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21. Κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Γαλλία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
πέφτει θύμα απαγωγής από τρομοκρατική οργάνωση. Ποια η συνέπεια που
επέρχεται κατά το Σύνταγμα;
(α) Η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας λήγει πρόωρα.
(β) Η Κυβέρνηση υποχρεούται να υποβάλει πρόταση προς τη Βουλή για
τη διαπίστωση της αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκήσει
τα καθήκοντά του.
(γ) Ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνει προσωρινά τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
(δ) Επέρχεται διάλυση της Βουλής («προεδρική διάλυση»).
22. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ισχύουν:
(α) Μόνο απέναντι στο Κράτος.
(β) Μόνο μεταξύ ιδιωτών.
(γ) Και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών.
(δ) Κανένα από τα παραπάνω.
23. Η υποχρέωση ανάκλησης των «όμοιων» πράξεων:
(α) Αντίκειται στην ασφάλεια του δικαίου.
(β) Προβλέπεται από τον Κώδικα της Διοικητικής Διαδικασίας
(γ) Καθιερώνεται νομολογιακά.
(δ) Αντίκειται στην Αρχή του Κράτους Δικαίου.
24. Ποιος εγκρίνει τις άδειες του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος:
(α) Ο αρμόδιος Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.
(β) Ο Πρωθυπουργός.
(γ) Ο προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
(δ) Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
25. Μεταξύ των προϋποθέσεων θεμελίωσης αστικής ευθύνης του δημοσίου
συγκαταλέγονται:
(α) Η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.
(β) Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παρανομίας της
παράλειψης και της ζημίας.
(γ) Οι απαντήσεις (α) και (β) είναι σωστές.
(δ) Η υπαιτιότητα του διοικητικού οργάνου.

26. Η δικαστική απόφαση που δέχεται την αίτηση ακύρωσης έχει:
(α) Βεβαιωτικό αποτέλεσμα.
(β) Διαπλαστικό αποτέλεσμα.
(γ) Διαπιστωτικό αποτέλεσμα.
(δ) Κανονιστικό αποτέλεσμα.
27. Ο πρωθυπουργός σύμφωνα με το Σύνταγμα διορίζεται από:
(α) Την Κυβέρνηση.
(β) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
(γ) Τη Βουλή.
(δ) Κανένα από τα παραπάνω.
28. Στην περίπτωση διεξαγωγής δημοψηφίσματος για ψηφισμένο νομοσχέδιο
που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα ποια όργανα συμπράττουν;
(α) Βουλή- Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
(β) Πρόεδρος της Δημοκρατίας-Εκλογικό Σώμα.
(γ) Υπουργικό Συμβούλιο-Πρόεδρος της Δημοκρατίας-Εκλογικό Σώμα.
(δ) Βουλή-Πρόεδρος της Δημοκρατίας-Εκλογικό Σώμα.
29. Η τριτενέργεια των δικαιωμάτων κατοχυρώνεται:
(α) Στον Αστικό Κώδικα.
(β) Στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
(γ) Στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
(δ) Στο Σύνταγμα.
30. Ποιο νομοθέτημα ρυθμίζει ειδικότερα για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
(α) Ο Εκλογικός Νόμος.
(β) Ο Ν.1180/1981.
(γ) Ο κανονισμός της Βουλής.
(δ) Το Π.Δ. 55/1999.
31. Η δικαστική παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης σε έναν
από τους συζύγους, κατόπιν διαζυγίου, ανεξάρτητα του ποιος είναι κύριος
αυτής:
(α) Αντίκειται προς το άρθρο 17 του Συντάγματος και συνεπώς είναι
αντισυνταγματική.
(β) Συνάδει προς το άρθρο 21§1 του Συντάγματος που προστατεύει την
οικογένεια.
(γ) Απαγορεύεται διότι προσβάλει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.
(δ) Κανένα από τα παραπάνω.
32 Κύρια χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης είναι:
(α) Το τεκμήριο της νομιμότητας και η εκτελεστότητα.
(β) Το τεκμήριο της αθωότητας.
(γ) Το τεκμήριο της νομιμότητας.
(δ) Το τεκμήριο της εκτελεστότητας.

33. Η βαρύτερη πειθαρχική ποινή που μπορεί να επιβληθεί στο πυροσβεστικό
προσωπικό σύμφωνα με το Π.Δ. 210/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
είναι:
(α) Αργία με απόλυση.
(β) Πρόστιμο μέχρι ένα μηνιαίο βασικό μισθό του τιμωρουμένου.
(γ) Επίπληξη.
(δ) Κανένα από τα παραπάνω.
34. Στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους πυροσβέστες πενταετούς
υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που
τελέστηκαν σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, παρέχεται η
δυνατότητα υπεράσπισης από:
(α) Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
(β) Δικηγόρους οποιουδήποτε δικηγορικού συλλόγου της Ελλάδας.
(γ) Το νομικό τμήμα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.
(δ) Οι απαντήσεις (α) και (β) είναι σωστές.
35. Σύμφωνα με το Π.Δ. 210/1992 η πειθαρχική δίωξη σε υπάλληλο του
Πυροσβεστικού Σώματος:
(α) Είναι ταυτόσημη με την ποινική δίωξη.
(β) Δεσμεύει τον εισαγγελέα για άσκηση ποινικής δίωξης.
(γ) Είναι ανεξάρτητη από την ποινική δίωξη.
(δ) Η πειθαρχική δίωξη έπεται πάντα της ποινικής δίωξης.
36. Ο αριθμός 112 είναι:
(α) Ο ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης.
(β) Ο αριθμός του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.).
(γ) Ο αριθμός του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.
(δ) Ο ευρωπαϊκός αριθμός αναγγελίας πυρκαγιών.
37. Στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Πυροσβεστικού Σώματος ανήκει
μεταξύ άλλων:
(α) Το τμήμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
(β) Το τμήμα δια βίου μάθησης.
(γ) Το τμήμα επαγγελματικής κατάρτισης.
(δ) Όλα τα παραπάνω.
38. Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης είναι:
(α) 60 ημέρες.
(β) 30 ημέρες.
(γ) 90 ημέρες.
(δ) 15 ημέρες.
39. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος εκτίνεται:
(α) Σε όλη την επικράτεια χωρίς περιορισμό.
(β) Σε συγκεκριμένα σημεία της επικράτειας.
(γ) Όπου προβλέπεται ειδικά.
(δ) Σε όλη τη Χώρα, πλην των χώρων ειδικής αρμοδιότητας άλλων
υπηρεσιών.

40. Ο συνταγματικός έλεγχος των νόμων διενεργείται:
(α) Αυτεπαγγέλτως.
(β) Έπειτα από καταγγελία.
(γ) Όταν το προβάλλει κάποιος από τους διαδίκους.
(δ) Μόνο όταν η υπόθεση δικάζεται σε δεύτερο βαθμό.

