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***Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο χρώμα

1. Κατά το ισχύον Σύνταγμα πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας αποτελεί : 

α) Η διατήρηση της ειρήνης και η ασφάλεια των ελλήνων πολιτών 
β) Η εξασφάλιση ισονομίας και ισοπολιτείας μεταξύ των ελλήνων πολιτών 
γ) Η διασφάλιση ανεκτού επιπέδου ζωής σε όλους του έλληνες πολίτες 
δ) Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου

2. Το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι:

α) Το σύνολο των άγραφων κανόνων και εθίμων που ρυθμίζουν την πολιτική ζωή της χώρας 
β) Απλός νόμος του Κράτους, που ψηφίζεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών της Βουλής
γ) Ο νόμος που ρυθμίζει τις σχέσεις της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
δ) Ο θεμελιώδης νόμος που ρυθμίζει την οργάνωση του Κράτους και τις σχέσεις του με τους πολίτες

3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να προκηρύξει δημοψήφισμα :

α) Αν του υποβληθεί κοινό αίτημα από την αξιωματική και την ελάσσονα αντιπολίτευση 
β) Αν το ζητήσει η Κυβέρνηση 
γ) Αν ληφθεί θετική απόφαση από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Βουλής, μετά από σχετική πρόταση της Κυβέρνησης 
δ) Αν υπάρξει αίτημα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. Ποια από τις ακόλουθες πράξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν απαιτείται να φέρει και την υπογραφή του αρμόδιου
Υπουργού :

α) Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
β) Η πράξη, με την οποία απονέμεται χάρις σε Υπουργό
γ) Η πράξη απονομής παρασήμων σε ανώτατους στρατιωτικούς
δ) Η πράξη διορισμού Πρωθυπουργού

5. Ενδεχόμενη απαγόρευση προσφυγής στη δικαιοσύνη σε ορισμένη μερίδα πολιτών, π.χ. στους αλλοδαπούς, θα προσέβαλε :

α) Την αρχή της ισότητας
β) Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας
γ) Το δικαίωμα ακρόασης
δ) Την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

6. Η δημοσιότητα των διοικητικών πράξεων επιβάλλεται: 

α) Από την αρχή του κράτους δικαίου, της ασφάλειας δικαίου και της χρηστής διοίκησης 
β) Από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών
γ) Από την δημοκρατική αρχή
δ) Από την αρχή της ικανοποίησης του δημοσίου συμφέροντος

7. Η αιτιολογία στις διοικητικές πράξεις :

α) Είναι προαιρετική για την εκδίδουσα αρχή
β) Είναι υποχρεωτική μόνο για τις δυσμενείς διοικητικές πράξεις 
γ) Είναι υποχρεωτική για όλες ανεξαίρετα τις διοικητικές πράξεις
δ) Είναι υποχρεωτική μόνον για τις χαριστικές πράξεις

8. Σύνθετη διοικητική ενέργεια υπάρχει: 

α) Όταν για την επέλευση του επιδιωκόμενου έννομου αποτελέσματος απαιτούνται περισσότερες διαδοχικές αυτοτελείς διοικητικές πράξεις,
που ενσωματώνονται στην τελική
β) Όταν για συγκεκριμένο ζήτημα έχουν εκδοθεί αλλεπάλληλες ανεξάρτητες διοικητικές πράξεις 
γ) Όταν για την έκδοση μιας διοικητικής πράξης απαιτείται η σύμπραξη περισσότερων φορέων της διοίκησης
δ) Όταν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα επέρχεται μόνο με συνδυασμό διοικητικών πράξεων και υλικών ενεργειών της διοίκησης 

9. Η δημοσίευση των διοικητικών πράξεων συντελείται: 

α) Με την ανάρτηση τους στους πίνακες ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας 
β) Με την υπογραφή τους από το αρμόδιο όργανο
γ) Με την καταχώριση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
δ) Με την παραλαβή τους από τον ενδιαφερόμενο πολίτη

10. Η ανάκληση ή η τροποποίηση διοικητικής πράξης από την ίδια τη διοίκηση μπορεί να ζητηθεί και :

javascript:history.back(-1)


α) Με αίτηση ακύρωσης 
β) Με αγωγή
γ) Με ενδικοφανή προσφυγή 
δ) Με ανακοπή 

11. Το ένδικο βοήθημα με το οποίο εισάγεται μια ακυρωτική διαφορά είναι:

α) Η αίτηση αναίρεσης 
β) Η αίτηση ακύρωσης 
γ) Η προσφυγή 
δ) Η ανακοπή

12. Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται και:

