
1. Οργανα της εκτελεστικής εξουσίας είναι:
α. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση
β. Η Βουλή και η κυβέρνηση
γ. Η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
δ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυ-
πουργός

2. Ποιο από τα παραπάνω διοικητικά συ-
στήματα εφαρμόζεται στην Ελλάδα:
α. Το συγκεντρωτικό
β. Το σύστημα της διοικητικής αποκέντρωσης
γ. Το σύστημα της άμεσης συμμετοχής των πο-
λιτών στη διοίκηση
δ. Το ομοσπονδιακό σύστημα διοίκησης

3. Αστική ευθύνη του κράτους σημαίνει:
α. Την ευθύνη του κράτους που διέπεται από τις 
διατάξεις του αστικού δικαίου
β. Τις υποχρεώσεις του κράτους από τη διαχεί-
ριση της ιδιωτικής του περιουσίας
γ. Την υποχρέωση του κράτους σε αποζημίωση  
για παράνομη πράξη ή παράλειψη οργάνου του
δ. Την ευθύνη των διοικητικών οργάνων του 
κράτους έναντι των διοικούμενων

4. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του 
κράτους είναι:
α. Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας
β. Η προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής
γ. Η προστασία του γενικού συμφέροντος
δ. Η προώθηση των συμφερόντων της διοίκησης

5. Η αποφασιστική αρμοδιότητα ενός δι-
οικητικού οργάνου αντιδιαστέλλεται:
α. Από τη διαγνωστική αρμοδιότητα
β. Από τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα
γ. Από τη δέσμια αρμοδιότητα
δ. Από την υλική αρμοδιότητα

6. 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

7. Στα κεντρικά όργανα της διοίκησης δεν 
συγκαταλέγεται:
α. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
β. Ο πρωθυπουργός
γ. Οι υπουργοί
δ. Ο περιφερειάρχης

8. Αιρετά κρατικά όργανα υπηρετούν:
α. Στη νομοθετική και στη δικαστική εξουσία
β. Στη νομοθετική και στην εκτελεστική εξουσία
γ. Στη εκτελεστική και στη δικαστική εξουσία
δ. Στη νομοθετική, στην εκτελεστική και στη δι-
καστική εξουσία

9. Με τον όρο κάθετη οργάνωση της δι-
οίκησης νοείται:

α. Η υποταγή των οργάνων της διοίκησης στο 
Σύνταγμα και τους νόμους
β. Η οργάνωση που γίνεται με βάση το αντικείμε-
νο της δραστηριότητας κάθε υπηρεσίας
γ. Η σχέση ιεραρχίας μεταξύ των διαφόρων βαθ-
μίδων της διοίκησης
δ. Ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
περισσότερων οργάνων μιας υπηρεσίας

10. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποτε-
λεί Οργανισμό Αυτοδιοίκησης:
α. Πρώτου βαθμού
β. Δεύτερου βαθμού
γ. Τρίτου βαθμού
δ. Ειδικής αυτοδιοίκησης

11. Στην καθ’ ύλη Αυτοδιοίκηση συγκα-
ταλέγονται:
α. Τα υπουργεία
β. Το αποκεντρωτικό σύστημα
γ. Τα ΑΕΙ
δ. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις

12. Η οργάνωση της κρατικής διοίκησης 
με ανάθεση αρμοδιοτήτων σε περιφερει-
ακά κρατικά όργανα ονομάζεται:
α. Διοικητική αποκέντρωση
β. Διοικητική αυτοδιοίκηση
γ. Διοικητική ολοκλήρωση
δ. Διοικητική μέριμνα

13. Τα συλλογικά όργανα της διοικήσεως 
συνεδριάζουν νομίμως, εφόσον έχουν:
α. Πλειοψηφία
β. Ισοψηφία
γ. Ομοφωνία
δ. Απαρτία

14. Η σχέση μεταξύ προϊσταμένου και 
υφισταμένου στη Διοίκηση χαρακτηρί-
ζεται ως:
α. Υπηρεσιακή σχέση
β. Ιεραρχική σχέση
γ. Πειθαρχική σχέση
δ. Συμβατική σχέση

15. Η Διοίκηση αποτελεί όργανο της:
α. Νομοθετικής εξουσίας
β. Εκτελεστικής εξουσίας
γ. Δικαστικής εξουσίας
δ. Τέταρτης εξουσίας

16. Η αυθεντική ερμηνεία των νόμων 
ανήκει:
α. Στη νομοθετική λειτουργία
β. Στον Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επι-
κράτειας
γ. Στην κυβέρνηση
δ. Στον Πρόεδρο της Βουλής

17. Για να γίνει κάποιος υπουργός, πρέπει:
α. Να έχει την ιδιότητα του βουλευτή
β. Να έχει τα προσόντα που απαιτούνται για να 
εκλεγεί κανείς βουλευτής

γ. Να υπάρχει θετική προηγούμενη απόφαση 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώ-
ντος κόμματος
δ. Να έχει διατελέσει τουλάχιστον μία φορά στο 
παρελθόν βουλευτής

18. Οι υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο:
α. Ασκούν εν αμφιβολία όσες αρμοδιότητες δεν 
έχουν ανατεθεί σε άλλους υπουργούς
β. Εχουν όσες αρμοδιότητες τους αναθέτει ο 
πρωθυπουργός με απόφασή του
γ. Ασκούν χωρίς δικαίωμα ψήφου συμβουλευ-
τικό έργο στο Υπουργικό Συμβούλιο
δ. Εκπροσωπούν αυτοδικαίως την κυβέρνηση 
ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ενωσης

19. 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, εκτε-
λεστικής, νομοθετικής και δικαστικής

20. De facto διοικητικό όργανο ονομά-
ζεται:
α. Αυτό το οποίο διορίσθηκε για έναν συγκεκρι-
μένο εξαρχής σκοπό
β. Αυτό το οποίο διορίσθηκε με πράξη διορισμού 
που δημιουργεί αντικειμενική επίφαση νομιμό-
τητας
γ. Αυτό το οποίο καταργήθηκε μετά την έκδοση 
της διοικητικής πράξης
δ. Αυτό το οποίο διορίζεται παρά την έλλειψη 
αντίστοιχης οργανικής θέσης

21. Σε περίπτωση υποχρεωτικής γνωμο-
δότησης, η πράξη της γνωμοδότησης εί-
ναι:
α. Εκτελεστή
β. Μη εκτελεστή
γ. Σύνθετη
δ. Απλή

