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Η εξέταση θα γίνει µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών µε βάση το ακόλουθο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.  Σε καθεµιά από τις επόµενες ερωτήσεις (51-90) να επιλέξετε τη
σωστή απάντηση και να τη σηµειώσετε στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

                                                                                                           ΚΩ∆ΙΚΟΣ    * Α Γ Ζ
51. Η συστατική πράξη του νοµικού προσώπου συντάσσεται :

α) Με βάση προφορική δήλωση ενώπιον του γραµµατέα του πρωτοδικείου.
β) Με βάση υπεύθυνη δήλωση ενώπιον του εποπτεύοντος νοµάρχη.
γ) Ενώπιον συµβολαιογράφου.
δ) Εγγράφως.

52. Αποβολή µέλους σωµατείου:
α. ∆εν είναι επιτρεπτή.
β. Επιτρέπεται µετά από δικαστική άδεια.
γ. Επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το καταστατικό.
δ. Επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό και όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος

και το αποφασίσει η γενική συνέλευση.

53. Για να αποφασισθεί η τροποποίηση του καταστατικού σωµατείου απαιτείται:
α. Παρουσία των µισών τουλάχιστον µελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
β. Παρουσία των 3/4 των µελών και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
γ. Παρουσία των 3/5 των µελών και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
δ. Παρουσία των 3/5 των µελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

54. Το ίδρυµα συνιστάται:
α) Με σύµβαση.
β) Με µονοµερή δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου.
γ) Αποκλειστικά µε διαθήκη.
δ) Με δωρεά αιτία θανάτου.

55. Το σωµατείο διαλύεται, αν τα µέλη του :
α) Μείνουν λιγότερα από 10.
β) Μείνουν λιγότερα από αυτά που απαιτούνται για τη σύστασή του.
γ) Μείνουν λιγότερα από 30.
δ) Μείνουν λιγότερα από 3.

    

*  Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
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56. Το ίδρυµα αποκτά νοµική προσωπικότητα :
α) Με την καταχώρηση της ιδρυτικής πράξης του σε ειδικό βιβλίο που τηρείται σε κάθε Νοµαρχία.
β) Με την έκδοση και δηµοσίευση στο ΦΕΚ του σχετικού εγκριτικού προεδρικού διατάγµατος.
γ) Με την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, που εγκρίνει την ιδρυτική του πράξη.
δ) Με απόφαση του Περιφερειάρχη, που δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ.

57. Η επιτροπή εράνων αποκτά νοµική προσωπικότητα:
α. Με προεδρικό διάταγµα.
β. Με δικαστική απόφαση που εγκρίνει τη συγκρότησή της.
γ. Με απόφαση του Νοµάρχη.
δ. Αυτοδικαίως, µόλις η επιτροπή αποκτήσει 5 µέλη..

58. Η έδρα του νοµικού προσώπου καθορίζεται :
α) Από το δικαστήριο.
β) Από το καταστατικό ή τον οργανισµό.
γ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσής του.
δ) Από τη διοίκηση.

59. Το σωµατείο αποκτά προσωπικότητα :
α) Από την κατάρτιση της συστατικής πράξης.
β) Από την έκδοση δικαστικής απόφασης.
γ) Από την εγγραφή στο βιβλίο σωµατείων.
δ) Από τον διορισµό της διοίκησης.

60. Ανώτατο όργανο του σωµατείου αποτελεί :
α) Η διοίκηση.
β) Η γενική συνέλευση.
γ) Ο πρόεδρος της διοίκησης.
δ) Ο διευθύνων σύµβουλος.

61. Απόφαση του σωµατείου αντίθετη στο νόµο ή στο καταστατικό είναι :
α) Αυτοδικαίως άκυρη.
β) Ακυρώσιµη.
γ) Ανίσχυρη.
δ) Άκυρη, που πρέπει να κηρυχθεί άκυρη µε δικαστική απόφαση.

