1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει:
α) τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης
β) μόνο τη σκοπιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης
γ) μόνο τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης
δ) κανένα από τα πιο πάνω
2. Για την ανάληψη υποχρέωσης διενέργειας μιας δαπάνης πρέπει:
α) να έχει εγκριθεί η σκοπιμότητά της από το υπουργείο Οικονομικών
β) να υπάρχει σχετική πίστωση και περιθώριο στον προϋπολογισμό
γ) να έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο
δ) τίποτα από τα ανωτέρω
3. Με την εφαρμογή επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, το κράτος προκαλεί στον
προϋπολογισμό του:
α) πλεόνασμα
β) έλλειμμα
γ) τον αφήνει ανεπηρέαστο
δ) οδηγεί τις δαπάνες στο να εξισωθούν με τα έσοδά του
4. Ποιος από τους παρακάτω είναι ο σημαντικότερος αυτόματος σταθεροποιητής που διαθέτει το
κράτος;
α) Οι έμμεσοι φόροι
β) Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
γ) Οι φόροι περιουσίας
δ) Οι φόροι στις αποταμιεύσεις
5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί:
α) στην ενημέρωση
β) στη διαφάνεια
γ) στον εκδημοκρατισμό
δ) σε όλα τα παραπάνω
6. Ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός καταρτίζεται και ψηφίζεται από:
α) την εκτελεστική εξουσία
β) τη νομοθετική εξουσία
γ) την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία
δ) τη νομοθετική και δικαστική εξουσία
7. Ο απολογισμός που καταρτίζει το κράτος αφορά:
α) το προηγούμενο οικονομικό έτος
β) το επόμενο οικονομικό έτος
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γ) το τρέχον οικονομικό έτος
δ) τίποτα από τα παραπάνω
8. Ανάλογα με την έκταση των εσόδων και των εξόδων οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:
α) τακτικοί και έκτακτοι
β) ταμειακοί και διοικητικοί
γ) ακαθάριστοι και καθαροί
δ) γενικοί και πολλαπλοί
9. Η μακροχρόνια αύξηση των δημοσίων δαπανών οφείλεται:
α) στη διενέργεια πολεμικών συρράξεων
β) στην άνοδο των τιμών
γ) στην αύξηση του πληθυσμού
δ) τίποτα από τα παραπάνω
10. Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα είναι αυτό που προκαλεί δυσκολίες στην αποτίμηση των
δημοσίων δαπανών;
α) πώς θα οριστούν τα κόστη και τα οφέλη
β) πώς τα αποτιμηθούν τα κόστη και τα οφέλη
γ) πώς θα γίνουν συγκρίσιμα τα κόστη και τα οφέλη διαφορετικών χρονικών περιόδων
δ) Όλα τα παραπάνω.
11. Όταν τα φορολογικά έσοδα υπολείπονται των δημοσίων δαπανών, τότε ο προϋπολογισμός
θεωρείται:
Α) Πλεονασματικός
Β) Ελλειμματικός
Γ) Ισοσκελισμένος
Δ) Ουδέτερος
12. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται κάθε χρόνο από το:
Α) Ελεγκτικό Συνέδριο
Β) Από το Υπουργικό Συμβούλιο
Γ) Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Δ) Από την εκδοτική Κεντρική Τράπεζα
13. Ο απολογισμός απεικονίζει:
Α) Το δημοσιονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης
Β) Το οικονομικό πρόγραμμα
Γ) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης των δαπανών
Δ) Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού
14. Η βεβαίωση αποδοχών αποτελεί:
Α) Νομοθετική πράξη
Β) Διοικητική πράξη
Γ) Κανονική πράξη του Υπουργείου Οικονομικών
Δ) Ελεγκτική πράξη του Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
15. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού επιτρέπεται να μεταβληθούν:
Α) Με αιτιολογημένες αποφάσεις του αρμοδίου υπουργού
Β) Με αποφάσεις του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα περιφέρειας
Γ) Με αποφάσεις του υπουργού των Οικονομικών
Δ) Όλα τα παραπάνω
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16. Η δημοσιονομική πολιτική σε μια χώρα μπορεί να ασκείται:
Α) Μόνο με τη μεταβολή των δημόσιων δαπανών
Β) Μόνο με τη μεταβολή των φόρων
Γ) Μόνο με ταυτόχρονες και ισόποσες μεταβολές φόρων και δαπανών
Δ) Με όλα τα πιο πάνω
17. Η ανεργία σε μια χώρα μπορεί, τουλάχιστον στη βραχυχρόνια περίοδο να αντιμετωπιστεί:
Α) Με τη μείωση των δημόσιων δαπανών.