22. Η ανάκληση μιας ατομικής διοικητι-
κής πράξης διενεργείται:
α. Από τις δικαστικές Αρχές
β. Από το διοικητικό όργανο που την έχει εκδώσει
γ. Από τον προϊστάμενο του διοικητικού οργάνου 
που την έχει εκδώσει
δ. Από όλους τους παραπάνω

23. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι ένα 
τρόφιμο είναι επικίνδυνο για τη δημό-
σια υγεία είναι δυνατή η ανάκληση της 
άδειας εμπορίας του για λόγους:
α. Δημοσίου συμφέροντος
β. Μεταβολής των πραγματικών συνθηκών
γ. Μεταβολής των νομικών συνθηκών
δ. Μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων του διοικη-
τικού δικαίου

24. Η ανάκληση της ανάκλησης μιας ατο-
μικής διοικητικής πράξης:

α. Επιτρέπεται
β. Δεν επιτρέπεται
γ. Επιτρέπεται στις δυσμενείς πράξεις
δ. Δεν επιτρέπεται. Οποτε όμως συμβαίνει, ισο-
δυναμεί με έκδοση νέας πράξης

25. Η ανάκληση παράνομης ατομικής δι-
οικητικής πράξης ενεργεί:
α. Για το παρόν
β. Από την έκδοση της παράνομης ατομικής δι-
οικητικής πράξης
γ. Για το μέλλον
δ. Εχει αναδρομικότητα ενός έτους

26. Η ανάκληση μιας ατομικής διοικητι-
κής πράξης είναι δυνατή εφόσον:
α. Την επιτρέπει ο νόμος
β. Δεν την απαγορεύει ο νόμος
γ. Σε κάθε περίπτωση
δ. Τα α και β

27. Η ισχύς μιας ατομικής διοικητικής 
πράξης λήγει:
α. Με αχρησία
β. Με το θάνατο του διοικούμενου τον οποίο 
αφορά
γ. Με την πάροδο ορισμένης προθεσμίας
δ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις

28. Η αιτιολογία συνιστά:
α. Επουσιώδη τύπο έκδοσης μιας πράξης
β. Ουσιώδη τύπο έκδοσης μιας πράξης
γ. Εσωτερικό τύπο
δ. Τα β και γ μαζί

29. Η μη τήρηση ενός τύπου είναι δυνατή:
α. Ποτέ
β. Πάντοτε
γ. Σε περιπτώσεις ανώτερης βίας
δ. Σε ευμενείς για το διοικούμενο πράξεις

30. Μεταγενέστερη αιτιολογία:
α. Είναι πάντα δυνατή
β. Δεν επιτρέπεται
γ. Είναι δυνατή εφόσον αναφέρεται σε προγενέ-
στερα στοιχεία της πράξης
δ. Είναι δυνατή εφόσον αναφέρεται σε μεταγε-
νέστερα στοιχεία της πράξης

31. Μειοδοτικός είναι ο διαγωνισμός για 
τη σύναψη διοικητικής σύμβασης με:
α. Το χαμηλότερο τίμημα
β. Μηδενικό τίμημα
γ. Χαριστικό τίμημα
δ. Το υψηλότερο τίμημα

32. Η πράξη η οποία δημιουργεί οφέλη 
στο διοικούμενο αποκαλείται:
α. Δυσμενής
β. Απλή
γ. Σύνθετη
δ. Επωφελής

ΜΑΘΗΜΑ:

Γενικες Γνώςεις

AΣΕΠΠΕΜΠΤΗ 2 ΜαρΤιου 2023

Ελεύθερος Τύπος

23

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ



AΣΕΠ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜαρΤιου 2023

Ελεύθερος Τύπος

24

33. Ενας φόρος εισοδήματος είναι προο-
δευτικός όταν:
α) ο φορολογικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος 
της μονάδας 
β) ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται όσο 
μειώνεται η φορολογική βάση 
γ) όταν μικρότερη φορολογική βάση συνεπάγεται 
και μικρότερο φορολογικό συντελεστή
δ) όταν ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται 
περισσότερο από τη φορολογική βάση 

34. Ενας φόρος είναι αναλογικός όταν:
α) ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται ανά-
λογα με τη φορολογική βάση 
β) όταν ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται 
περισσότερο από τη φορολογική βάση
γ) όταν ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται 
ανάλογα με τη φορολογική βάση
δ) όταν ο φορολογικός συντελεστής είναι ανε-
ξάρτητος από τη φορολογική βάση

35. Εάν το εισόδημα ενός ατόμου είναι 
25.000€ και ο αναλογικός φόρος που κα-
λείται να πληρώσει είναι 1.750€, τότε ο 
φορολογικός συντελεστής είναι:
α) 6%  β) 0,8%
γ) 0,2  δ) 0,07 

36. Φορολογική συνάρτηση:
α) είναι η συνάρτηση που μας δίνει το σύνολο 
των φορολογικών εσόδων αφού αφαιρέσουμε 
το κόστος είσπραξης των φόρων
β) είναι η συνάρτηση που μας δείχνει το ύψος 
του εισοδήματος αν από αυτό αφαιρέσουμε τους 
φόρους 
γ) είναι η συνάρτηση που μας δίνει το σύνολο 
των φορολογικών εσόδων σε σχέση με τη φο-
ρολογική βάση 
δ) δεν είναι κανένα από τα παραπάνω

37. Φορολογούμενη μονάδα είναι:
α) η νομισματική μονάδα βάσει της οποίας υπο-
λογίζεται ο φόρος 
β) το εισόδημα, η περιουσία ή η δαπάνη επί των 
οποίων υπολογίζεται ο φόρος 
γ) η υποδιαίρεση της φορολογικής βάσης που 
αντιστοιχεί σε φόρο 1 €
δ) το πρόσωπο του οποίου τα χαρακτηριστικά χρη-
σιμοποιούνται για τον υπολογισμό του φόρου

38. Η καταβολή χρημάτων από τον ιδιω-
τικο-οικονομικό προς τον δημόσιο τομέα 
είναι φόρος όταν:
α) πραγματοποιείται χωρίς ειδική αντιπαροχή 
β) όταν πραγματοποιείται έναντι ειδικού ανταλ-
λάγματος 
γ) όταν πραγματοποιείται άνευ γενικής αντιπαροχής 
δ) όταν είναι εκούσια

