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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μάθημα: Δημοσιονομικό Δίκαιο
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και οι σωστές απαντήσεις
Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια
«ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε
ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του υπουργείου Οικονομικών,
με κορυφαίο επιτελείο διδασκόντων, παραθέτουν χρήσιμα θέματα στο αυξημένης βαρύτητας μάθημα του Δημοσιονομικού Δικαίου.
Τα θέματα επιμελήθηκε o επιστημονικός συνεργάτης μας κ. Δαλκαφούκης Παναγιώτης, δικηγόρος,
μέλος της Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.

γ) Από την κυβέρνηση συλλογικά.
δ) Από τον οικείο διατάκτη, εάν το προβλέπει ειδική διάταξη του νόμου.

1. Σε περίπτωση αχρεώστητης πληρωμής, ευθύνεται ο δημόσιος υπόλογος:
α) Εφόσον τελεί σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
β) Εφόσον εκδοθεί σχετική δικαστική
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ) Εφόσον τελεί σε ελαφρά αμέλεια.
δ) Ανεξαρτήτως βαθμού υπαιτιότητας.

6. Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας αποτελεί:
α) Δημόσιο υπόλογο, για τα ποσά που
διαχειρίζεται.
β) Κύριο διατάκτη, για τις αρμοδιότητες που ασκεί εκ του νόμου.
γ) Δημόσιο υπόλογο και διατάκτη επιμέρους κονδυλίων των πιστώσεων του
υπουργείου Εσωτερικών.
δ) Δευτερεύοντα διατάκτη.

2. Οι δημόσιες δαπάνες συντελούν
στην εκπλήρωση:
α) Των σκοπών του Κρατικού Προϋπολογισμού.
β) Των σκοπών των διαφόρων φορέων
του Δημοσίου.
γ) Των σκοπών του υπουργείου Οικονομικών.
δ) Των υπηρεσιακών αναγκών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

7. Τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού εντέλλονται σε βάρος:
α) Του αποθεματικού του υπουργείου
Οικονομικών.
β) Του κυρίου διατάκτη.
γ) Των πιστώσεων του εκάστοτε οικείου φορέα.
δ) Των πληρωμών και ποσοστών διαθέσεως που ορίζονται κάθε φορά.

3. Οποιοδήποτε έλλειμμα διαπιστωθεί από τη διαχείριση του δημόσιου
υπολόγου αναπληρώνεται:
α) Από το έκτακτο αποθεματικό του οικείου υπουργού, στον οποίο υπάγεται
υπηρεσιακά ο δημόσιος υπόλογος.
β) Από το δημόσιο υπόλογο εντός 24
ωρών.
γ) Από το δημόσιο υπόλογο εντός 48
ωρών.
δ) Με το κλείσιμο των διαχειριστικών
βιβλίων του δημόσιου υπολόγου.
4. Οι δημόσιοι υπόλογοι ελέγχονται
και εποπτεύονται:
α) Από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
β) Από τον πρωθυπουργό.

β) Ο υπουργός των Οικονομικών με
τους οικείους Υπουργούς.
γ) Ο υπουργός των Οικονομικών.
δ) Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

5. Ο υπουργός των Οικονομικών
εγκρίνει έκτακτες πιστώσεις:
α) Για την έκτακτη επέκταση υπηρεσιών του δήμου.
β) Για την εξυπηρέτηση επιπλέον αναγκών των υπουργείων.
γ) Εφόσον προβλέπεται από την ειδική
διάταξη νόμου.
δ) Για κανέναν από τους παραπάνω λόγους.

8. Ο έλεγχος που ασκείται από το
Ελεγκτικό Συνέδριο στους δημόσιους οργανισμούς:
α) Είναι πάντοτε έλεγχος νομιμότητας.
β) Είναι πάντοτε προληπτικός.
γ) Είναι προληπτικός, κατασταλτικός
και νομιμότητας.
δ) Είναι έλεγχος που προβλέπεται από
ειδική διάταξη εκτελεστικού νόμου.
9. Μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης
αποτελεί:
α) Η δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά του φορολογούμενου.
β) Η κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, η οποία βρίσκεται
στα χέρια τρίτου.