α) Οι διαφορές που εισάγονται σ' αυτήν με πράξη του Προέδρου του ΣτΕ λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας τους
β) Οι διαφορές, η οικονομική αξία των οποίων υπερβαίνει τα 150.000 Ευρώ 
γ) Οι διαφορές για τις οποίες η διοίκηση επιθυμεί απόφανση του ανώτατου δικαιοδοτικού οργάνου 
δ) Οι διαφορές οι οποίες απευθύνονται σ' αυτό απευθείας από τον αρμόδιο Υπουργό

13. Λόγο ακύρωσης διοικητικής πράξης δεν αποτελεί:

α) Η έλλειψη αιτιολογίας της πράξης
β) Η αναρμοδιότητα της διοικητικής αρχής που εξέδωσε την πράξη 
γ) Η παράβαση επουσιώδους τύπου της προσβαλλόμενης πράξης 
δ) Η κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους της διοίκησης 

14. Στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων δεν υπάγονται:

α) Οι φορολογικές διαφορές
β) Οι διαφορές από την διοικητική εκτέλεση
γ) Οι διαφορές από διοικητική σύμβαση
δ) Οι διαφορές μεταξύ νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτη 

15. Το Συμβούλιο Επικρατείας δικάζει σε δεύτερο βαθμό :

α) Τις υποθέσεις ακυρωτικής αρμοδιότητας που έχουν ανατεθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 
β) Τις διοικητικές διαφορές ουσίας που δικάζονται από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 
γ) Τις αιτήσεις ακύρωσης των εκτελεστών διοικητικών πράξεων για υπέρβαση εξουσίας ή για παράβαση νόμου 
δ) Τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

16. Τα μέλη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

α) Εκλέγονται από τα κοινοβούλια των Κρατών Μελών
β) Προτείνονται από τα Κράτη Μέλη και εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
γ) Προτείνονται από το Συμβούλιο και εγκρίνονται από τις Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών
δ) Εκλέγονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

17. Ποιο από τα κατωτέρω δεν αποτελεί όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
β) Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
γ) Το Ευρωπαϊκό Ταμιευτήριο 
δ) Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

18. Οι προτάσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνονται:

α) Στην Εφημερίδα της Επιτροπής
β) Σε Πρωτόκολλα προσαρτώμενα στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
γ) Στη λεγόμενη Λευκή και Πράσινη Βίβλο 
δ) Στην ετήσια Έκθεση της Επιτροπής 

19. Η έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση απονέμεται:

α) Από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποκλειστικά 
β) Από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο 
γ) Από το Πρωτοδικείο και το Εφετείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δ) Από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Συμβούλιο

20. Για να αναθεωρηθεί Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προηγείται:

α) Απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των Ευρωβουλευτών
β) Πρόταση της Επιτροπής και συμφωνία των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών
γ) Διακυβερνητική Διάσκεψη 
δ) Σύνοδο Κορυφής 

21. Θεμέλιο του πολιτεύματος της Ελλάδος

α) Η λαϊκή κυριαρχία
β) Το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα
γ) Το αιρετό του ανώτατου άρχοντα της χώρας 
δ) Η διάκριση των λειτουργιών

22. Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα το πολίτευμα της Ελλάδος είναι :



α) Προεδρευόμενη Δημοκρατία 
β) Προεδρική Δημοκρατία
γ) Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 
δ) Σοσιαλιστική Δημοκρατία

23. Η εκτελεστική λειτουργία του Κράτους ασκείται: 

α) Από το Υπουργικό Συμβούλιο
β) Από τον Πρωθυπουργό και τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
γ) Από τον Πρωθυπουργό και την κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής 
δ) Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση

24. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται: 

α) Από το σύνολο των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος σε ειδική πανηγυρική συνεδρίαση της Βουλής 
β) Από τη Βουλή με ειδική αυξημένη πλειοψηφία 
γ) Από τη Βουλή με σχετική πλειοψηφία του συνόλου των εθνικών βουλευτών και ευρωβουλευτών 
δ) Από τη Βουλή με πλειοψηφία των 2/3 των εν ενεργεία βουλευτών και των διατελεσάντων κατά τη θητεία του αποχωρούντος Προέδρου
υπηρεσιακών υπουργών

25. Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται "Στο όνομα του Ελληνικού λαού". Αυτό αποτελεί εκδήλωση :