39. Ο δημόσιος δανεισμός είναι συνήθως:
α) εξωτερικός 
β) αναγκαστικός 
γ) εκούσιος 
δ) ασήμαντου μεγέθους 

40. Το εκδοτικό προνόμιο σχετίζεται:
α) με τη δυνατότητα κοπής χρήματος
β) με την έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  
γ) με την έκδοση κρατικών ομολόγων
δ) με την έκδοση φορολογικών διατάξεων

41. Δασμοί είναι:
α) οι υποχρεωτικές πληρωμές για ένα αγαθό όταν 
αυτό διακινείται στην επικράτεια μιας χώρας 
β) μονομερείς χρηματικές παροχές  από τους 
ιδιωτικούς προς τους δημόσιους φορείς 
γ) οι υποχρεωτικές πληρωμές για ένα αγαθό όταν 
αυτό περνάει τα σύνορα μιας χώρας 

42. Σύμφωνα με το θεώρημα τον ισοσκε-
λισμένου προϋπολογισμού:
α) Ο Κρατικός Προϋπολογισμός πρέπει να είναι 
πάντοτε ισοσκελισμένος.
β) Δεν είναι δυνατόν για μια χώρα να αυξάνει 
ισόποσα τα κρατικά έσοδα και τις κρατικές της 
δαπάνες για να εξασφαλίζεται η ισοσκέλιση του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.
γ) Οταν ο Κρατικός Προϋπολογισμός είναι ισο-
σκελισμένος, η οικονομία βρίσκεται οπωσδήποτε 
σε ύφεση.
δ) Αν κρατικά έσοδα και δαπάνες αυξηθούν ισό-
ποσα, ώστε να παραμείνει ο Προϋπολογισμός 
ισοσκελισμένος, θα υπάρξει ισόποση αύξηση του 
συνολικού εισοδήματος.

43. Οι «αυτόματοι σταθεροποιητές» της 
οικονομίας:
α) Επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα, έτσι ώστε 
να περιορίζονται οι διακυμάνσεις του συνολι-
κού εισοδήματος, και χρησιμοποιούνται από τους 
υπευθύνους για τη σταθεροποίηση της οικονο-
μίας όταν αυτοί το κρίνουν σκόπιμο.
β) Επαρκούν για να εξασφαλιστεί η πλήρης στα-
θερότητα της οικονομίας.
γ) Περιορίζουν τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 
των μεταβολών της αυτόνομης δαπάνης, π.χ. της 
αυτόνομης επένδυσης.
δ) Ισχύουν κυρίως στους προϋπολογισμούς των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

44. Ενα από τα πιο κάτω δεν αποτελεί 
αυτόματο σταθεροποιητή:
α) Τα επιδόματα ανεργίας και οι άλλες εισοδη-
ματικές μεταβιβάσεις 
β) Η πολιτική των σταθερών μερισμάτων που 
ακολουθούν πολλές επιχειρήσεις 
γ) Η ύπαρξη προοδευτικής φορολογίας εισοδήματος 
δ) Η αυξομείωση των δημοσίων δαπανών
ε) Η συνήθεια των νοικοκυριών να διατηρούν 
βραχυχρόνια σταθερά τα επίπεδα της κατανά-
λωσής τους

45. Οταν αυξάνεται η δημόσια δαπάνη;
α) Αυξάνεται πάντοτε και η ιδιωτική επένδυση
β) Μειώνεται πάντοτε η ιδιωτική επένδυση
γ) Οταν η επέκταση της κρατικής δαπάνης χρημα-
τοδοτείται με δανεισμό του Δημοσίου, αυξάνεται το 
επιτόκιο και αποθαρρύνεται η ιδιωτική επένδυση
δ) Το κράτος μπορεί να μειώνει το χρέος του

46. Αν οι επενδύσεις αυξηθούν κατά 50 
δισ. και η οριακή ροπή προς αποταμίευ-
ση είναι 0,20, τότε το εισόδημα θα αυξη-
θεί κατά:
α) 50 δισ.  β) 0,20 δισ.
γ) 250 δισ. δ) 1.000 δισ.
π=ΔΥ/ΔΙ=1/(1-b)=1/s=1/ΟΡΑ=1/0,2=5 τότε ΔΥ 
= π * ΔΙ => ΔΥ = 5 * 50 = 250

47. Αν η οριακή ροπή προς κατανάλωση 
είναι 0,8 και οι επενδύσεις αυξάνονται 
κατά 10 ευρώ, τότε το προϊόν ισορροπίας 
θα μεταβληθεί κατά:
α) 0  β) 40
γ) 50  δ) 100

48. Οι διαδικασίες που αφορούν στις σχέ-
σεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημοσί-
ων οργανισμών εντάσσονται στο πλαίσιο 
της σχέσης:
Α) Κυβέρνηση προς κυβέρνηση 
Β) Κυβέρνηση προς πολίτες
Γ) Κυβέρνηση προς πολίτες, επιχειρήσεις 
Δ) Κυβέρνηση προς επιχειρήσεις

49. Σύμφωνα με το Σύνταγμα επιτρέπεται 
να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια:
Α) Οταν κάποιος στερηθεί τα πολιτικά του δι-
καιώματα
Β) Οταν κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια
Γ) Οταν κάποιος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη
Δ) Τίποτε από τα ανωτέρω

50. Ως ατομικά δικαιώματα χαρακτηρί-
ζονται όσα:
Α) Οριοθετούν τον με τον όρο status negativus 
χώρο της ελεύθερης ύπαρξης και δράσης των 
πολιτών
Β) Εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των πο-
λιτών στο σχηματισμό της πολιτικής βούλησης
Γ) Διασφαλίζουν ορισμένα καθοριστικής σημασί-
ας αγαθά για την οικονομική ζωή και ανάπτυξη 
των πολιτών

51. Τα κοινωνικά δικαιώματα για την προ-
στασία του γάμου και της οικογένειας κα-
θιερώθηκαν σε συνταγματικό επίπεδο για 
πρώτη φορά: 
Α) με το Σύνταγμα του 1927 
Β) με το Σύνταγμα του 1975
Γ) με τη Συνταγματική Αναθεώρηση του 1986 
Δ) με το Σύνταγμα του 1911

