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51. Το σπουδαιότερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι: 

α) Το Κράτος, δηλαδή το Δημόσιο
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος 
γ) Η Εκκλησία της Ελλάδος 
δ) Η Ακαδημία Αθηνών 

52. Ο προσδιορισμός της επωνυμίας του νομικού προσώπου γίνεται: 

α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου 
β) Με δικαστική απόφαση
γ) Με απόφαση του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο Νομάρχη 
δ) Με τη συστατική πράξη ή τον οργανισμό του νομικού προσώπου

53. Το νομικό πρόσωπο ως έδρα έχει: 

α) Τον τόπο κατοικίας του προέδρου του διοικητικού του συμβουλίου 
β) Την πρωτεύουσα του νομού όπου λειτουργεί 
γ) Τον τόπο που ορίζεται στο καταστατικό ή στον οργανισμό του 
δ) Δεν είναι αναγκαίος ο ορισμός συγκεκριμένου τόπου ως έδρας

54. Αν η διοίκηση του νομικού προσώπου είναι πολυμελής, οι αποφάσεις, εφόσον στο καταστατικό του δεν ορίζεται άλλως,
λαμβάνονται :

α) Με παμψηφία των μελών της διοίκησης του 
β) Με σχετική πλειοψηφία των μελών της διοίκησης του 
γ) Με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της διοίκησης του . 
δ) Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της διοίκησης του

55. Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου :

α) Αντικαθίστανται από τα αμέσως επόμενα εκλεγέντα μέλη
β) Διορίζεται προσωρινή διοίκηση από τη γενική συνέλευση του νομικού προσώπου
γ) Διορίζεται προσωρινή διοίκηση από το δικαστήριο
δ) Η διοίκηση λειτουργεί με όσα πρόσωπα παραμένουν

56. Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν :

α) Πάντοτε 
β) Ποτέ
γ) Όταν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν
δ) Όταν η πράξη ή η παράλειψη αντιβαίνει στο καταστατικό του νομικού προσώπου

57. Η έδρα, όπου λειτουργεί η διοίκηση του νομικού προσώπου, ονομάζεται:

α) Πραγματική έδρα 
β) Καταστατική έδρα
γ) Διοικητική έδρα 
δ) Νόμιμη έδρα

58. Αν τα συμφέροντα ορισμένων μελών της διοίκησης νομικού προσώπου συγκρούονται με τα συμφέροντα του ίδιου του
νομικού προσώπου, τότε:

α) Γίνεται αντικατάσταση τους από τα μέλη που εκλέχθηκαν ως επιλαχόντα 
β) Διορίζεται προσωρινή διοίκηση του νομικού προσώπου με δικαστική απόφαση 
γ) Διορίζεται προσωρινή διοίκηση του νομικού προσώπου με απόφαση της πλειοψηφίας της γενικής συνέλευσης 
δ) Η απόφαση λαμβάνεται από τα υπόλοιπα μέλη

59. Η νομική προσωπικότητα του νομικού προσώπου παύει:

α) Με τη διάλυση του 
β) Με συμφωνία των μελών του
γ) Με το πέρας της εκκαθάρισης του 
δ) Με την πτώχευση του

60. Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται από τις πράξεις: 
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α) Κάθε μέλους του
β) Των προσώπων που το αντιπροσωπεύουν 
γ) Των μελών του διοικητικού του συμβουλίου 
δ) Δεν ευθύνεται ποτέ προσωπικά το ίδιο

61. Για τη σύσταση σωματείου απαιτείται η ένωση: 

α) Τουλάχιστον δύο προσώπων
β) Τουλάχιστον δέκα προσώπων
γ) Τουλάχιστον είκοσι προσώπων
δ) Τουλάχιστον πεντακοσίων προσώπων

62. Αν η απόφαση της γενικής συνέλευσης σωματείου αντιβαίνει στο καταστατικό: 

α) Είναι αυτοδικαίως άκυρη
β) Είναι άκυρη, μόνον αν κηρυχθεί ως τέτοια από την εποπτεύουσα το σωματείο αρχή
γ) Είναι άκυρη, μόνον αν κηρυχθεί ως τέτοια από το δικαστήριο 
δ) Είναι άκυρη, αν δεν υπάρξει μεταγενέστερη τροποποίηση του καταστατικού που να την επιτρέπει

63. Τη λύση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ακολουθεί:

α) Η καθολική του διαδοχή
β) Η εκκαθάριση του
γ) Η διανομή της περιουσίας του στα μέλη του
δ) Η σύγχυση της περιουσίας του με την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου 

64. Ίδρυμα είναι:

α) Η περιουσία που ορίσθηκε για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού
β) Η δημόσια υπηρεσία που ορίσθηκε για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού
γ) Η ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό
δ) Η ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό κερδοσκοπικό