16. Δημόσια έσοδα αποτελούν τα
χρηματικά ποσά που περιέχονται
στο κράτος:
α) Δυνάμει νόμου.
β) Δυνάμει δικαστικής αποφάσεως.
γ) Σε εκτέλεσης διαθήκης.
δ) Για όλα τα ανωτέρω και από οποιεσδήποτε άλλες αιτίες.

γ) Η προσωπική κράτηση.
δ) Η άμεσα εκτελεστή εντολή του κυρίου διατάκτη, με την οποία υποχρεώνεται η διοίκηση να προβεί σε μία δαπάνη.
10. Οι ειδικοί ταμίες:
α) Εισπράττουν κάθε είδους έσοδα
και πληρώνουν δαπάνες, εφόσον δεν
υπάρχει ειδική ταμειακή υπηρεσία.
β) Εισπράττουν κάθε πληρώνουν κάθε
ποσό που έχει ανατεθεί σ’ αυτούς με ειδική διάταξη νόμου.
γ) Εισπράττουν ειδικά έσοδα και πληρώνουν δαπάνες που προέρχονται απ’
αυτά (ειδικά έσοδα), εφόσον δεν υπάρχει ειδική ταμειακή υπηρεσία.
δ) Είναι υπόλογοι ιδιαίτερης ταμειακής
υπηρεσίας.
11. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται:
α) Η εκδίκαση των διοικητικών υποθέσεων μεταξύ των φορολογουμένων και των διοικητικών αρχών.
β) Ο έλεγχος της διαχείρισης των φοροτεχνικών και τελωνειακών υπαλλήλων.
γ) Ο έλεγχος της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού από τον καθ’
ύλην αρμόδιο υπουργό.
δ) Ο έλεγχος της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού από τον υπουργό των Οικονομικών.

12. Η δικαστική απόφαση αποτελεί:
α) Τίτλο είσπραξης εσόδου.
β) Νόμιμο τίτλο είσπραξης.
γ) Πηγή εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
δ) Καταλογιστική απόφαση σε βάρος
του διοικουμένου.
13. Η δημόσια δαπάνη αφορά:
α) Τη θεραπεία των γενικών αναγκών
του κοινωνικού συνόλου.
β) Τις λειτουργικές δραστηριότητες
του Δημοσίου.
γ) Τους σκοπούς και τις λειτουργικές
δραστηριότητες του Δημοσίου.
δ) Τους σκοπούς και τις λειτουργικές
δραστηριότητες του καθ’ ύλην αρμοδίου υπουργείου ή του οικείου ΝΠΔ.
Δ.
14. Οι αναπληρωματικές και έκτακτες πιστώσεις εγκρίνονται από:
α) Τον υπουργό των Οικονομικών.
β) Τον υπουργό των Οικονομικών και
τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό.
γ) Τον πρωθυπουργό με την έγκριση
του Υπουργικού Συμβουλίου.
δ) Τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό.
15. Για τη γενική διαχείριση και εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι αρμόδιος:
α) Ο πρωθυπουργός που συνεργάζεται με τον υπουργό των Οικονομικών.

17. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή:
α) Ενα μήνα πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους.
β) 40 ημέρες πριν από την έναρξη του
επόμενου οικονομικού έτους.
γ) Μόλις ολοκληρωθούν οι παρατηρήσεις της διαρκούς κοινοβουλευτικής
επιτροπής.
δ) Μόλις συγκληθεί η Βουλή την πρώτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου και
προπαντός 40 ημέρες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους.
18. Η αναγραφή των εσόδων και των
εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, κατ’ επιταγή του Συντάγματος, απαγορεύει το συμψηφισμό
αυτών, δηλαδή εφαρμόζει:
α) Την αρχή της καθολικότητας.
β) Την αρχή της ειδικεύσεως.
γ) Την αρχή της ενότητας.
δ) Την αρχή της απαγόρευσης της μεταφοράς των πιστώσεων.
19. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός
αποτελεί:
α) Ειδικό νόμο για τα δημόσια οικονομικά.
β) Ιδιότυπο νόμο.
γ) Εκτελεστικό του άρθρου 79 του Συντάγματος νόμο.
δ) Ιδιότυπο τυπικό νόμο.
Απαντήσεις
1δ, 2β, 3γ, 4α, 5δ, 6δ, 7γ, 8γ, 9γ, 10γ,
11β, 12β, 13γ, 14α, 15γ, 16δ, 17β, 18α,
19δ