52. Επιλέξτε τη σωστή πρόταση:
Α) Η αμνηστία αίρει τις ποινές και το αξιόποινο 
του χαρακτήρα τους
Β) Η χάρις απονέμεται μόνο στα πολιτικά αδι-
κήματα
Γ) Η απονομή χάριτος δεν είναι ατομικό μέτρο, 
αλλά νόμος γενικός και αφηρημένος
Δ) Η αμνηστία έχει σαν σκοπό την επανένταξη 
του εγκληματία που έχει μεταμεληθεί, ενώ η απο-
νομή χάριτος αποσκοπεί στην επίτευξη εθνικής 
ομοψυχίας

53. Η παραχώρηση του δικαιώματος της 
ψήφου στις γυναίκες παρουσιάζεται επι-
βεβλημένη πραγματικότητα υπό το πρίσμα 
του συνδυασμού των εξής συνταγματικά 
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων:
Α) της ισότητας και της συνδικαλιστικής ελευ-
θερίας 
Β) της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης 
της προσωπικότητας 
Γ) της ασφάλειας και της ελευθερίας του Τύ-
που
Δ) αποκλειστικά της ισότητας

54. Οι περιορισμοί της προσωπικής ελευ-
θερίας:
Α) απαγορεύονται αυστηρά
Β) επιτρέπονται μόνο με διάταξη νόμου
Γ) επιβάλλονται μόνο σε αλλοδαπούς
Δ) συνιστούν τον κανόνα

55. Οι πολίτες συμμετέχουν στα φορο-
λογικά βάρη:
Α) ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότη-
τες
Β) με βάση την αρχή της ισότητας
Γ) προαιρετικά
Δ) με βάση συλλογικές συμβάσεις

56. Οι κοινοί ορισμοί της προοδευτικότη-
τας συμπίπτουν με τους τεχνικούς: 
Α) όταν πρόκειται για φόρους δαπάνης
Β) για τους φόρους περιουσίας 
Γ) για τους φόρους εισοδήματος 
Δ) για τους έμμεσους φόρους 

57. Η μετάθεση του φορολογικού βάρους 
από έναν ιδιωτικό φορέα σε έναν άλλο 
καλείται:
Α) φορολογική μετάθεση
Β) μετακίνηση του φόρου
Γ) μετακύλιση του φόρου 
Δ) φορολογική μετατόπιση

58. Αν η ζήτηση εργασίας είναι πλήρως 
ανελαστική, ένας φόρος στο εισόδημα 
από εργασία:
Α) επιβαρύνει εξίσου τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζομένους 
Β) επιβαρύνει αποκλειστικά τους εργαζομένους
Γ) επιβαρύνει αποκλειστικά τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές 
Δ) επιβαρύνει εξίσου τους εργαζομένους και τους 
καταναλωτές

59. Αν οι επιχειρήσεις επιδιώκουν και 
πραγματοποιούν μεγιστοποίηση των κερ-
δών τους, ο φόρος που επιβάλλεται στα 
κέρδη τους:
Α) μεταβιβάζεται μερικώς στους καταναλωτές
Β) μεταβιβάζεται πλήρως στους καταναλωτές  
Γ) δεν μπορεί να μεταβιβασθεί στους κατανα-
λωτές 
Δ) επιβαρύνει περισσότερο τους καταναλωτές 
και λιγότερο τις επιχειρήσεις 

ΜΑΘΗΜΑ:
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1. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι συ-
µπληρώνει τη σχέση.

Αβρός Άξεστος
; ;

Α. Έλκω-Τραβώ Γ. Ακούγοµαι-
Εισακούγοµαι

Β. Αγέλη-Κοπάδι ∆. Άβυσσος-Κορυφή

2. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι συ-
µπληρώνει τη σχέση.

Άθυρµα Παίγνιο
; ;

Α. Ανυποµονώ-
Αδηµονώ Γ. Τόξο-Βέλος

Β. Νύχτα-Μέρα ∆. Χαρτί-Μολύβι

3. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι συ-
µπληρώνει τη σχέση.

Ποτάµι Παραπόταµος
∆έντρο ;

Α. Στέλεχος Γ. Κλαδί
Β. Ρίζα ∆. Λουλούδι

4. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι συ-
µπληρώνει τη σχέση.

Γιατρός Ασθενής
∆ικηγόρος ;

Α. Αγοραστής Γ. Πελάτης
Β. Κατηγορούµενος ∆. ∆ικαστής

5. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι συ-
µπληρώνει τη σχέση.

Περιστέρι Ειρήνη
; ;

Α. Κοράκι-Σκάψιµο Γ. Ηρεµία-Καταιγίδα

Β. Μαχαίρι-Κόψιµο ∆. Μαργαριτάρι-
Αγνότητα

6. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι συ-
µπληρώνει τη σχέση.

Βραχίονας Αγκώνας
Πόδι ;

Α. ∆άχτυλο Γ. Μηρός
Β. Γόνατο ∆. Αστράγαλος

7. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι συ-
µπληρώνει τη σχέση.

Αγώνας Κόπωση
Νηστεία ;
Α. Τροφή Γ. Πείνα
Β. Όρεξη ∆. Αδυναµία

8. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι συ-
µπληρώνει τη σχέση.

Κινητό Τηλέφωνο Μπαταρία

Ζωή ;

Α. Γη Γ. Σελήνη
Β. Ήλιος ∆. Αστέρι

9. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι συ-
µπληρώνει τη σχέση.

