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ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
21. Στην Ελλάδα στις πηγές του διοικητικού δικαίου συμπεριλαμβάνονται
μεταξύ άλλων:
(α) Το Σύνταγμα, το διεθνές δίκαιο, η νομολογία, οι γενικές αρχές του
διοικητικού δικαίου.
(β) Το ευρωπαϊκό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι, η
νομική επιστήμη.
(γ) Οι συντακτικές πράξεις, το ευρωπαϊκό δίκαιο, οι κανονιστικές πράξεις
της διοίκησης, οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου.
(δ) Το Σύνταγμα, το διοικητικό έθιμο, η διοικητική πρακτική, η κανονιστική
διοικητική πράξη.
22. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) συνιστά:
(α) Ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα.
(β) Ανεξάρτητή αρχή που δεν κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα.
(γ) Διοικητική υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Παιδείας.
(δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
23. Τα σήματα των τροχονόμων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας συνιστούν:
(α) Προφορικές διοικητικές πράξεις.
(β) Υλικές πράξεις της διοίκησης.
(γ) Πράξεις διοικητικού καταναγκασμού.
(δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
24. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Χολαργού μετά την διενέργεια φορολογικού
ελέγχου, επιβάλλει σε ιδιοκτήτη καφενείου πρόστιμο για μη τήρηση του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Η πράξη αυτή:
(α) Μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή από τον ιδιοκτήτη του καφενείου.
(β) Μπορεί να προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως από τον Υπουργό
Οικονομικών.
(γ) Μπορεί να ανακληθεί από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
(δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
25. Πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα μπορεί να ζητήσει:

(α) Ο κάθε ενδιαφερόμενος.
(β) Μόνο εκείνος που αποδεικνύει έννομο συμφέρον.
(γ) Μόνο εκείνος που αποδεικνύει εύλογο συμφέρον.
(δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
26. Μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Ανθυποπυραγών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας
(α) Ο Διευθυντής Οικονομικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
(β) Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
(γ) Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
(δ) Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
27. Η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων :
(α) Ασκείται καταρχήν σε πρώτο βαθμό από τα πρωτοδικεία.
(β) Ασκείται κατ’ εξαίρεση σε δεύτερο βαθμό από τα εφετεία.
(γ) Ασκείται σε τρίτο βαθμό από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
(δ) Ασκείται καταρχήν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από τα πρωτοδικεία.
28. Σε περίπτωση προσφοράς αίματος ή αιμοπεταλίων. προς χρήση της σε
Τράπεζα αίματος που δεν ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα, ο εθελοντής
αιμοδότης Πυροσβέστης έχει δικαίωμα άδειας αιμοδοσίας με πλήρεις
αποδοχές διάρκειας:
(α). Τεσσάρων (4) ημερών.
(β) Τριών (3) ημερών.
(γ) Μίας (1) ημέρας.
(δ) Δύο (2) ημερών.
29. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται :
(α)Από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
(β)Από τη Βουλή και την Κυβέρνηση.
(γ)Αποκλειστικά από την Κυβέρνηση.
(δ)Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση.
30. Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας από την επίδοση της
δικαστικής απόφασης είναι:
(α) Τριάντα (30) ημέρες.
(β) Εξήντα (60) ημέρες.
(γ) Ενενήντα (90) ημέρες.
(δ) Ασκείται χωρίς προθεσμία.
31. Ποιο Τμήμα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Συντονιστικής
Αρχής Πολιτικής Προστασίας (Σ.Α.Π.Π.) της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιο για το συντονισμό του έργου της
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της
πολιτικής προστασίας (γενική ενημέρωση και παροχή ειδικών οδηγιών),
προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης
ανάγκης:
(α) Το Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

(β) Το Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης.
(γ) Το Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού.
(δ) Το Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών.
32 Κατά την εξέταση μιας ενδικοφανούς προσφυγής:
(α)Διενεργείται έλεγχος νομιμότητας της πράξης.
(β)Διενεργείται έλεγχος της ουσίας της πράξης.
(γ)Διενεργείται έλεγχος της νομιμότητας και της ουσίας της πράξης.
(δ)Η πράξη δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί.
33. Σύμφωνα με το Σύνταγμα:
(α) Επιτρέπεται η στέρηση της ιδιοκτησίας ενός προσώπου μετά την
καταβολή πλήρους αποζημίωσης.
(β) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η στέρηση ιδιοκτησίας.
(γ) Η στέρηση της ιδιοκτησίας επιτρέπεται και χωρίς την καταβολή
αποζημίωσης, εφόσον υφίσταται δημόσια ωφέλεια.
(δ) Η ιδιοκτησία δεν συνιστά προστατευόμενο δικαίωμα.
34. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναπέμπει νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί
από την βουλή για λόγους αντισυνταγματικότητας του. Για να καταστεί
νόμος του κράτους το νομοσχέδιο πρέπει επιψηφιστεί:
(α) Από 120 βουλευτές.
(β) Από 151 βουλευτές.
(γ) Από 200 βουλευτές.
(δ) Από 60 βουλευτές.
35. Ποιες είναι ανώτερες πειθαρχικές ποινές στο Πυροσβεστικό Σώμα
(α) Η αργία και η απόταξη.
(β) Πρόστιμο μέχρι ένα μηνιαίο βασικό μισθό του τιμωρουμένου.
(γ) Αργία με πρόσκαιρη παύση.
(δ) Επίπληξη.
36. Η προσφυγή συνιστά:
(α) Ένδικο βοήθημα που ασκείται ενώπιον του αρμόδιου τακτικού
διοικητικού δικαστηρίου.
(β) Ένδικο μέσο που ασκείται κατά μη οριστικής απόφασης.
(γ) Ένδικο μέσο που ασκείται εναλλακτικά με την έφεση.
(δ) Βοήθημα που ασκείται ενώπιον του ιεραρχικά ανώτερου διοικητικού
οργάνου.

37. Πόσες ημέρες κανονικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές δικαιούται
το πυροσβεστικό προσωπικό ανά ημερολογιακό έτος:
(α) Τριάντα (30) ημέρες.
(β) Εξήντα (60) ημέρες.
(γ) Σαράντα πέντε (45) ημέρες.
(δ) Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.
38. Κατά των πράξεων της φορολογικής αρχής επιτρέπεται:

(α) Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
(β)Η άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
(γ) Η άσκηση προσφυγής ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
(δ) Η άσκηση αγωγής ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
39. Με τη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της έναρξης διαδικασίας ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (εξωσωματική γονιμοποίηση), η οποία
αποδεικνύεται με σχετική ιατρική βεβαίωση, οι γυναίκες πυροσβεστικοί
υπάλληλοι δικαιούνται μετά την εμβρυο-μεταφορά ειδική άδεια διάρκειας:
(α) Δώδεκα (12) ημερών.
(β) Δεκαπέντε (15) ημερών.
(γ) Είκοσι (20) ημερών.
(δ) Τριάντα (30) ημερών.
40. Η προσφυγή ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ασκείται:
(α) Μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της πράξης.
(β) Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της πράξης.
(γ) Μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της πράξης.
(δ) Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της πράξης.