α) Της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών
β) Της δικαστικής ανεξαρτησίας 
γ) Της αποδοχής, ότι θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία 
δ) Του κράτους δικαίου

26. Η αποφασιστική αρμοδιότητα ενός διοικητικού οργάνου αντιδιαστέλλεται: 

α) Από τη διαγνωστική αρμοδιότητα
β) Από τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα
γ) Από την δέσμια αρμοδιότητα
δ) Από την υλική αρμοδιότητα

27. Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου της Διοίκησης απαιτείται: 

α) Η προφορική ανάθεση των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους από τα υπερκείμενα όργανα της Διοίκησης
β) Ο ορισμός με πράξη όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που απαιτεί ο νόμος 
γ) Η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος 
δ) Η έκδοση νόμου

28. Στα κεντρικά όργανα της Διοίκησης δεν συγκαταλέγεται: 

α) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
β) Ο Πρωθυπουργός 
γ) Οι Υπουργοί 
δ) Ο Νομάρχης 

29. Αιρετά κρατικά όργανα υπηρετούν: 

α) Στη νομοθετική και στη δικαστική εξουσία 
β) Στη νομοθετική και στην εκτελεστική εξουσία 
γ) Στην εκτελεστική και στη δικαστική εξουσία 
δ) Στη νομοθετική, στην εκτελεστική και στην δικαστική εξουσία

30. Η διάκριση μεταξύ πολιτικών και δημοσίων υπαλλήλων της Διοίκησης έγκειται, αντίστοιχα, στο αν οι υπάλληλοι:

α) Υπάγονται στο ιδιωτικό ή στο διοικητικό δίκαιο 
β) Είναι διορισμένοι ή αιρετοί 
γ) Ανήκουν σε ορισμένο πολιτικό χώρο ή όχι 
δ) Συνδέονται με το Δημόσιο με σχέση δημοσίου δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου

31. Με τον όρο κάθετη οργάνωση της διοίκησης νοείται:

α) Η υποταγή των οργάνων της διοίκησης στο Σύνταγμα και στους νόμους 
β) Η οργάνωση, που γίνεται με βάση το αντικείμενο δραστηριότητας κάθε υπρεσίας 
γ) Η σχέση ιεραρχίας μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων της διοίκησης 
δ) Ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των περισσότερων οργάνων μιας υπηρεσίας

32. Η νομιμότητα ορισμένης ενέργειας της διοίκησης κρίνεται:

α) Με βάση το νομικό καθεστώς που ισχύει κατά τον χρόνο του δικαστικού της ελέγχου 
β) Με βάση το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο εκδήλωσης της συγκεκριμένης ενέργειας 
γ) Με βάση το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της κανονιστικής πράξης, δυνάμει της οποίας αυτή πραγματοποιείται
δ) Με σύνθεση όλων των ανωτέρω χρονικών σημείων

33. Όργανα διοίκησης (δημόσιοι υπάλληλοι), που υπάγονται στον υπαλληλικό κώδικα για πράξεις ή παραλείψεις που τέλεσαν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους:

α) Δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οιουδήποτε
β) Ευθύνονται μόνον έναντι του κράτους
γ) Υπέχουν αστική ευθύνη έναντι των διοικούμενων



δ) Υπέχουν μόνο ποινική ευθύνη

34. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι:

α) Πάντοτε μόνιμοι
β) Πάντοτε ισόβιοι
γ) Μόνιμοι, εφόσον κατέχουν οργανική θέση
δ) Ισόβιοι, εφόσον κατέχουν οργανική θέση

35. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα γίνεται: 

α) Πάντοτε με διαγωνισμό
β) Πάντοτε με επιλογή, βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων 
γ) Με διαγωνισμό ή με επιλογή, βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων 
δ) Όπως επιθυμεί το εκάστοτε αρμόδιο για την πρόσληψη όργανο 

36. Ανεξάρτητη Διοικητική αρχή αποτελεί:

α) Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
β) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
γ) Η Ακαδημία Αθηνών
δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο

37. Τα συλλογικά όργανα της διοίκησης, εν αμφιβολία, αποτελούνται από:

α) Τρία μέλη 
β) Πέντε μέλη 
γ) Εννέα μέλη 
δ) Ένδεκα μέλη 

38. Στην κεντρική κρατική διοίκηση:

α) Δεν περιλαμβάνεται κανένα δικαστήριο
β) Περιλαμβάνονται όλα τα ανώτατα δικαστήρια : Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο
γ) Περιλαμβάνονται το Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
δ) Περιλαμβάνεται μόνο το Ελεγκτικό Συνέδριο