Ηθοποιός Σκηνή
Ιερέας ;
Α. Βήµα Γ. Κήρυγµα

Β. Άµβωνας ∆. Αρτοκλασία

10. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Υγρόµετρο Υγρασία
Σφυγµοµανόµετρο ;

Α. Πίεση Γ. Βροχόπτωση
Β. Πίεση αίµατος ∆. Καρδιακός παλµός

11. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Κύκλος Περιφέρεια
Τετράγωνο ;
Α. ∆ιαγώνιος Γ. ∆ιάµετρος
Β. Περίµετρος ∆. Κάθετος

12. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Αρουραίος Γάτα
Σκουλήκι ;
Α. Μετάξι Γ. Γη
Β. Πουλί ∆. Ψάρεµα

13. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Χρυσοχόος Χρυσό
; ;

Α. Ξυλουργός-Ξύλο Γ. Κοσµηµατοπώλης-
Κοσµήµατα

Β. Τσαγκάρης-
Παπούτσια ∆. Κουρέας-Ξύρισµα

14. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Μηχανικός Κλειδί
Ξυλουργός ;
Α. ∆έντρο Γ. Έπιπλα
Β. Ξύλο ∆. Πριόνι

15. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Ύπνος Ανάπαυση
Παιχνίδι ;

Α. Απόλαυση Γ. Τραυµατισµός
Β. Μάθηση ∆. Πρωταθλητής

16. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Έπος Ηρωισµός

Ποιµενικό δράµα ;
Α. Ζωή Γ. Οµορφιά

Β. Έπαινος ∆. Αγροτική ζωή

17. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Στεφάνι Κύκλος
Τέλος ;
Α. Αρχή Γ. Έκθεση

Β. Επίλογος ∆. Περίληψη

18. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση

Σπάταλος ;
Φειδωλός Τσιγκούνης
Α. Πλούσιος Γ. Αφειδής
Β. Σφιχτός ∆. Οικονόµος

19. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Λάδι Φωτιά
Κερί ;

Α. Ενέργεια Γ. Φως
Β. Ηλεκτρισµός ∆. Μέλισσα

20. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Σε επαγρύπνηση Σε εγρήγορση
Βιώσιµος ;

Α. Όµορφος Γ. Απλός
Β. Χρήσιµος ∆. Εφικτός

21. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Σκύλος Γαβγίζω
Κατσίκα ;

Α. Φωνάζω Γ. Γρυλίζω
Β. Ουρλιάζω ∆. Βελάζω

22. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Χοιρινό Γουρούνι
Μοσχάρι ;

Α. Αρνί Γ. Πρόβατο
Β. Αγελάδα ∆. Κτηνοτρόφος

23. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Επισφαλής Ασφαλής
; ;

Α. Θεµέλια-Βάσεις Γ. Ξενηλασία-
Φιλοξενία

Β. Κύκλο-Στρογγυλό ∆. Σωρός-Σορός

24. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Αετός Πτηνό

Τριαντάφυλλο ;
Α. Μπαχαρικό Γ. Κόκκινο

Β. Άνθος ∆. Όµορφο

25. Επιλέξτε τη λέξη που θεωρείτε ότι 
συµπληρώνει τη σχέση.

Ταχύτητα Γρήγορος
Πυρετός ;

Α. Θερµόµετρο Γ. Ζέστη
Β. Βαθµοί Κελσίου ∆. Θερµός

26. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 10
β) 6
γ) 4
δ) 2

27. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 4
β) 5
γ) 8
δ) 6

28. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 2
β) 3
γ) 6
δ) 5

ΜΑΘΗΜΑ:
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β) 5
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29. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 2
β) 1
γ) 3
δ) 4

30. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 2  β) 6
γ) 5  δ) 4

31. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 256
β) 512
γ) 212
δ) 196

32. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 58
β) 54
γ) 57
δ) 56

33. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 3
β) 2
γ) 1
δ) 5

34. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 49
β) 69
γ) 56
δ) 64

35. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 2  β) 5
γ) 7  δ) 8

36. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 17  β) 16
γ) 28  δ) 21

37. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 8  β) 9
γ) 10  δ) 11

38. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 32
β) 22
γ) 24
δ) 28

39. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 3  β) 4
γ) 5  δ) 6

40. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 11
β) 12
γ) 7
δ) 13

41. Είστε δηµόσιος υπάλληλος υπεύ-
θυνος για τη διεκπεραίωση αιτήσεων 
ασφάλισης σε µια κρατική υπηρεσία. 
Ένας από τους αιτούντες έχει υποβάλει 
καταγγελία ότι δεν έχετε επεξεργαστεί 
την αίτησή του εντός της προθεσµίας 
και τώρα ζητά αποζηµίωση. Τι κάνετε?
Α) Συνεχίζετε να εργάζεστε στον δικό σας χρό-
νο και αγνοήστε το παράπονο µέχρι να ολο-
κληρώσετε την αίτηση
Β) Ζητάτε συγγνώµη από τον αιτούντα και 
τον ενηµερώνετε ότι θα επισπεύσετε την 
επεξεργασία της αίτησής του.
Γ) Λέτε στον αιτούντα ότι έχετε πάρα πολλή 
δουλειά και ζητήστε του να κάνει υποµονή.
∆) Ενηµερώνετε τον πολίτη ότι δεν ευθύνεστε 
εσείς αλλά κάποιος άλλος συνάδελφος προ-
κειµένου να δικαιολογηθείτε και να µην έχετε 
πρόβληµα.

42. Η Χριστίνα είναι µια υπεύθυνη δη-
µόσια υπάλληλος που εργάζεται σε 
κρατικό φορέα εδώ και αρκετά χρό-
νια. Είναι µια εργατική υπάλληλος που 
παίρνει τη δουλειά της στα σοβαρά και 
έχει λάβει θετικά σχόλια από τους συ-
ναδέλφους και τους υφισταµένους της. 
Ωστόσο, αυτή τη στιγµή αντιµετωπίζει 
µια δύσκολη κατάσταση καθώς ο προ-
ϊστάµενός της είναι προκατειληµµένος 
εναντίον της. Υποτιµά συνεχώς τις συ-
νεισφορές της και αρνείται να αναγνω-
ρίσει τα επιτεύγµατά της.
Πρόσφατα, η Χριστίνα έλαβε την ετήσια έκ-
θεση αξιολόγησης και διαπίστωσε έκπληκτη 
ότι η έκθεση δεν ήταν αντικειµενική. Η έκθεση 
αξιολόγησης περιείχε αρκετά λάθη και ανακρί-
βειες και η βαθµολογία που έλαβε ήταν πολύ 
χαµηλότερη από αυτή που περίµενε. Η Χριστίνα 
συνειδητοποίησε ότι η µεροληψία του προϊ-
σταµένου της είχε επηρεάσει την αξιολόγησή 
της και ήξερε ότι θα είχε σηµαντικό αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη της σταδιοδροµίας της. Πώς 
ενεργεί η Χριστίνα?
α) Παραµένει επαγγελµατίας και προσεγγίζει 
τον προϊστάµενό της έχοντας συγκεντρώσει 
τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να ισχυ-
ροποιήσει τα επιχειρήµατά της.
β) Υποβάλει αναφορά σε ανώτερο κλιµάκιο και 
παραθέτει τα γεγονότα.
γ) Συζητά µε τους συναδέλφους της και ζητάει 
τη βοήθειά τους.
δ) Συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά της µε 
επαγγελµατισµό χωρίς να επηρεάζεται από την 
στάση του προϊσταµένου της.