Β) Με την αύξηση των φόρων
Γ) Με τη δημιουργία ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό
Δ) Με κανένα από τα πιο πάνω
18. Ο Πληθωρισμός που οφείλεται σε υπερβάλλουσα ζήτηση στην οικονομία μπορεί να
αντιμετωπιστεί:
Α) Με την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών του κράτους.
Β) Με τη δημιουργία πλεονασμάτων στον προϋπολογισμό
Γ) Με τη δημιουργία ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό
Δ) Με κανένα από τα πιο πάνω
19. Η αύξηση των δημόσιων δαπανών, τουλάχιστον βραχυχρόνια:
Α) Αυξάνει την ενεργό ζήτηση και το εισόδημα πολλαπλάσια
Β) Μειώνει την ενεργό ζήτηση και το εισόδημα πολλαπλάσια
Γ) Δεν επηρεάζει την ενεργό ζήτηση
Δ) Αυξάνει την ενεργό ζήτηση αλλά αφήνει το εισόδημα αμετάβλητο
20. Η πολλαπλασιαστική επίδραση των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες στην ενεργό ζήτηση και
το εισόδημα είναι:
Α) Μεγαλύτερη από αυτήν μιας ισόποσης αύξησης των μεταβιβαστικών πληρωμών
Β) Μικρότερη από αυτήν μιας ισόποσης αύξησης των μεταβιβαστικών πληρωμών
Γ) Ίδια, εφόσον είναι ισόποσες
Δ) Αρνητική
21. Η αύξηση των φορών, τουλάχιστον βραχυχρόνια:
Α) Αυξάνει την ενεργό ζήτηση και το εισόδημα πολλαπλάσια
Β) Μειώνει την ενεργό ζήτηση και το εισόδημα πολλαπλάσια
Γ) Δεν επηρεάζει την ενεργό ζήτηση και το εισόδημα
Δ) Αυξάνει την ενεργό ζήτηση και μειώνει το εισόδημα
22. Η ταυτόχρονη και ισόποση αύξηση των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες και των αυτόνομων
φόρων, στο πλαίσιο ενός απλού κεϋνσιανού υποδείγματος κλειστής οικονομίας όπου μόνο η
κατανάλωση είναι συνάρτηση του εισοδήματος ενώ τα άλλα τμήματα της ζήτησης είναι
αυτόνομα:
Α) Αυξάνει την ενεργό ζήτηση και το εισόδημα κατά το ποσό των δαπανών (πολλαπλασιαστής ίσος με
ένα)
Β) Μειώνει την ενεργό ζήτηση και το εισόδημα κατά το ποσό των δαπανών (πολλαπλασιαστής ίσος με
μείον ένα)
Γ) Αφήνει την ενεργό ζήτηση και το εισόδημα αμετάβλητο
(πολλαπλασιαστής ίσος με μηδέν)
Δ) Αυξάνει την ενεργό ζήτηση αλλά δεν επηρεάζει το εισόδημα
23. Η αποτελεσματικότητα της φορολογικής πολιτικής είναι μεγαλύτερη όσο:
Α) Μεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα της καμπύλης ζήτησης χρήματος
Β) Μικρότερη είναι η ελαστικότητα της καμπύλης ζήτησης χρήματος
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Γ) Μεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα της καμπύλης των επενδύσεων
Δ) Κανένα από τα πιο πάνω --24. Το μέγεθος της αυτόματης σταθεροποιητικής επίδρασης των φορών εξαρτάται από:
Α) Την ελαστικότητα του φορολογικού συντελεστή
Β) Την ελαστικότητα της βάσης των φόρων
Γ) Την ελαστικότητα της βάσης των φόρων και την ελαστικότητα του φορολογικού συντελεστή
Δ) Κανένα από τα πιο πάνω
25. Η ύπαρξη φόρων εισοδήματος σε μια οικονομία:
Α) Αυξάνει τον πολλαπλασιαστή των επενδύσεων
Β) Μειώνει τον πολλαπλασιαστή των επενδύσεων
Γ) Δεν επηρεάζει το μέγεθος του πολλαπλασιαστή των επενδύσεων
Δ) Αυξάνει τον πολλαπλασιαστή των επενδύσεων και μειώνει τον πολλαπλασιαστή των δημοσιών
δαπανών
26. Ο προϋπολογισμός κατατίθεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή από:
α) το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
β) το Υπουργικό Συμβούλιο
γ) τον υπουργό Οικονομικών
δ) τις κοινοβουλευτικές επιτροπές που τον επεξεργάστηκαν
27. Η διαφορά του δημόσιου προϋπολογισμού από το δημοσιονομικό πρόγραμμα είναι ότι:
α) ο πρώτος αφορά το επόμενο έτος, ενώ το δεύτερο αφορά και τους πρώτους μήνες του μεθεπόμενου
έτους
β) ο πρώτος αφορά το επόμενο έτος, ενώ το δεύτερο αφορά μελλοντική και μεγάλη χρονική περίοδο
γ) ο πρώτος αφορά το επόμενο έτος, ενώ το δεύτερο αφορά όλα τα έτη της κυβερνητικής θητείας που
