ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
21. Ποια αρμοδιότητα από τις παρακάτω δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητες
του Προέδρου της Δημοκρατίας:
(α) Ασκεί την εξωτερική πολιτική της χώρας.
(β) Αποτελεί ρυθμιστή του πολιτεύματος.
(γ) Ασκεί τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.
(δ) Κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
22. Η θεωρία της τριτενέργειας:
(α) Ρυθμίζει μόνο τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου.
(β) Αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία ισχύουν και στις
σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν.
(γ) Απαγορεύεται από το άρθρο 25 του Συντάγματος.
(δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω.
23. Η αναπομπή ψηφισμένου νομοσχεδίου:
(α) Μπορεί να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ψήφισή του.
(β) Μπορεί να γίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ψήφισή του.
(γ) Μπορεί να γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ψήφισή του.
(δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω.
24. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα:
(α) Είναι διάχυτος και παρεμπίπτων.
(β) Είναι διάχυτος και ολοκληρωτικός.
(γ) Είναι παρεμπίπτων και συγκεντρωτικός.
(δ) Κανένα από τα παραπάνω.
25. Δημοψήφισμα για ψηφισμένο νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό νομικό
ζήτημα:
(α) Προκηρύσσεται με διάταγμα εφόσον αυτό αποφασιστεί από την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών.
(β) Προκηρύσσεται με διάταγμα ύστερα από πρόταση του Υπουργικού
Συμβουλίου.
(γ) Δεν επιτρέπεται εάν το ψηφισμένο νομοσχέδιο είναι δημοσιονομικό.
(δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω.
26. Κατά το Σύνταγμα, ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν:
(α) Τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση των μεταλλείων.
(β) Τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση ιαματικών, ρεόντων και
υπογείων υδάτων.
(γ) Ισχύουν και το (α) και το (β).
(δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω.
27. Η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών διατάσσεται με Προεδρικό
Διάταγμα το οποίο προσυπογράφεται από:
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(α) Τον Πρωθυπουργό.
(β) Τον Υπουργό Εσωτερικών.
(γ) Το Υπουργικό Συμβούλιο.
(δ) Τον Πρόεδρο της Βουλής.
28. Ακυρότητα ψηφοδελτίου σε οποιαδήποτε πλευρά του μπορούν να
επιφέρουν:
(α) Λέξεις και φράσεις.
(β) Υπογραμμίσεις.
(γ) Στίγματα.
(δ) Όλα τα παραπάνω.
29. Η κλήση προς προηγούμενη ακρόαση:
(α) Πρέπει να είναι οπωσδήποτε έγγραφη.
(β) Πρέπει να προσδιορίζει το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας.
(γ) Κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις
ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης.
(δ) Ισχύουν όλα τα παραπάνω.
30. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 2 του άρθρου 6 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή
διοικητική πράξη διατάξεις:
(α) Προβλέπουν δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής.
(β) Προβλέπουν δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς διοικητικής
προσφυγής.
(γ) Ισχύουν και το (α) και το (β).
(δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω.
31. Η διοικητική σύμβαση:
(α) Υπόκειται στην αρχή του ατύπου των δικαιοπραξιών.
(β) Επιτρέπεται να καταρτιστεί με χωριστά έγγραφα για την πρόταση και
την αποδοχή.
(γ) Είναι υποχρεωτικό να συναφθεί συμβολαιογραφικά.
(δ) Μπορεί να συναφθεί μόνο μεταξύ ενός Ν.Π.Δ.Δ. και ενός Ν.Π.Ι.Δ.
32 Η κανονιστική διοικητική πράξη:
(α) Τελειούται με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν προβλέπεται ειδικός τρόπος δημοσιότητας.
(β) Δεν είναι πηγή του Διοικητικού Δικαίου.
(γ) Δεν υπόκειται σε κατάργηση αλλά σε ανάκληση.
(δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω.
33. Το δικαίωμα λήψης γνώσης των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται
στις δημόσιες υπηρεσίες:
(α) Μπορεί να ασκηθεί με μελέτη των εγγράφων στο κατάστημα της
υπηρεσίας.
(β) Μπορεί να ασκηθεί με χορήγηση αντιγράφου εκτός αν η αναπαραγωγή
τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο.
(γ) Ασκείται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων
πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
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(δ) Ισχύουν όλα τα παραπάνω.
34. Ποια από τις κάτωθι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αποτελεί
Κεντρική του Υπηρεσία:
(α) Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος.
(β) Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων.
(γ) Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων.
(δ) Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.
35. Ποια από τις παρακάτω Υπηρεσίες δεν εντάσσεται στο Επιτελείο του
Πυροσβεστικού Σώματος:
(α) Η Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.
(β) Η Διεύθυνση Διοικητικού.
(γ) Η Διεύθυνση Οικονομικών.
(δ) Η Νομική Υπηρεσία.
36. Στα Συμβούλια του Πυροσβεστικού Σώματος εντάσσονται:
(α) Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού.
(β) Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων.
(γ) Και το (α) και το (β).
(δ) Κανένα από τα παραπάνω.
37. Η πειθαρχική ευθύνη του πυροσβεστικού υπαλλήλου:
(α) Αίρεται από την προαγωγή του για παραπτώματα προγενέστερα της
προαγωγής.
(β) Αίρεται σε περίπτωση άρσης ή μεταβολής των συνεπειών της ποινικής
καταδίκης.
(γ) Ισχύουν και το (α) και το (β).
(δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω.
38. Ο πυροσβεστικός υπάλληλος δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος κανονική
άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές:
(α) Δεκαοκτώ (18) ημερών.
(β) Τριάντα (30) ημερών.
(γ) Τριάντα πέντε (35) ημερών.
(δ) Τριάντα οκτώ (38) ημερών.
39. Απαραίτητο στοιχείο του δικογράφου είναι:
(α) Το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται.
(β) Ο τόπος σύνταξης του δικογράφου.
(γ) Ο χρόνος σύνταξης του δικογράφου.
(δ) Όλα τα παραπάνω.
40. Κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όσον αφορά τα αποδεικτικά
μέσα, δεν λαμβάνονται υπόψιν:
(α) Τα έγγραφα.
(β) Οι μάρτυρες.
(γ) Οι αυτοψίες.
(δ) Οι μαγνητοταινίες.
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