43. Η Σάρα είναι µια δηµόσια υπάλ-
ληλος που εργάζεται στο Λογιστήριο 
τα τελευταία πέντε χρόνια. Πρόσφα-
τα, µετατέθηκε στο Τµήµα Ανθρώπινου 
∆υναµικού και στη θέση της προσλή-
φθηκε ένας νέος συνάδελφος, ο Γιάν-
νης. Ωστόσο, η Σάρα δεν ενηµέρωσε 
τον Γιάννη για αρκετές εκκρεµότητες, 
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35. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-

τηµατικό;

τηµατικό;

α) 11
β) 12

δ) 13

τηµατικό;

α) 49
β) 69
γ) 56
δ) 64

35. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 2
β) 1
γ) 3
δ) 4

τηµατικό;

τηµατικό;

τηµατικό;

τηµατικό;

Ένας από τους αιτούντες έχει υποβάλει 

τηµατικό;

τηµατικό;

τηµατικό;



συμπεριλαμβανομένων απλήρωτων τι-
μολογίων και ημιτελών έργων. Τι πρέ-
πει να κάνει ο Γιάννης σε αυτή την κα-
τάσταση;
Α) Αγνοεί τις εκκρεμότητες και επικεντρώνετε 
στα δικά του καθήκοντα.
Β) Ζητάει από τον προϊστάμενό του να ανα-
θέσει σε κάποιον άλλον να ασχοληθεί με τις 
εκκρεμότητες.
Γ) Απευθύνεται στη Σάρα και ζητά τη βοήθειά 
της για την επίλυση των εκκρεμοτήτων.
Δ) Αναλαμβάνει να διερευνήσει τις εκκρεμό-
τητες και προσπαθεί να τις επιλύσει.

44. Είστε υπεύθυνος μιας δημόσιας 
υπηρεσίας και παρατηρείτε ότι ένας 
από τους δημόσιους υπαλλήλους σας 
απουσιάζει από την εργασία για αρκετές 
ώρες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
Αργότερα, ανακαλύπτεις ότι έφυγε από 
τη δουλειά για να ασχοληθεί με κάποια 
προσωπικά θέματα. Τι πρέπει να κάνετε 
σε αυτή την κατάσταση;
Α) Αγνοήστε το θέμα και επιτρέψτε στον υπάλ-
ληλο να συνεχίσει τη δουλειά του ελέγχοντας 
αν θα ξανασυμβεί.
Β) Αντιμετωπίστε τον υπάλληλο και ζητήστε 
του να εξηγήσει την απουσία του. 
Γ) Καλέστε τον υπάλληλο και ενημερώστε τον 
ότι θα τιμωρηθεί για την απουσία του. 
Δ) Ζητήστε από τον υπάλληλο να αναπληρώσει 
το χρόνο που έχασε. 

45. Είστε υπεύθυνος ενός τμήματος δη-
μόσιας υπηρεσίας και έχετε παρατηρή-
σει ότι ένας από τους δημόσιους υπαλ-
λήλους σας εργάζεται λιγότερες ώρες 
λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. 
Πρέπει να αποφασίσετε πώς θα απα-
ντήσετε. Ποια από τις παρακάτω επι-
λογές θα διαλέγατε;
Α. Στηριχτείτε στην εμπιστοσύνη που έχετε στον 
υπάλληλο ότι θα αναπληρώσει την εργασία που 
έχασε αργότερα.
Β. Πείτε στον εργαζόμενο ότι πρέπει να εργά-
ζεται ολόκληρο το ωράριό του διαφορετικά θα 
υπάρξουν και οι ανάλογες συνέπειες. 
Γ. Αξιολογήστε την κατάσταση και διερευνή-
στε ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.
Δ. Αυξήστε τον φόρτο εργασίας του υπαλλή-
λου για να αναπληρώσει το μειωμένο ωράριό 
του.

46. Είστε δημόσιος υπάλληλος και μό-
λις συνειδητοποίησατε ότι έχετε κάνει 
σοβαρό λάθος στη δουλειά σας. Τι πρέ-
πει να κάνετε;
α) Κρύψτε το λάθος και ελπίζετε να μην το 
μάθει κανείς.
β) Διορθώστε γρήγορα το λάθος και προσποι-
ηθείτε ότι δεν συνέβη ποτέ.
γ) Αναφέρετε το λάθος στον προϊστάμενό 
σας και προσφέρετε μια λύση για το πώς να 
το διορθώσετε.
δ) Κατηγορήστε κάποιον άλλο για το λάθος και 
προσπαθήστε να αποφύγετε την ευθύνη.

47. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολο-
γίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς 
Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, ποιο 

από τα παρακάτω ΔΕΝ θεωρείται παρα-
βίαση της ακεραιότητας; 
α) αποδοχή δωροδοκίας 
β) εμπλοκή σε συναλλαγές εμπιστευτικών 
πληροφοριών 
γ) χρήση κρατικών πόρων για προσωπικό 
όφελος 
δ) υπεράσπιση μιας πολιτικής που ευθυγραμ-
μίζεται με τις προσωπικές σας πεποιθήσεις

48. Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις 
περιγράφει καλύτερα την αρχή της αμε-
ροληψίας στον Κώδικα Δεοντολογί-
ας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς 
Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα; 
α) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα πρέπει 
να ενεργούν για το δικό τους συμφέρον. 
β) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα πρέ-
πει να αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα και τις 
ομάδες ισότιμα   και χωρίς προκαταλήψεις 
γ) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα πρέπει 
να ενεργούν κυρίως προς το συμφέρον του 
πολιτικού τους κόμματος 
δ) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα πρέπει 
να ευνοούν τους φίλους και την οικογένεια 
τους αφού πρόκειται για συγγενικά τους πρό-
σωπα

