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                     ΔΡΩΣΗΔΙ ζηο ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ 

 

 

Από ηον διδάζκονηα Ιυάννη Παναγόποςλο Καθηγηηή 

 

 

1. Σο Γημόζιο Λογιζηικό είναι κλάδορ ηος : 

α ) Αζηικού Γικαίοσ 

β ) Σσνηαγμαηικού δικαίοσ 

γ ) Γημοζιονομικού δικαίοσ 

δ ) Γιεθνούς δικαίοσ 

2.   Σο Γημόζιο Λογιζηικό αθοπά ηα : 

         α ) ηα έζοδα ηοσ Κράηοσς 

          β)  ηις δαπάνες ηοσ Κράηοσς  

          γ ) ηοσς Γαζμούς 

          δ ) ηα ηέλη 

          ε) όλα ασηά 

3.     Σο Γημοζιονομικό Γίκαιο αποηελείηαι από : 

          α ) ηο Γημόζιο Λογιζηικό και ηο θορολογικό δίκαιο 

           β) ηο θορολογικό δίκαιο και ηην Γιοικηηική Γικονομία 

           γ) ηην Γιοικηηική Γικονομία και ηην πολιηική Γικονομία 

4. Ο πποϋπολογιζμόρ ηος Κπάηοςρ  είναι : 

        α) νομός ηοσ Κράηοσς 

        β) εηήζιος νόμος ηοσ κράηοσς 

        γ) απόθαζη Υποσργού ηφν Οικονομικών 

        δ) όλα ασηά  

5. Ο πποϋπολογιζμόρ ηος Κπάηοςρ είναι : 

       Α) ησπικός νόμος 

       Β) οσζιαζηικός νόμος 

       Γ) οσζιαζηικός και ησπικός νόμος 

6. Η Βοςλή μποπεί να απνηθεί ηην τήθιζη ηος πποϋπολογιζμού ; 

7. Για ηην υήθιζη ηοσ προϋπολογιζμού απαιηείηαι  : 

     Α) απόλσηη πλειουηθία ηφν παρόνηφν βοσλεσηών 

      Β) ζτεηική πλειουηθία ηοσ ζσνόλοσ ηφν βοσλεσηών 

      Γ) απόλσηη πλειουηθία και απαρηία επί ηοσ ζσνόλοσ ηφν βοσλεσηών 

8. Ποιερ είναι οι απσέρ πος διέποςν ηην δπάζη ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ ; 

9. Ποιες είναι οι ζσνέπειες ηφν νομικών ταρακηηριζηικών ηοσ προϋπολογιζμού ; 

10. Ποιερ απσέρ διέποςν ηην καηάπηιζη ηος πποϋπολογιζμού; 

11. Σι είναι ο διαηακηηρ ; 

12  Πυρ διακπίνονηαι οι διαηακηερ 

13  Ποιορ είναι ο δημόζιορ ςπόλογορ ; 

14 Πυρ διακπίνονηαι οι δημόζιοι ςπόλογοι ; 

15 Αζςμβίβαζηα διαηακηυν 

16 Αζςμβίβαζηα Γημόζιυν ςπολόγυν 

17 ηι είναι ηο ΥΔΠ ; 

18 Σι πεπιλαμβάνει η Γενική Κςβέπνηζη ; 

19 Σι πεπιλαμβάνει ο Γημόζιορ ηομέαρ ; 

20 Σι πεπιλαμβάνει η κενηπική Κςβέπνηζη ; 

21 Σι είναι οι ΟΣΑ και ηι οι ΟΚΑ ; 

22 Ποιερ είναι οι διακπίζειρ ηηρ σπηζηρ; 
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23 Σι είναι η πίζηυζη και πυρ διακπίνονηαι ; 

24  Ποιοι άλλοι πποϋπολογιζμοί ςπάπσοςν; 

25  Ποια η διαθοπά πποϋπολογιζμού –απολογιζμού; 

26  Πόζοι απολογιζμοί ςπάπσοςν;  

27  η έννοια ηηρ δημόζιαρ δαπάνηρ 

28  από πού πποέπσονηαι οι πεπιοπιζμοί ζηην ςλοποίηζη δαπανών; 