65. Η Επιτροπή Εράνων αποκτά νομική προσωπικότητα: 

α) Με την έκδοση δικαστικής απόφασης 
β) Με την έκδοση προεδρικού διατάγματος
γ) Με την καταχώριση του καταστατικού της στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου της έδρας του
δ) Με τη δημοσίευση του καταστατικού του σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας της πρωτεύουσας του κράτους

66. Το κυοφορούμενο πρόσωπο είναι:

α) Υποκείμενο δικαίου
β) Αντικείμενο δικαίου
γ) Υποκείμενο δικαίου υπό αίρεση δικαίου 
δ) Πλάσμα δικαίου

67. Ο εθιμικός κανόνας δικαίου ισχύει:

α) Από τότε που δημιουργήθηκε
β) Μόλις συμπληρωθούν 40 χρόνια ομοιόμορφης και αδιάκοπης εφαρμογής του
γ) Μόλις εκδοθεί η πρώτη δικαστική απόφαση, που βεβαιώνει την ύπαρξη του
δ) Με την έκδοση βεβαιωτικής διοικητικής πράξης

68. Κανόνες ενδοτικού δικαίου είναι:

α) Αυτοί που εφαρμόζονται, αν δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από τους ενδιαφερόμενους 
β) Αυτοί, που το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να τους εφαρμόσει σε κάθε περίπτωση 
γ) Αυτοί, που για να εφαρμοστούν χρειάζεται ειδικό αίτημα στο δικαστήριο 
δ) Αυτοί, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά σε γενικούς όρους συναλλαγών

69. Δικαιοπραξία που καταρτίστηκε χωρίς την τήρηση τύπου είναι:

α) Άκυρη, αν ο τύπος επιβάλλεται από το νόμο 
β) Ακυρώσιμη σε κάθε περίπτωση
γ) Άκυρη, αν δεν επικυρωθεί μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση
δ) Ανυπόστατη

70. Ο ανήλικος, που συμπλήρωσε το 12ο έτος της ηλικίας του, μπορεί:

α) Να συντάξει διαθήκη
β) Να καταρτίσει δικαιοπραξία ως αντιπρόσωπος άλλου
γ) Να τελέσει γάμο χωρίς άδεια του δικαστηρίου 
δ) Να εργασθεί, ως υπάλληλος, χωρίς την συγκατάθεση των γονέων του

71. Στην άμεση αντιπροσώπευση :

α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομα του 
β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπρόσωπο στο όνομα του 
γ) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπρόσωπο στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου 
δ) Η δήλωση βούλησης γίνεται στο όνομα και του αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου

72. Η δήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά χαρακτηρίζεται; 



α) Πεπλανημένη
β) Απατηλή
γ) Εικονική
δ) Ψευδής 

73. Η προσήκουσα καταβολή επιφέρει:

α) Εκχώρηση της απαίτησης
β) Συμψηφισμό 
γ) Απόσβεση της οφειλής
δ) Ανανέωση της οφειλής

74. Ο συμψηφισμός είναι δυνατός, όταν οι αμοιβαίες απαιτήσεις είναι:

α) Ισόποσες και ληξιπρόθεσμες 
β) Ισόποσες και γεννημένες 
γ) Ομοειδείς και ληξιπρόθεσμες
δ) Ομοειδείς αλλά μη γεννημένες 

75. Απόσβεση της ενοχής με "σύγχηση": 

α) Την απόκτηση από τον ίδιο δανειστή περισσότερων οφειλών κατά του ίδιου οφειλέτη 
β) Την σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας του δανειστή και του οφειλέτη
γ) Την αντικατάσταση της παλαιάς οφειλής με νέα, με σύγχρονη κατάργηση της παλαιάς 
δ) Την απόκτηση από τον ίδιο δανειστή περισσότερων, μη ομοειδών, οφειλών

76. Η συμφωνία μεταξύ δανειστή και οφειλέτη, ότι ο πρώτος παραιτείται από την αξίωση καταβολής της παροχής του
δεύτερου, ονομάζεται:

α) Παραίτηση από δικαίωμα 
β) Άφεση χρέους 
Υ) Εκχώρηση απαίτησης 
δ) Αναδοχή χρέους 

77. "Ψιλός κύριος" είναι:

α) Ο κύριος που στερείται της εξουσίας διάθεσης του πράγματος
β) Ο κύριος που στερείται της εξουσίας χρήσης και κάρπωσης του πράγματος 
γ) Το πρόσωπο, του οποίου η κυριότητα εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία
δ) Ο κύριος οριζόντιας ιδιοκτησίας

78. Η κατάληψη αδέσποτου πράγματος:

