι:  

α. άμεσοι φόροι   

β. έμμεσοι φόροι   

γ. δημόσιος δανεισμός   

δ. τίποτε από τα παραπάνω  



Σελίδα 15 από 15 

 

75. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι δημόσια δαπάνη:  

α. μεταβιβαστικές πληρωμές   

β. τόκοι δημοσίου χρέους  

γ. εισφορές κοινωνικής ασφάλισης   

δ. επιδόματα δημοσίου   

 

76. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει έσοδα 50 δισ. ευρώ, δαπάνες 70 δισ. ευρώ καθώς και πληρωμή τόκων 

για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους 5 δισ. ευρώ. Πόσο είναι το πρωτογενές έλλειμμα του 

Ελληνικού Δημοσίου;   

α. 25 δισ. ευρώ    

β. 20 δισ. ευρώ  

γ. 15 δισ. ευρώ  

δ. Τίποτε από τα παραπάνω    

 

77. Το Δημόσιο Χρέος στις περισσότερες αναλύσεις και τις οικονομικές εκθέσεις καταγράφεται ως 

ποσοστό:  

α. του συνόλου των δαπανών του δημοσίου     

β. του συνόλου των εσόδων του δημοσίου   

γ. του συνόλου του Κρατικού Προϋπολογισμού   

δ. του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος     

 

78. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ως κίνδυνος ή όριο ή κατώφλι φτώχειας, μετά τις 

κοινωνικές μεταβιβάσεις, ορίζεται το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά, των 

οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο από:  

α. το 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος  

β. το 50% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος   

γ. το 40% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος  

δ. το 35% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος  

 

79. Ως Απόλυτη Φτώχεια ορίζεται:  

α. η αδυναμία ατόμων ή νοικοκυριών να απολαύσουν ένα επαρκές επίπεδο απαραίτητων αγαθών και 

υπηρεσιών  

β. η αδυναμία ατόμων ή νοικοκυριών να απολαύσουν ένα επαρκές επίπεδο διατροφής 

γ. η διαβίωση με αποκλειστικό εισόδημα την κατώτατη εθνική σύνταξη ή το επίδομα ανεργίας 

δ. η διαβίωση σε δομές πρόνοιας 

 

80. Ο ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισμός διακρίνεται σε: 

α. Προϋπολογισμό Υπουργείων και Προϋπολογισμό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

β. τακτικό Προϋπολογισμό και Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 

γ. τακτικό Προϋπολογισμό και Έκτακτο Προϋπολογισμό 

δ. τακτικό Προϋπολογισμό και Απολογισμό 