39. Η διοικητικό διαίρεση της Ελλάδος διαμορφώνεται με κριτήριο :

α) Την τοπική ιστορία κάθε περιοχής
β) Με βάση τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες
δ) Την επιθυμία των κατοίκων της περιοχής

40. Κριτήριο χαρακτηρισμού κάποιας υπηρεσίας ως δημόσιας είναι:

α) Η βούληση του νομοθέτη
β) Η φύση ορισμένης ανάγκης, της οποίας επιδιώκεται η θεραπεία, ως δημόσιας
γ) Η εφαρμογή από την υπηρεσία των κανόνων του διοικητικού δικαίου 
δ) Η εφαρμογή από την υπηρεσία των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότητας και της συνέχειας 

41. Η αρχή της νομιμότητας αποτελεί συνέπεια:

α) Της λειτουργίας του κράτους του νόμου 
β) Της λειτουργίας του κράτους δικαίου 
γ) Της αρχής της διακρίσεως των εξουσιών
δ) Της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας

42. Κανονιστικές πράξεις εκδίδονται :

α) Από τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας
β) Από τα όργανα της νομοθετικής εξουσίας
γ) Από τα όργανα είτε της εκτελεστικής είτε της νομοθετικής εξουσίας 
δ) Από τα όργανα και των τριών εξουσιών, εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής 

43. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 

α) Δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο από το Κράτος 
β) Υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας από το Κράτος 
γ) Υπόκεινται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας από το Κράτος 
δ) Υπόκεινται αποκλειστικά σε έλεγχο σκοπιμότητας από το Κράτος

44. Όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι:

α) Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και ο Νομάρχης
β) Ο Νομάρχης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο
γ) Ο Νομάρχης, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και οι Νομαρχιακές Επιτροπές
δ) Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ο Νομάρχης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο 

45. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το :



α) Συγκεντρωτικό σύστημα
β) Εκτελεστικό σύστημα
γ) Αποκεντρωτικό σύστημα
δ) Ομοσπονδιακό σύστημα

46. Κατά το σύστημα της διοικητικής αυτοδιοίκησης :

α) Όλες οι διοικητικές υποθέσεις διεκπεραιώνονται από κρατικά όργανα 
β) Μέρος των διοικητικών υποθέσεων διεκπεραιώνονται από μη κρατικά όργανα 
γ) Επισημαίνονται τα τοπικά προβλήματα, τα οποία επιλύονται από την κεντρική διοίκηση 
δ) Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα διοικητικής αυτοδιοίκησης

47. Η παραχώρηση από το κράτος σε ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) άσκησης δημόσιας υπηρεσίας αποτελεί: 

α) Θεσμό συνταγματικά αναγνωρισμένο 
β) Αυθαίρετη ενέργεια του κράτους που παράγει, όμως, έννομα αποτελέσματα
γ) Απαγορευμένη ενέργεια κρατικού οργάνου που δεν επιφέρει κανένα έννομο αποτέλεσμα 
δ) Η παραχώρηση είναι απολύτως άκυρη, δυνατόν όμως να ισχυροποιηθεί με απόφαση της Βουλής 

48. Η παροχή από τη διοίκηση άδειας σε διοικούμενο αποτελεί διοικητική πράξη με την οποία :

α) Χορηγείται πολιτικό άσυλο
β) Απονέμεται χάρις από καταγνωσθείσα ποινή 
γ) Παρέχεται αναστολή εκτέλεσης ποινής
δ) Επιτρέπεται στο διοικούμενο η άσκηση ορισμένης δραστηριότητας, η οποία, χωρίς την άδεια, δεν συγχωρείται 

49. Η άσκηση της διοικητικής λειτουργίας εκδηλώνεται με :

α) Αποφάσεις γενικών συνελεύσεων
β) Διοικητικές ενέργειες
γ) Προσωπικές υλικές πράξεις δημοσίων υπαλλήλων 
δ) Αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων 

50. Ο Υφυπουργός ασκεί τις αρμοδιότητες τις οποίες του :

α) Αναθέτει το Υπουργικό Συμβούλιο με ειδική πράξη 
β) Αναθέτει ο προϊστάμενος του Υπουργός 
γ) Αναθέτει ο Πρωθυπουργός
δ) Αναθέτουν, με κοινή απόφαση, ο Πρωθυπουργός και ο οικείος Υπουργός 