α) Αποτελεί πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας 
β) Αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσης κυριότητας 
γ) Γεννά ενοχικό δικαίωμα προς κτήση κυριότητας 
δ) Δεν παρέχει δικαίωμα κτήσης κυριότητας 

79. Στοιχεία της έκτακτης χρησικτησίας αποτελούν :

α) Η ύπαρξη νομής και η παρέλευση ορισμένου χρόνου
β) Η ύπαρξη καλής πίστης και η παρέλευση ορισμένου χρόνου
γ) Η ύπαρξη νομής, η ύπαρξη νόμιμου τίτλου και η παρέλευση ορισμένου χρόνου 
δ) Η ύπαρξη νόμιμου τίτλου και η παρέλευση ορισμένου χρόνου

80. Ακίνητο που ανήκει σε ανήλικο :

α) Υπόκειται μόνο σε έκτακτη χρησικτησία 
β) Υπόκειται μόνο σε τακτική χρησικτησία 
γ) Υπόκειται τόσο σε τακτική όσο και σε έκτακτη χρησικτησία 
δ) Δεν υπόκειται ποτέ σε χρησικτησία

81. Το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του επιζώντος συζύγου χάνεται:

α) Αν ο γάμος του με τον αποβιώσαντα ήταν ακυρώσιμος
β) Αν ο γάμος του με τον αποβιώσαντα διήρκησε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους
γ) Αν ο αποβιώσας είχε ασκήσει αγωγή διαζυγίου για βάσιμο λόγο 
δ) Αν κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου είχε διακοπεί η μεταξύ των συζύγων συμβίωση, διότι είχε καταστεί αφόρητη 

82. Στην τέταρτη τάξη της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής καλούνται:

α) Οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομούμενου 
β) Οι προππαπούδες και οι προγιαγιάδες του κληρονομούμενου 
γ) Οι θείοι και οι πρώτοι εξάδελφοι του κληρονομούμενου
δ) Το Δημόσιο 

83. Δικαίωμα νόμιμης μοίρας έχουν: 

α) Ο επιζών σύζυγος, τα τέκνα, οι εγγονοί και οι γονείς του κληρονομούμενου
β) Ο επιζών σύζυγος, τα τέκνα, οι εγγονοί και οι αδελφοί του κληρονομούμενου 
γ) Ο επιζών σύζυγος, τα τέκνα, οι εγγονοί, οι γονείς και οι αμφιθαλείς αδελφοί του κληρονομούμενου 
δ) Οι κατιόντες, οι γονείς και ο επιζών σύζυγος του κληρονομούμενου



84. Το δικαίωμα νόμιμης μοίρας είναι κατά τη φύση του :

α) Ενοχικό
β) Εμπράγματο 
γ) Σχετικό
δ) Διαπλαστικό 

85. Η αποποίηση της κληρονομιάς γίνεται: 

α) Πάντοτε συμβολαιογραφικώς, η οποία, όταν στην κληρονομιά υπάρχουν ακίνητα, χρήζει μεταγραφής
β) Με ιδιωτικό έγγραφο, που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στους συγκληρονόμους του αποποιούμενου
γ) Με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς 
δ) Με δήλωση στο γραμματέα του πλησιέστερου προς την κατοικία του αποποιούμενου πρωτοδικείου

86. Κεφαλαιουχική χαρακτηρίζεται η εταιρεία :

α) Οι εταίροι της οποίας είναι μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
β) Η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο
γ) Το κεφάλαιο της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ 
δ) Όταν ως προϋπόθεση για την ίδρυση της τίθεται από το νόμο η ύπαρξη κεφαλαίου

87. Η αφανής εμπορική εταιρεία :

α) Στερείται νομικής προσωπικότητας
β) Αποκτά νομική προσωπικότητα από της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο
γ) Έχει νομική προσωπικότητα μόνον ως προς τις σχέσεις της μεταξύ των εταίρων 
δ) Έχει περιορισμένη ικανότητα δικαίου

88. Η ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία :

α) Έχει κεφάλαιο, το κατώτατο και ανώτατο όριο το οποίου προσδιορίζεται από το νόμο 
β) Το κεφάλαιο της δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.000 και ανώτερο των 100.000 Ευρώ 
γ) Το κεφάλαιο της αυξομειώνεται κατά την ελεύθερη κρίση του Νομάρχη της έδρας της 
δ) Δεν τίθεται από το νόμο σχετικό όριο του κεφαλαίου της, η αυξομείωση του οποίου ανήκει στην εκτίμηση των εταίρων

89. Για την εκ μέρους φυσικού προσώπου έγκυρη ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική απαιτείται :