προηγήθηκαν και αυτά που ακολουθούν μέχρι το τέλος της
δ) ο πρώτος είναι μέσο βραχυχρόνιου οικονομικού προγραμματισμού, ενώ το δεύτερο είναι μέσο
μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού
28. Η αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού επιτάσσει όπως:
α) όλοι οι προϋπολογισμοί ενός δημόσιου φορέα συνδέονται μεταξύ τους
β) ο προϋπολογισμός του δημόσιου φορέα εμφανίζει τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα
γ) κάθε δημόσιος φορέας πρέπει να καταρτίζει έναν προϋπολογισμό
δ) κανένα από τα πιο πάνω
29. Οι δαπάνες επένδυσης υπάγονται στην κατηγορία των:
α) δαπανών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών
β) μεταβιβαστικών πληρωμών
γ) των τρεχουσών δαπανών
δ) τίποτα από τα ανωτέρω
30. Μεταβιβαστικές πληρωμές είναι:
α) τα οικογενειακά επιδόματα
β) οι επιχορηγήσεις των επιχειρήσεων
γ) οι συντάξεις
δ) όλα τα ανωτέρω
31. Τα έσοδα από φόρους κληρονομιών περιλαμβάνονται:
α) στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων
β) στον προϋπολογισμό κεφαλαίου
γ) στον προϋπολογισμό εκμετάλλευσης
4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
δ) στον προϋπολογισμό τρεχουσών δαπανών
32. Ο προϋπολογισμός ψηφίζεται από:
α) την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών
β) την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων που δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τα 2/3 του συνόλου των
βουλευτών
γ) τα 3/5 του συνόλου των βουλευτών
δ) τα 2/3 των παρόντων που δεν μπορεί να είναι λιγότεροι και από τα 2/3 του συνόλου
33. Ο ισολογισμός καταρτίζεται από:
α) το Υπουργικό Συμβούλιο
β) τον υπουργό των Οικονομικών
γ) ειδικές υπηρεσίες των φορέων που αφορά
δ) το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
34. Ο απολογισμός ψηφίζεται στη Βουλή μαζί με:
α) τον προϋπολογισμό --β) τον ισολογισμό
γ) τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό
δ) ψηφίζεται στη Βουλή μόνος του
35. Η ανάληψη δαπάνης είναι:
α) διοικητική σύμβαση
β) διοικητική πράξη
γ) υλική ενέργεια
δ) τίποτα από τα ανωτέρω
36. Διατάκτες είναι:
α) τα πρόσωπα που ελέγχουν αν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού έχουν κατανεμηθεί όπως προβλέπεται
β) τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν στον έλεγχο των εσόδων
γ) τα πρόσωπα που έχουν την αρμοδιότητα της διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού
δ) όλα τα παραπάνω
37. Διατάκτης δεν είναι:
α) ο υπουργός
β) ο υφυπουργός
γ) ο γενικός γραμματέας περιφέρειας
δ) ο περιφερειακός διευθυντής
38. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ελεγκτική αρμοδιότητα επί:
α) των συμβάσεων προμηθειών μεγάλης οικονομικής αξίας του υπουργείου Εθνικής Αμυνας
β) των συμβάσεων εσωτερικού και εξωτερικού δανεισμού της χώρας από το ν.π. «Οργανισμός
Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους»
γ) των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας για αγορά, πώληση ή μίσθωση ακινήτου από το Δημόσιο
δ) γραπτών συμφωνιών παροχής υπηρεσιών ανάμεσα σε δύο δημόσιες αρχές
39. Τη διενέργεια του ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο νομιμοποιείται να ζητήσει:
α) ο αρμόδιος για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού υπουργός ή φορέας
β) ο υπουργός των Οικονομικών
γ) οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
δ) όλοι οι ανωτέρω
40. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί:
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α) μόνο προληπτικούς ελέγχους
β) μόνο κατασταλτικούς ελέγχους
γ) προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχου
δ) κανένα από τα πιο πάνω
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