1. Στην κεντρική Κρατική διοίκηση:
α. Δεν περιλαμβάνεται κανένα δικαστήριο
β. Περιλαμβάνονται όλα τα ανώτατα δικαστήρια
γ. Περιλαμβάνονται το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο
δ. Περιλαμβάνεται το Συμβούλιο της Επικρατείας
2. Η δημόσια διοίκηση της Ελλάδας οργανώνεται σύμφωνα με:
α. Το συγκεντρωτικό σύστημα
β. Τη διοικητική αυτοδιοίκηση
γ. Το αποκεντρωτικό σύστημα
δ. Κανένα από τα τρία
3. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας οργανώνεται βάσει :
α. Των γεωοικονομικών συνθηκών
β. Των κοινωνικών συνθηκών
γ. Των συγκοινωνιακών συνθηκών
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δ. ʹΟλων των παραπάνω
4. Το Κράτος ασκεί στους ΟΤΑ
α. Ιεραρχικό έλεγχο
β. Διοικητική εποπτεία
γ .ʹΕλεγχο σκοπιμότητας
δ. Δεν ασκεί κανέναν έλεγχο
5. Η τοπική αυτοδιοίκηση αʹ βαθμού περιλαμβάνει
α. Τους δήμους και τις κοινότητες
β. Τις κοινότητες και τις νομαρχίες
γ. Του δήμους
δ. Τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
6. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχει την νομιμότητα των Πράξεων:
α. Του Υπουργού Εσωτερικών
β. Των ΟΤΑ αʹ και βʹ Βαθμού
γ. Των ΟΤΑ αʹ Βαθμού
δ. Των δημοσίων υπηρεσιών της Περιφέρειάς του
7.Ποια από τις παρακάτω αποτελεί ανεξάρτητη αρχή:
α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
β. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
γ. Ο ΟΑΕΔ
δ. Η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης

8. Η Ελλάδα διαιρείται σε:
α. 12 περιφέρειες
β. 13 περιφέρειες
γ. 14 περιφέρειες
δ. 15 περιφέρειες
9. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της ελληνικής επικράτειας είναι συνολικά:
α. Πενήντα μια
β. Πενήντα τρεις
γ. Πενήντα
δ. Σαράντα επτά
10. Ο αʹ και βʹ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνδέονται με:
α. Σχέση εποπτείας
β. Σχέση ιεραρχίας
γ. Δεν συνδέονται αφού είναι μεταξύ τους ανεξάρτητοι
δ. Συνδέονται αποτελώντας την Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
11. Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης απαιτείται:
α. Η προφορική ανάθεση των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους από τα όργανα της διοίκησης
β. Ο ορισμός με πράξη όλων των μελών που απαιτεί ο νόμος
γ .ʹΕκδοση Προεδρικού Διατάγματος
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δ. ʹΕκδοση νόμου
12. ʹΟργανα της διοίκησης (δημόσιοι υπάλληλοι) που υπάγονται στον υπαλληλικό
κώδικα, για πράξεις ή για παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους:
α. Δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι οποιουδήποτε
β. Ευθύνονται μόνο έναντι του κράτους
γ Υπέχουν αστική ευθύνη έναντι των διοικουμένων
δ. Υπέχουν μόνο ποινική ευθύνη
13. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι:
α. Μόνιμοι
β. Ισόβιοι
γ .Μόνιμοι εφόσον κατέχουν οργανική θέση
δ. Ισόβιοι εφόσον κατέχουν οργανική θέση
14. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα γίνεται:
α. Πάντοτε με διαγωνισμό
β. Πάντοτε με επιλογή βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων
γ .Με διαγωνισμό ή με επιλογή, βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων
δ. ʹΟπως επιθυμεί το εκάστοτε αρμόδιο για την πρόσληψη όργανο.