α) Να έχει πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία
β) Να είναι έμπορος
γ) Να μη διώκεται για οικονομικής φύσης εγκλήματα
δ) Να έχει υποβάλει κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος φορολογική δήλωση 

90. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ):

α) Δυνατόν να ιδρυθεί και από ένα μόνο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό)
β) Για την ίδρυση της απαιτείται η συμμετοχή δύο τουλάχιστον προσώπων (φυσικών ή νομικών) 
γ) Το ένα τουλάχιστον από τα ιδρυτικά της μέλη πρέπει αναγκαίως να είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού (π.χ. χρηματιστηριακή)
δ) Το ένα τουλάχιστον από τα ιδρυτικά της μέλη πρέπει αναγκαίως να είναι ετερόρρυθμη εμπορική εταιρεία 

91. Στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) με τον όρο "μερίδα συμμετοχής" δηλώνεται:

α) Το ελάχιστο τμήμα στο οποίο διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο
β) Το ποσοστό κέρδους που εισπράττει κάθε εταίρος
γ) Το συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στην εταιρεία
δ) Το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στα χρέη της εταιρείας 

92. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ):

α) Έχει εκ του νόμου περιορισμένη ευθύνη για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει 
β) Έχει απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει 
γ) Ευθύνεται μέχρι του ύψους που αναγράφεται στο καταστατικό της 
δ) Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνονται μόνον οι εταίροι με την προσωπική τους περιουσία και όχι η ίδια η εταιρεία

93. Αν στο καταστατικό ομόρρυθμης εταιρείας δεν ορίζονται διαχειριστές, η εταιρεία εκπροσωπείται:

α) Από τον εταίρο, που κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην εταιρεία 
β) Από τους εταίρους, το μερίδιο των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 51% του εταιρικού κεφαλαίου
γ) Από όλους τους εταίρους, οι οποίοι ενεργούν ως συνδιαχειριστές
δ) Από τον εταίρο, ο οποίος ορίζεται διαχειριστής από το δικαστήριο 

94. Αν επί της συναλλαγματικής δεν αναγράφεται η ημερομηνία λήξης : 

α) Η συναλλαγματική είναι απολύτως άκυρη
β) Η συναλλαγματική θεωρείται πληρωτέα εν όψει
γ) Η συναλλαγματική θεωρείται πληρωτέα την ημερομηνία έκδοσης της
δ) Η συναλλαγματική θεωρείται πληρωτέα την ημερομηνία αποδοχής της 

95. Η συναλλαγματική, στοιχείο της οποία συμφωνήθηκε να συμπληρωθεί μεταγενέστερα, χαρακτηρίζεταο ως:

α) Ατελής 
β) Άκυρη 
γ) Λευκή



δ) Καταπλεονεκτική

96. Αν ένα αξιόγραφο χαθεί, η ισχύς του παύει: 

α) Από το χρόνο της απώλειας του
β) Από τη δικαστική βεβαίωση της απώλειας του
γ) Μόλις δηλωθεί η απώλεια στην αστυνομική αρχή
δ) Μόλις δηλωθεί η απώλεια στην τράπεζα, στην οποία επρόκειτο να πληρωθεί 

97. Η αλλοίωση του κειμένου της συναλλαγματικής: 

α) Επιφέρει την ακυρότητα της
β) Καθιστά κάθε υπογραφέα υπόχρεο για το κείμενο που υπήρχε, όταν υπέγραφε 
γ) Δεν ασκεί επίδραση ούτε στο κύρος της συναλλαγματικής, ούτε στην ευθύνη των υπογραφέων 
δ) Καθιστά τη συναλλαγματική απλό έγγραφο παθητικής νομιμοποίησης 

98. Τα ονομαστικά αξιόγραφα :

α) Μεταβιβάζονται με απλή παράδοση 
β) Μεταβιβάζονται με εκχώρηση 
γ) Μεταβιβάζονται με οπισθογράφηση 
δ) Είναι αμεταβίβαστα

99. Στην τραπεζική επιταγή η ρήτρα τόκου :

α) Θεωρείται μη γεγραμμένη 
β) Επιφέρει ακυρότητα της επιταγής
γ) Επιτρέπεται μόνον υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
δ) Αναγράφεται ελεύθερα, αν ο κομιστής το αποφασίσει

100. Οπισθογράφηση είναι:

α) Δικαιοπραξία μεταβιβαστική των ονομαστικών αξιόγραφων 
β) Δικαιοπραξία μεταβιβαστική των "εις διαταγήν" αξιόγραφων
γ) Αναγραφή στο πίσω μέρος συναλλαγματικής ή επιταγής κάποιας ρήτρας χωρίς ιδιαίτερη σημασία 
δ) Δήλωση βούλησης περί απαλλαγής του οπισθογράφου από οποιαδήποτε ευθύνη