62. Το σωµατείο µπορεί να διαλυθεί :
α) Με τη διακοπή των δραστηριοτήτων του.
β) Με απόφαση της διοίκησης.
γ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
δ) Με απόφαση της συνέλευσης των µελών του, αυτοδικαίως και υπό προϋποθέσεις µε δικαστική

απόφαση.
63. Αν ο ευρέτης δεν παραλάβει το πράγµα που απέκτησε κατά κυριότητα µέσα στην προθεσµία

που του τάχθηκε από την αστυνοµική αρχή, η κυριότητα του πράγµατος περιέρχεται:
α. Στον ∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου που βρέθηκε το πράγµα.
β. Στο ∆ηµόσιο.
γ. Σε κοινοφελές ίδρυµα που ορίζεται µε απόφαση του προϊσταµένου του αστυνοµιικού τµήµατος

στο οποίο παραδόθηκε το πράγµα.
δ. Σε σωµατείο που ορίζεται µε απόφαση του Νοµάρχη.

64. Μεταβίβαση κινητού από µη κύριο σε τρίτο :
α) Είναι άκυρη και δεν επιφέρει µετάσταση της κυριότητας.
β) Ο προς ον η µεταβίβαση αποκτά κυριότητα, αν είναι καλής πίστης και το κινητό δεν είναι

κλοπιµαίο ή απολωλός.
γ) Ο αποκτών γίνεται κύριος, αν η µεταβίβαση επικυρωθεί µε δικαστική απόφαση και αυτός (ο

αποκτών) είναι καλής πίστης.
δ) Ο αποκτών γίνεται κύριος, αν η µεταβίβαση επικυρωθεί µε δικαστική απόφαση, άσχετα από την

καλή ή κακή του πίστη, αρκεί το πράγµα να µην είναι κλοπιµαίο.
65. Η νοµή του πράγµατος και η παρέλευση 20ετίας αποτελούν τις αποκλειστικές προϋποθέσεις:

α. Της τακτικής χρησικτησίας.
β. Της έκτακτης χρησικτησίας.
γ. Της κτήσης της κυριότητας µε παράγωγο τρόπο.
δ. Της κτήσης κυριότητας µε προσκύρωση.
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66. Για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται :
α) Συµφωνία µε σύµβολαιογραφικό έγγραφο ότι για κάποιο νόµιµο λόγο µεταβιβάζεται η κυριότητα

και µεταγραφή.
β) Συµφωνία ότι µεταβιβάζεται η κυριότητα και µεταγραφή.
γ) ∆ήλωση του µεταβιβάζοντα προς τον υποθηκοφύλακα, ότι µεταβιβάζεται η κυριότητα στον

αποκτώντα για κάποια νόµιµη αιτία. 
δ) Συµφωνία ότι για κάποιο νόµιµο λόγο µεταβιβάζεται η κυριότητα και µεταγραφή, µετά όµως από

προηγούµενη δικαστική απόφαση που τη διατάσσει.

67. Για τη µεταβίβαση κυριότητας κινητού απαιτείται :
α) Νόµιµη αιτία µεταβίβασης.
β) Έγγραφος τύπος .
γ) Συµφωνία κυρίου και αποκτώντος για µεταβίβαση της κυριότητας και παράδοση της νοµής.
δ) Αιτιώδης σύµβαση για µεταβίβαση της Κυριότητας του κινητού.

68. Η καλή πίστη στο πρόσωπο του αποκτώντος αποτελεί προϋπόθεση :
α) Για την κτήση κυριότητας µε τακτική και έκτακτη χρησικτησία.
β) Για την κτήση κυριότητας µε έκτακτη χρηςικτησία.
γ) Για την κτήση κυριότητας µε τακτική χρηςικτησία.
δ) Για την απόκτηση κυριότητας ακινήτου.

69. Για την κτήση κυριότητας µε τακτική χρησικτησία σε ακίνητο απαιτείται η πάροδος :
α) Εικοσαετίας.
β) ∆εκαετίας.
γ) Πενταετίας.
δ) Τριετίας.

70. Κακή πίστη κατά την κτήση κινητού από µη κύριο υπάρχει όταν ο αποκτών : 
α) Χωρίς υπαιτιότητα αγνοεί ότι το κινητό δεν ανήκει στον εκποιούντα.
β) Γνωρίζει ή από βαριά αµέλεια αγνοεί ότι το κινητό δεν ανήκει στον εκποιούντα.
γ) Από βαριά αµέλεια αγνοεί ότι το κινητό δεν ανήκει στον εκποιούντα.
δ) Όταν από ελαφρά αµέλεια αγνοεί ότι το κινητό δεν ανήκει στον εκποιούντα.