49. Ποιες από τις παρακάτω ενέργει-
ες ΔΕΝ θα θεωρούνταν παραβίαση του 
Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελμα-
τικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του 
Δημόσιου Τομέα σχετικά με σύγκρουση 
συμφερόντων; 
α) αποδοχή δώρου από πολίτη που συναλλάσ-
σεται με την υπηρεσία
β) συμμετοχή σε μια απόφαση που θα μπο-
ρούσε να ωφελήσει οικονομικά ένα μέλος της 
οικογένειας 
γ) απαλλαγή από μια απόφαση ή ενέργεια 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση 
συμφερόντων 
δ) χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών για κά-
ντε προσωπικές επενδύσεις

50. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολο-
γίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς 
Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, ποια 
είναι η πρωταρχική ευθύνη των εργα-
ζομένων στο δημόσιο τομέα; 
α) να ενεργούν προς το καλύτερο συμφέρον 
της κυβέρνησης 
β) να ενεργούν προς το συμφέρον του κοι-
νού 
γ) να ενεργούν προς το συμφέρον του εργο-
δότη τους 
δ) να ενεργούν προς το συμφέρον του εαυτού 
τους

51. Ποιος είναι ο κύριος σκοπός του Κώ-
δικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής 
Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημό-
σιου Τομέα; 
α) να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι του δη-
μόσιου τομέα ενεργούν προς το συμφέρον 
του δημοσίου 
β) να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι του δη-
μόσιου τομέα ενεργούν προς το συμφέρον της 
κυβέρνησης 
γ) να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι του δη-

μόσιου τομέα ενεργούν προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας τους 
δ) να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι του δημό-
σιου τομέα ενεργούν προς το καλύτερο συμ-
φέρον

52. Στον Κώδικα Δεοντολογίας και 
Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλ-
λήλων του Δημόσιου Τομέα στην Ελ-
λάδα, ποια είναι η βασική αρχή για τη 
χρήση των δημοσίων πόρων; 
α) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν τους δημόσιους πόρους όπως 
τους εξυπηρετεί 
β) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα να χρησι-
μοποιούν τους δημόσιους πόρους κυρίως για 
δικό τους όφελος 
γ) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τους δημόσιους 
πόρους με τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό 
και οικονομικό 
δ) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους για να 
ευνοούν τους φίλους και την οικογένεια έναντι 
των άλλων πολιτών

53. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολο-
γίας και Επαγγελματικής Συμπεριφο-
ράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα 
στην Ελλάδα, ποιες από τις παρακάτω 
ενέργειες θα θεωρούνταν παραβίαση 
της ακεραιότητας; 
α) αποδοχή δωροδοκίας 
β) κοινοποίηση εμπιστευτικών κρατικών πληρο-
φοριών με μη εξουσιοδοτημένα άτομα 
γ) χρήση κρατικών πόρων για προσωπικό όφε-
λος 
δ) όλα τα παραπάνω

54. Ποια είναι η πρωταρχική ευθύνη των 
υπαλλήλων του δημόσιου τομέα σε σχέ-
ση με τη δημόσια εμπιστοσύνη; 
α) να διατηρεί την εμπιστοσύνη του κοινού 
ανά πάσα στιγμή 
β) να διατηρεί την εμπιστοσύνη του κοινού όταν 
εξυπηρετεί
γ) να διατηρεί την εμπιστοσύνη του κοινού 
όταν δεν θα παρεμβαίνει στα προσωπικά του 
συμφέροντα 
δ) να μην ενδιαφέρεται για την εμπιστοσύνη 
του κοινού

55. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολο-
γίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς 
Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα στην 
Ελλάδα, ποια είναι η βασική αρχή για τη 
χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών; 
α) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες 
όπως κρίνουν 
β) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα πρέπει 
να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες 
μόνο για δικό τους όφελος 
γ) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές 
πληροφορίες με τρόπο που να συνάδει με 
τη δημόσια εμπιστοσύνη 
δ) Οι υπάλληλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
εμπιστευτικές πληροφορίες για να βοηθούν 
φιλικά τους πρόσωπα

56. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολο-
γίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς 
Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα στην 
Ελλάδα, ποια είναι η βασική αρχή για 
τη χρήση των δημοσίων αξιωμάτων για 
ιδιωτικό όφελος; 
α) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα πρέ-
πει να χρησιμοποιούν τις δημόσιες θέσεις για 
ιδιωτικό όφελος κατά το δοκούν 
β) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες για 
ιδιωτικό όφελος μόνο όταν επιτρέπεται από 
το νόμο 
γ) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα δεν 
πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν τις δημόσιες 
θέσεις για ιδιωτικό όφελος 
δ) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα πρέ-
πει να χρησιμοποιούν τα δημόσια αξιώματα 
για ιδιωτικό όφελος όταν αυτό είναι προς το 
συμφέρον του κοινού

57. Ποια είναι η βασική αρχή της αμε-
ροληψίας στον Κώδικα Δεοντολογί-
ας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς 
Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα στην 
Ελλάδα; 
α) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα πρέπει 
να είναι αμερόληπτοι όταν χρειάζεται
β) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα θα πρέπει 
να είναι αμερόληπτοι όταν δεν θα παρεμβαίνει 
στα προσωπικά τους συμφέροντα 
γ) Οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα δεν χρει-
άζεται να είναι αμερόληπτοι.
δ) Οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα πρέπει 
να είναι αμερόληπτοι ανά πάσα στιγμή

58. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολο-
γίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς 
Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα, 
ποια είναι η βασική αρχή για την παρο-
χή υπηρεσιών στους πολίτες; 
α) Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να παρέχουν 
υπηρεσίες μόνο σε εκείνους τους πολίτες που 
είναι φιλικοί μαζί τους 
β) Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να παρέχουν 
υπηρεσίες μόνο σε εκείνους τους πολίτες που 
μπορούν να πληρώσουν γι’ αυτές 
γ) Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να παρέχουν 
υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες με αμερόλη-
πτο, έντιμο και αποτελεσματικό τρόπο 
δ) Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να παρέ-
χουν υπηρεσίες στους πολίτες μόνο όταν έχουν 
καλή διάθεση