15. Τα συλλογικά όργανα της διοίκησης αποτελούνται τουλάχιστον από:
α. Τρία μέλη
β. Πέντε μέλη
γ .Εννέα μέλη
δ. ʹΕντεκα μέλη
16. Ποιο από τα παρακάτω έχει την αρμοδιότητα διορισμού και επιλογής των δημοσίων
υπαλλήλων:
α. Το Υπουργείο Εργασίας
β. Ο Συνήγορος του Πολίτη
γ .Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
δ. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
17 .Σε ποια περίπτωση η μεταβίβαση αρμοδιότητας δεν την αποξενώνει από αυτόν που
την εκχώρησε:
α. Στην αναπλήρωση
β. Στην εξαίρεση από συλλογικό διοικητικό όργανο
γ. Στην μεταβίβαση της αρμοδιότητας του υπογράφειν
δ. Στην μεταβίβαση κατά τόπον αρμοδιότητας
18. Η ιεραρχική προσφυγή ασκείται:
α. Στο όργανο που εξέδωσε την πράξη
β. Στον Περιφερειάρχη
γ. Στον προϊστάμενο του οργάνου που εξέδωσε την πράξη
δ. Στους προϊσταμένους με βαθμό διευθυντή
19. Η επεξεργασία κανονιστικών Προεδρικών Διαταγμάτων από το Συμβούλιο της
Επικρατείας αποτελεί μορφή:
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α. Πολιτικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης
β. Εσωτερικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης
γ .Δικαστικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης
δ. Διοικητικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης
20. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση:
α. Για την παραδεκτή άσκηση έφεσης
β. Για την παραδεκτή άσκηση προσφυγής
γ. Για την παραδεκτή άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως
δ. Για την παραδεκτή άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως
21. 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
22. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις θεσπίζουν κανόνες δικαίου που:
α. Που αφορούν ένα ή περισσότερα άτομα
β. Απρόσωπους
γ .Που ρυθμίζουν ορισμένη συμπεριφορά στα πλαίσια μιας ορισμένης χρονικής στιγμής
δ. Όλα τα παραπάνω
23. Η αιτιολογία όταν επιβάλλεται από τις σχετικές διατάξεις πρέπει:
α. Να προκύπτει από τα γενικότερα στοιχεία της υποθέσεως
β. Να αναφέρεται στο σώμα της πράξης
γ .Να προκύπτει συνολικά από τη συμπεριφορά της διοίκησης
δ. Όλα τα ανωτέρω
24. Τα μέτρα εσωτερικής τάξης:
α. Αποτελούν πράξεις με εκτελεστό χαρακτήρα
β. Αποτελούν πράξεις με μη εκτελεστό χαρακτήρα και μόνο κατʹ εξαίρεση το αντίθετο
γ. Αφορούν το ποινικό δίκαιο
δ. Αφορούν το υπηρεσιακό δίκαιο
25. Οι κυβερνητικές πράξεις:
α. Ελέγχονται από τα δικαστήρια
β. Ελέγχονται αποκλειστικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας
γ. Δεν ελέγχονται από τα Δικαστήρια
δ. Είναι μη εκτελεστές πράξεις της διοίκησης
26. Ποια είναι η έναρξη της χρονικής ουσιαστικής ισχύος των ατομικών διοικητικών
πράξεων:
α. Η κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο και για τους τρίτους, η δημοσίευση
β. Η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
γ .Η υπογραφή τους από το αρμόδιο όργανο
δ. Η έγκρισή τους από τον προϊστάμενο
27 .Οι ατομικές πράξεις γενικής εφαρμογής είναι:
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α. Ατομικές πράξεις
β. Κανονιστικές πράξεις
γ. Ατομικές πράξεις οι οποίες αφορούν περισσότερες από μια περιπτώσεις με το κοινό
γνώρισμα της ταυτότητας απόλαυσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
δ. Οι διαπιστωτικές πράξεις
28. Ποιες πράξεις ονομάζονται κυβερνητικές:
α. ʹΟλες όσες εκδίδει η Κυβέρνηση
β. Κανονιοτικές πράξεις
γ. ʹΟσες απαριθμεί το Συμβούλιο της Επικρατείας και αφορούν τις διεθνείς σχέσεις της χώρας
ή τις σχέσεις των οργάνων του κράτους
δ. Πράξεις με γνωμοδοτικό χαρακτήρα
29. Μια διοικητική πράξη η οποία αφορά την πρόσκληση στρατεύσιμων σε κατάταξη
είναι:
α. Ατομική πράξη
β. Κανονιοτική πράξη
γ. Ατομική πράξη γενικής εφαρμογής
δ. Μη εκτελεοτή πράξη
30. Η απονομή χάρης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι:
α. Ατομική πράξη
β. Κανονιστική πράξη
γ. Ατομική πράξη γενικής εφαρμογής
δ. Κυβερνητική πράξη
31. Οι πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου ανήκουν:
α. Στην έκδοση κανονιστικών πράξεων κατόπιν γενικής εξουσιοδότησης
β. Στην έκδοση κανονιστικών πράξεων κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης
γ. Στην έκδοση κανονιστικών πράξεων κατόπιν ειδικότερης εξουσιοδότησης
δ. Στην έκδοση κανονιστικών πράξεων κατόπιν εξουσιοδότησης νόμου ‐πλαισίου
32. Αν μια κανονιστική πράξη φέρει τα χαρακτηριστικά κανονιστικού Προεδρικού
Διατάγματος διαφέρει από τις υπόλοιπες κανονιστικές πράξεις διότι:
α. Δημοσιεύεται και δεν κοινοποιείται