71. Ο καλόπιστος τρίτος αποκτά το κινητό :
α) Μόνο όταν αυτό δεν έχει ξεφύγει από τη νοµή του κυρίου µε κλοπή.
β) Σε κάθε περίπτωση που απωλέσθηκε από τον κύριο του.
γ) Όταν δεν έχει ξεφύγει από τη νοµή του κυρίου µε κλοπή ή απώλεια.
δ) Σε κάθε περίπτωση που έχει κλαπεί ή απωλεσθεί.

72. Η κληρονοµική διαδοχή επέρχεται :
α) Από διαθήκη.
β) Από νόµιµη µοίρα και διαθήκη.
γ) Από τον νόµο.
δ) Από τον νόµο και από διαθήκη.

73. Για την αποδοχή κληρονοµίας µε το ευεργέτηµα της απογραφής απαιτείται:
α. ∆ήλωση ενώπιον του γραµµατέα του δικαστηρίου της κληρονοµίας.
β. ∆ήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου.
γ. ∆ήλωση στο ακροατήριο του δικαστηρίου της κληρονοµίας που καταχωρείται στα πρακτικά.
δ. Γραπτή δήλωση του κληρονόµου προς τους κληρονοµικούς δανειστές.

74. Ο επιζών σύζυγος, που καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόµος του συζύγου του στην τρίτη τάξη,
δικαιούται:
α. Το 1/2 της κληρονοµίας.
β. Τα 3/4 της κληρονοµίας.
γ. Το 1/3 της κληρονοµίας.
δ. Το 1/4 της κληρονοµίας.

75. Στη δεύτερη τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής από τους συγγενείς του κληρονοµουµένου
καλούνται:
α) Οι γονείς του κληρονοµουµένου, οι αδελφοί του και τέκνα και εγγόνια αδελφών.
β) Οι γονείς και ο σύζυγος του κληρονοµουµένου.
γ) Οι θείοι του κληρονοµουµένου και τα πρώτα εξαδέλφια του.
δ) Μόνο ο σύζυγος που επιζεί.
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76. Το ∆ηµόσιο:
α) ∆εν καλείται ποτέ ως κληρονόµος στην εξ αδιαθέτου διαδοχή.
β) Καλείται ως κληρονόµος στην τρίτη τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής. 
γ) Καλείται ως κληροδόχος εκ του νόµου.
δ) Καλείται ως κληρονόµος στην έκτη τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

77. Η εξ αδιαθέτου διαδοχή κατά κύριο λόγο βασίζεται :
α) Στη συγγένεια.
β) Στον γάµο.
γ) Στη συγγένεια και στον γάµο.
δ) Στη βούληση του κληρονοµουµένου.

78. ∆ικαίωµα νόµιµης µοίρας έχουν :
α) Οι κατιόντες του κληρονοµουµένου, οι γονείς και ο σύζυγος του.
β) Μόνον ο σύζυγος και οι κατιόντες του κληρονοµουµένου.
γ) Ο σύζυγος, οι κατιόντες του και οι αδελφοί του κληρονοµουµένου.
δ) Ο σύζυγος, οι αµφιθαλείς αδελφοί και οι γονείς του κληρονοµουµένου.

79. Στην έκτη τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής καλείται:
α. Συγγενής του κληρονοµουµένου εξ αίµατος πέµπτου βαθµού σε πλάγια γραµµή.
β. Ο ∆ήµος ή η Κοινότητα όπου είναι δηµότης ο κληρονοµούµενος.
γ. Το ∆ηµόσιο.
δ. Το κοινωφελές ίδρυµα που ορίζει µε απόφασή του το δικαστήριο της κληρονοµίας.

80. Για την κατά νόµο σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας απαιτείται :
α) Σύµπραξη δύο τουλάχιστον φυσικών προσώπων.
β) Σύµπραξη τριών φυσικών προσώπων.
γ) Σύµπραξη δύο τουλάχιστον φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίουι.
δ) Σύµπραξη τόσων προσώπων όσων απαιτούνται και για την ίδρυση σωµατείου.