29  Πυρ διακπίνονηαι με διάθοπα κπιηήπια οι δαπάνερ; 

30 Η έννοια ηηρ πίζηυζηρ 

 31  Γιακπίζειρ ηηρ πίζηυζηρ 

32  Σα ζηάδια  διενέπγειαρ νόμιμα δαπάνηρ ηος Κπάηοςρ 

33  Σι αποηελεί έλλειμμα δημοζίος ςπολόγος; 

34  Απαγοπεύζειρ Γημοζίος ςπολόγος 

35 Άμςνα Γημοζίος ςπολόγος καηά καηαλογιζηηρ ππάξηρ 

 36 Βεβαίυζη δημοζίος εζόδος 

 37 Δίζππαξη δημοζίος εζόδος 

 38  Σα μέζα αναγκαζηικήρ εκηέλεζηρ ζηην διοικηηική εκηέλεζη 

39 Παπαγπαθή απαιηήζευν ηος Γημοζίος 

40 Πόηε ςπάπσει 20εηηρ παπαγπαθή ηυν απαιηήζευν ηος Γημοζίος; 

41 Λόγοι διακοπήρ και λόγοι αναζηολήρ ηηρ παπαγπαθήρ 

 42 Παπαγπαθή απαιηήζευν καηά ηος Γημοζίος 

 43 Λόγοι διακοπήρ ηηρ παπαγπαθήρ ηυν απαιηήζευν καηά ηος δημοζίος 

44  Έννοια και λόγοι διαγπαθήρ απαιηήζευν ηος Γημοζίος . Γιαθοπά 

παπαγπαθήρ και διαγπαθήρ. 

45 Ποιορ είναι ο ηύπορ ζςνομολόγηζηρ ζςμβάζευν από ηο Γημόζιο; Ποιορ 

Δκπποζυπεί ηο Γημόζιο; 

46 Σα είδη διαγυνιζμών καηάπηιζηρ ζςμβάζευν ηος Γημοζίος 

47 Η έννοια ηηρ διαππαγμάηεςζηρ  

48 πόηε γίνεηαι διαππαγμάηεςζη συπίρ πποκήπςξη; 

 49 Σο Δλεγκηικό ςνέδπιο και η νομική ηος ςπόζηαζη 

50  Έδπα ηος Δ 

51 ύνθεζη ηος Δ υρ Γικαζηηπίος και ηπόπορ λειηοςπγίαρ ηος 

52 απμοδιόηηηερ ηος Δ ζύμθυνα με ηο ύνηαγμα 

 53 ΟΙ Γιοικηηικέρ απμοδιόηηηερ ηος Δ 

54 Οι Γνυμοδοηικέρ απμοδιόηηηερ ηος Δ 

 55 Οι Γικαζηικέρ απμοδιόηηηερ ηος Δ 

 56 Σα ένδικα μέζα πος αζκούνηαι ζηο Δ 

57  Η έννοια ηος θόπος, ηέλοςρ και δαζμού 

58  Έννοια  θοποδιαθςγήρ ,θοποαποθςγήρ και μεηακύλιζηρ ηος θόπος 

59 Η έννοια ηηρ δημοζιονομικήρ δέζμεςζηρ 

60 Η διαδικαζία ανάλητηρ ςποσπέυζηρ δαπάνηρ 

61  Η διαδικαζία πληπυμήρ δαπάνηρ 

62  Οι διακπίζειρ ηυν δημοζίυν ςπολόγυν 

63  Σα είδη ελέγσος διασείπιζηρ ηυν Γημοζίυν ςπολόγυν 

64  Η έννοια και ηα είδη ελλείμμαηορ ηος Γημοζίος ςπολόγος 

65  ζε ποιοςρ γίνεηαι ο καηαλογιζμόρ όηαν πληπώνονηαι μη νόμιμα δημόζιερ 

δαπάνερ; 

66 Με ποίοςρ ηπόποςρ αμύνεηαι δικαζηικά ο Γημόζιορ ςπόλογορ όηαν ηος γίνει 

καηαλογιζμόρ; 

67 Πυρ γίνεηαι η βεβαίυζη δημόζιος εζόδος; 