β. ʹΕχει γενικό και απρόσωπο περιεχόμενο
γ .Υφίσταται επεξεργασία από το Ελεγκτικό Συνέδριο
δ. Υφίσταται επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας
33. Μια Υπουργική Απόφαση αποτελεί:
α. Κανονιστικό Προεδρικό Διάταγμα
β. Ατομική πράξη
γ. Κανονιστική πράξη
δ. Ατομική πράξη γενικής εφαρμογής

34. Ποια από τις παρακάτω πράξεις είναι μη εκτελεστή:
α. Η επαχθής πράξη
β. Η αρνητική πράξη
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γ .Η διαπιστωτική πράξη
δ. Η βεβαιωτική πράξη
35. Είναι δυνατόν να προσβληθεί παράλειψη της διοίκησης δικαστικά:
α. Ποτέ
β. Ναι με αίτηση του διοικούμενου
γ .Ναι με αίτηση του διοικούμενου και αν υπάρχει διακριτική ευχέρεια της διοίκησης
δ. Ναι με αίτηση του διοικούμενου και αν υπάρχει δέσμια αρμοδιότητα της διοίκησης
36. Ο άμεσος καταναγκασμός της διοίκησης έχει:
α. Άμεσο και νομικό χαρακτήρα
β. Άμεσο και υλικό χαρακτήρα
γ .Εφαρμόζεται μέσα από την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων
δ. Εφαρμόζεται με την έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων
37. Ουσιώδης τύπος για την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης θεωρείται:
α. Η σχετική ενημέρωση του διοικούμενου
β. Η πλήρης αιτιολογία
γ. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας
δ. Η σύμφωνη γνώμη οργάνου του διοικουμένου
38. Τεκμήριο νομιμότητας της ατομικής διοικητικής πράξης σημαίνει:
α. ʹΟτι η διοικητική πράξη από την έναρξη της ισχύος της έως την λήξη της παράγει όλα τα
νομικά αποτελέσματα ανεξάρτητα από νομική της πλημμέλεια
β. ʹΟτι η διοικητική πράξη είναι άμεσα εκτελεστή από την έκδοσή της, χωρίς να χρειάζεται
άλλη διαδικασία για την εφαρμογή της
γ. ʹΟτι τα διοικητικά όργανα πρέπει να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το περί
δικαίου αίσθημα τους
δ. ʹΟτι η διοίκηση δεν δικαιούται να εξαπατά τον διοικούμενο
39. Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων είναι:
α. Διοικητική ενέργεια
β. Δικαστική ενέργεια
γ. ʹΕνδικο βοήθημα
δ. Κυβερνητική ενέργεια
40. Ποια είναι η φύση των διοικητικών συμβάσεων:
α. Είναι μονομερείς ενέργειες της διοίκησης
β. Αποτελούν αμφοτεροβαρείς δικαιοπραξίες του δημοσίου δικαίου
γ .Αποτελούν ετεροβαρείς δικαιοπραξίες του δημοσίου δικαίου
δ. Αποτελούν αμφοτεροβαρείς δικαιοπραξίες του ιδιωτικού δικαίου
41. Για την διεκδίκηση χρηματικής απoζημίωσης από το δημόσιο θα ασκήσουμε το
ένδικο βοήθημα της:
α. Αίτησης ακύρωσης
β. Προσφυγής
γ. Αγωγής
δ. ʹΕφεσης
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42. Η έφεση κατά ακυρωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Eφετείου, ασκείται
στο:
α. Συμβούλιο της Επικρατείας
β. ΕλεγκτικόΣυνέδριο
γ .Πενταμελές Διοικητικό Εφετείο
δ. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
43. Η προσφυγή σε αντίθεση με την αίτηση ακύρωσης εξετάζει:
α. Την νομιμότητα μιας πράξης
β. Την κατάχρηση εξoυσίας του διοικητικού οργάνου
γ .Την αναρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου
δ. Την ουσία
44. Κατά την εξέταση της νομιμότητας μιας πράξης, στην αίτηση ακύρωσης δεν
εξετάζεται:
α. Η αναρμοδιότητα
β. Η παράβαση oυσιώδoυς τύπου
γ .Η oυσιαστική κρίση της διοίκησης
δ. Η παράβαση κατʹ oυσία διάταξης νόμoυ
45. Οι φορολογικές διαφορές εκδικάζονται:
α. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο
β. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας
γ .Στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
δ. Στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
46. Η αγωγή μπορεί να ασκηθεί:
α. Εντός εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της διοικητικής πράξης
β. Μόνον αν δεν έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης
γ .Μόνο αν δεν έχει ασκηθεί προσφυγή
δ. Παράλληλα με την άσκηση αίτησης ακύρωσης ή προσφυγής
47 .Η εκδίκαση της προσφυγής μπορεί να οδηγήσει:
α. Σε ακύρωση μιας διοικητικής πράξης .
β. Σε ανάκληση μιας διοικητικής πράξης
γ .Σε τροποποίηση μιας διοικητικής πράξης
δ. Το α και γ μαζί
48. Με την άσκηση αναίρεσης προσβάλλεται:
α. Διοικητική πράξη, ατομική ή κανονιστική
β. Διοικητική παράλειψη
γ. Διοικητική ενέργεια
δ. Δικαστική απόφαση
49. Η υπαλληλική προσφυγή είναι:
α. Διαφορά ουσίας
β. Ακυρωτική διαφορά
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γ .Εργατική διαφορά
δ. Ιδιωτική διαφορά
50. Το ένδικο βοήθημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο ονομάζεται:
α. Ανακοπή
β. Αναθεώρηση
γ. ʹΕφεση
δ. Προσφυγή
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