81. Η δηµοσιότητα για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας συνίσταται:
α) Στην τοιχοκόλληση του καταστατικού στην έδρα του οικείου εµπορικού συλλόγου.
β) Στην κατάθεση αντιγράφου του καταστατικού στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
γ) Στην εγγραφή της περίληψης ή και του ίδιου του καταστατικού στα βιβλία εταιρειών του

πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
δ) Στη δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο για δύο συνεχείς εβδοµάδες περίληψης του καταστατικού.

82. Η έκδοση επιταγής από ιερέα :
α) Είναι αντικειµενικά εµπορική πράξη.
β) ∆εν είναι εµπορική πράξη γιατί ο εκδότης προφανώς δεν είναι έµπορος.
γ) Μπορεί µε απόφαση δικαστηρίου να κηρυχθεί ως εµπορική πράξη.
δ) Είναι εµπορική πράξη, αν ο λήπτης της επιταγής είναι έµπορος.

83. Η γενική συνέλευση της ανώνυµης εταιρείας είναι :
α) Συµβουλευτικό συλλογικό όργανο.
β) Όργανο εκπροσώπησης της εταιρείας.
γ) Το ανώτατο εταιρικό όργανο.
δ) Προαιρετικό ελεγκτικό όργανο, αν το προβλέψει το καταστατικό.

84. Ο θάνατος του οµόρρυθµου εταίρου έχει ως συνέπεια :
α) Ότι η εταιρεία συνεχίζεται χωρίς το γεγονός αυτό να ασκεί καµία επίδραση.
β) Λύση της εταιρείας, εκτός αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στο καταστατικό.
γ) Μετατροπή της εταιρείας σε απλή ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα.
δ) Τη θέση της σε εκκαθάριση µε απόφαση Ειρηνοδίκη.

85. Η αφανής εµπορική εταιρεία :
α) ∆εν έχει σε καµία περίπτωση νοµική προσωπικότητα.
β) Αποκτά νοµική προσωπικότητα, όταν γίνει σχετική αναγγελία στον οικείο εµπορικό σύλλογο.
γ) Έχει περιορισµένη νοµική προσωπικότητα.
δ) Έχει ή αποκτά νοµική προσωπικότητα, αν ο αριθµός των εταίρων φθάσει το όριο των 100.

86. Ποια από τις παρακάτω δεν είναι εµπορική πράξη:
α. Η αγορά από έµπορο ακινήτου για τη στέγαση της εµπορίας του.
β. Η εκµίσθωση από έµπορο αυτοκινήτου για τη µεταφορά των εµπορευµάτων.
γ. Η εκµίσθωση από έµπορο ακινήτου για τη στέγαση της οικογένειάς του.
δ. Η σύναψη δανείου από τον έµπορο για την εξόφληση εµπορικών οφειλών.
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87. Ποια από τις παρακάτω είναι εµπορική πράξη:
α. Η µίσθωση κατοικίας.
β. Η δωρεά ακινήτου.
γ. Η γονική παροχή ακινήτου.
δ. Η αγορά κινητού µε σκοπό τη µεταπώληση.

88. Στην ετερόρρυθµη εταιρεία:
α. Όλοι οι εταίροι ευθύνονται για τα εταιρικά χρέη κατ’ ίσο µέρος.
β. Όλοι οι εταίροι ευθύνονται µε βάση την περιουσιακή τους κατάσταση.
γ. Ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται απεριόριστα και ένας τουλάχιστον περιορισµένα.
δ. Όλοι οι εταίροι ευθύνονται εις ολόκληρον.

89. Για τη σύσταση της Α.Ε.  απαιτείται το καταστατικό της :
α) Να καταρτισθεί εγγράφως.
β) Να περιβληθεί συµβολαιογραφικό τύπο.
γ) Να συνταχθεί µε ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.
δ) Να συνταχθεί έγγραφο ενώπιον δηµόσιας αρχής.

90. Υποχρεωτικά όργανα της Α.Ε. είναι :
α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
β) Η Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι Ελεγκτές.
γ) Οι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι της Α.Ε.
δ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η Γενική Συνέλευση και οι Γενικοί ∆ιευθυντές της Α.Ε.