68 Πυρ ειζππάηηονηαι ηα δημόζια έζοδα; 
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69 Ο ηύπορ και η μοπθή ηυν ζςμβάζευν ηος Γημοζίος 

70  ηα είδη και ηα σπημαηικά όπια ηυν διαγυνιζμών υρ πποϋπόθεζη καηάπηιζηρ  

δημόζιαρ ζύμβαζηρ 

71 Πόηε ςπάπσει ακςπόηηηα ηυν δημοζίυν ζςμβάζευν ; 

72 Οι διοικηηικέρ απμοδιόηηηερ ηος ελεγκηικού ςνεδπίος 

73 Οι ζςνηάξειρ και ηο Δ 

 74 Η αναδπομικόηηηα ηυν θόπυν 

75 Σα ηοπικά όπια ιζσύορ ηυν θόπυν 

76   διάκπιζη ηυν θόπυν ζε ποζοηικούρ και διανεμηηικούρ 

77 διάκπιζη ηυν θόπυν ζε πποζυπικούρ και ππαγμαηικούρ 

 78 διάκπιζη ηυν θόπυν ζε αμέζοςρ και εμμέζοςρ 

79 διάκπιζη ηυν θόπυν ζε ηακηικούρ και εκηάκηοςρ 

80 πλεονεκηήμαηα μειονεκηήμαηα άμεζυν θόπυν 

81 πλεονεκηήμαηα μειονεκηήμαηα εμμέζυν θόπυν 

 82 Σο ζύζηημα ηηρ ζςνολικήρ πποοδεςηικόηηηαρ ηηρ θοπολογίαρ με ζηαθεπό 

όπιο 

 83 Σο ζύζηημα ηηρ καηά κλίμακα πποοδεςηικόηηηαρ ηηρ θοπολογίαρ με ζηαθεπό 

όπιο 

84 Αναπηύξαηε ηιρ έννοιερ κοινυνικοπολιηικόρ, ηαμιεςηικόρ και οικονομικόρ 

ζκοπόρ ηος θόπος 

85 Η έννοια ηηρ μαηακςλιζηρ και ηηρ επίπηυζηρ ηος θόπος 

 86 βαζικέρ απσέρ ηος διοικηηικού δικαίος 

87  Τπηπεζίερ και όπγανα με δημοζιονομικέρ απμοδιόηηηερ 

88 Σο δημοζιονομικό ζςμβούλιο έννοια ζύνθεζη απμοδιόηηηερ 

89 Η διάπθπυζη ηος Γημοζίος ηομέα ζύμθυνα με ηον νόμο 4270/2014 

90 Έννοια και ηομείρ αναλςηικά  ηηρ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ 

91Σα σαπακηηπιζηικά ηος πποϋπολογιζμού 

 92 Απσέρ πος διέποςν ηον πποϋπολογιζμό 

93 Απσή ηηρ ενόηηηαρ ηος πποϋπολογιζμού και αποκλίζειρ 

94 Η μοπθή ηος πποϋπολογιζμού 

 95 διαδικαζία καηάπηιζηρ ηος πποϋπολογιζμού 

96 Γιαδικαζία τήθιζηρ ηος πποϋπολογιζμού 

97 Όπια εξοςζίαρ ηηρ βοςλήρ ζηην τήθιζη ηος πποϋπολογιζμού 

98 Σι γίνεηαι με ηα ανείζππακηα έζοδα ηος πποϋπολογιζμού και ηιρ μη 

εκηελεζθείζερ δαπάνερ 

99 η έννοια ηος αποθεμαηικού ηος πποϋπολογιζμού 

100 Η έννοια ηος ζςμπληπυμαηικού πποϋπολογιζμού 

101 η έννοια απολογιζμού εζόδυν και εξόδυν 

102 η διαδικαζία καηάπηιζηρ ηος απολογιζμού 

103 η διαδικαζία καηάπηιζηρ ηος ιζολογιζμού 

104 Οι δημόζιερ δαπάνερ και οι πεπιοπιζμοί ηυν κπαηικών οπγάνυν 

10 5 διάκπιζη ηυν δημοζίυν δαπανών από οικονομική, δημοζιονομική, ζκοπού 

και κοινυνικού ζηόσος. 