59. Ποια είναι η βασική αρχή της δια-
φάνειας στον Κώδικα Δεοντολογίας και 
Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Δη-
μοσίων Υπαλλήλων στην Ελλάδα; 
α) Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι δια-
φανείς όταν απαιτείται
β) Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι δι-
αφανείς όταν δεν επηρεάζει τις προσωπικές 
τους υποθέσεις
γ) Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι δι-
αφανείς σε κάθε στιγμή και ενέργεια
δ) Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν χρειάζεται να 
είναι διαφανείς κάθε φορά 
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60. Ποια είναι η βασική αρχή της λογο-
δοσίας στον Κώδικα ∆εοντολογίας και 
Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς ∆ηµοσί-
ων Υπαλλήλων στην Ελλάδα; 
α) Οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να λογοδοτούν 
ανά πάσα στιγµή 
β) Οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι υπόλο-
γοι όταν δεν επηρεάζονται τα προσωπικά τους 
συµφέροντα 
γ) Οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να λογοδοτούν 
όταν το επιλέγουν
δ) οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να λογοδοτούν 
σε συγκεκριµένες ενέργειες

61. Ποια είναι η βασική αρχή της αντα-
πόκρισης στον Κώδικα ∆εοντολογίας και 
Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς ∆ηµοσί-
ων Υπαλλήλων στην Ελλάδα; 
α) Οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να ανταποκρί-
νονται όταν το επιλέγουν
β) Οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να ανταποκρίνο-
νται όταν οι πολίτες τους εµπνέουν κύρος
γ) οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να ανταποκρί-
νονται κάθε στιγµή ανεξαρτήτως συνθηκών
δ) οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να ανταποκρίνο-
νται όταν οι πολίτες είναι φιλικοί µαζί τους

62. Ποιο γράµµα συµπληρώνει την αλ-
φαβητική ακολουθία;
Β, ∆, Ζ, Θ;
(α) Κ
(β) Λ
(γ) Μ
(δ) Ν

63. Σε πόσες ξεχωριστές λέξεις µπορεί 
να χωριστεί η λέξη ΜΕΓΑΛΑ χρησιµο-
ποιώντας κάθε γράµµα µόνο µία φορά 
και χωρίς να αλλαχθεί η σειρά των 
γραµµάτων;
(α) Καµία
(β) Μία
(γ) ∆ύο
(δ) Τρεις

64. Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι 
αντικανονική βάσει της λίστας: 
Ι Ο Ε Χ Τ Σ;
(α) ΙΣΧΝΟΣ
(β) ΣΤΙΧΟΣ
(γ) ΤΟΙΧΟΣ
(δ) ΣΤΟΙΧΕΙΟ

65. Πόσες λέξεις που χρησιµοποιούνται 
στην ελληνική µπορούµε να φτιάξουµε 
από τα γράµµατα ΑΡΚΟ χρησιµοποιώντας 
κάθε γράµµα µόνο µία φορά;
(α) 2
(β) 3
(γ) 4
(δ) περισσότερες από 4

66. Ποιο γράµµα συµπληρώνει την αλ-
φαβητική ακολουθία;

Θ, Ι, Λ, Ξ,;
(α) Ο
(β) Ρ
(γ) Σ
(δ) Τ

67. Πόσα διαφορετικά ζεύγη γραµµάτων 
υπάρχουν στη λέξη ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΣ που 
να έχουν µεταξύ τους τόσα γράµµατα 
απόσταση όσα έχουν και στο αλφάβητο 
και µε την ίδια σειρά;
(α) Κανένα
(β) Ένα
(γ) ∆ύο
(δ) Τρία

68. Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι 
αντικανονική βάσει της λίστας: Ο Η Π 
Υ Ν Γ Ρ Ι ;
(α) ΝΗΠΙΟ
(β) ΓΥΡΝΟΥΝ
(γ) ΠΝΙΓΗΡΗ
(δ) ΑΓΡΥΠΝΗ

69. Ποιο γράµµα είναι το 8ο γράµµα 
στα δεξιά από το 10ο γράµµα στα αρι-
στερά του προτελευταίου γράµµατος 
της αλφαβήτου;
(α) Χ
(β) Φ
(γ) Ι
(δ) Θ

70. Ποιο γράµµα λείπει από την κάτωθι 
ακολουθία γραµµάτων; 
ΑΒΓ∆ΕΖΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
(α) Τ
(β) Ψ
(γ) Λ
(δ) Η

71. Ποιο γράµµα έχει τοποθετηθεί σε 
λανθασµένη θέση στην κάτωθι ακολου-
θία γραµµάτων;
ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΣΤΡΥΦΧΨΩ
(α) Ι
(β) Ν
(γ) Ρ
(δ) Χ

72. Επιλέξτε την ακολουθία γραµµάτων 
που ταιριάζει στην κάτωθι αλφαβητι-
κή σειρά.
ΑΩ        ΖΤ        ΛΞ       ;       Φ∆         
(α) ΚΙ
(β) ΠΙ
(γ) ΠΛ
(δ) ΥΠ

73. Επιλέξτε την ακολουθία γραµµάτων 
που ταιριάζει στην κάτωθι αλφαβητική 
σειρά.
ΑΒΕΒΑΙΟΣ, ΒΕΒΑΙΟ, ΕΒΑΙ, ;
(α) ΑΒΕΒΑΙΟ

(β) ΒΕΒΑΙΟΣ
(γ) ΒΑ
(δ) ΕΒΑΙΟ

74. Ποιο γράµµα συµπληρώνει την αλ-
φαβητική ακολουθία;
Ω, Τ, Ο,  ;  Κ
(α) Λ
(β) Μ
(γ) Ν
(δ) Ξ

75. Ποια είναι η επόµενη λέξη της ακο-
λουθίας;
ΑΕΡΑΣ, ΑΝΕΜΟΣ, ΑΚΤΙΝΑ ;
(α) ΑΚΡΙ∆Α
(β) ΑΚΤΗ
(γ) ΑΚΤΙΝΕΣ
(δ) ΑΚΤΙΝΙΟ

76. Ποιο από τα παρακάτω δεν ταιριάζει 
µε τα υπόλοιπα;
(α) Ζ
(β) Κ
(γ) Ρ
(δ) Σ

77. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 17  β) 19
γ) 21  δ) 18

78. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 7  β) 8
γ) 9  δ) 6

79. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 11  β) 8
γ) 12  δ) 9

80. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 1
β) 3
γ) 4
δ) 2

81. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 4  β) 3
γ) 2  δ) 1

82. Ποιος αριθµός αντικαθιστά το ερω-
τηµατικό;

α) 19  β) 22
γ) 21  δ) 20

ΜΑΘΗΜΑ:

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

τηµατικό;

α) 7  β) 8

τηµατικό;

α) 19  β) 22


