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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. Για τη μετάβαση κυριότητας ακινήτου με σύμβαση απαιτείται :

α) Συμφωνία και παράδοση του ακινήτου από τον μεταβιβάζοντα στον αποκτώντα 
β) Συμβολαιογραφικώς καταρτιζόμενη μεταβιβαστική συμφωνία, καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος και μεταγραφή 
γ) Συμβολαιογραφικώς καταρτιζόμενη μεταβιβαστική συμφωνία, παράδοση του ακινήτου και μεταγραφή του συμβολαίου 
δ) Συμβολαιογραφικώς καταρτιζόμενη μεταβιβαστική συμφωνία και μεταγραφή

67. Για τη μεταβίβαση κινητού από κύριο απαιτείται :

α) Έγκυρη μεταβιβαστική συμφωνία μεταξύ μεταβιβάζοντος και αποκτώντος 
β) Συμφωνία για τη μεταβίβαση του κινητού και παράδοση του από τον μεταβιβάζοντα στον αποκτώντα 
γ) Συμφωνία για τη μεταβίβαση του κινητού και πάροδος 5ετίας από την παράδοση του από τον μεταβιβάζοντα στον αποκτώντα 
δ) Συμφωνία για τη μεταβίβαση, παράδοση του κινητού και καταβολή (έστω μερική) του συμφωνηθέντος τιμήματος

68. Απόκτηση κινητού από μη κύριο είναι δυνατή :

α) Αν ο αποκτών από βαρειά αμέλεια αγνοεί ότι ο μεταβιβάζων δεν είναι κύριος 
β) Αν ο αποκτών από ελαφρά αμέλεια αγνοεί ότι ο μεταβιβάζων δεν είναι κύριος 
γ) Αν ο αποκτών γνωρίζει ή από βαρειά αμέλεια αγνοεί ότι ο μεταβιβάζων δεν είναι κύριος 
δ) Αν το τίμημα που συμφωνήθηκε για τη μεταβίβαση ανταποκρίνεται απολύτως στην αξία του μεταβιβαζόμενου κινητού

69. Η κυριότητα κλοπιμαίου αποκτάται:

α) Αν ο αποκτών είναι καλόπιστος ως προς την κυριότητα του μεταβιβάζοντος 
β) Αν μεταβιβάζων είναι τρίτος, που το απέκτησε από τον κλέπτη με πρόθεση μεταπώλησης 
γ) Αν ο μεταβιβάζων είναι πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας
δ) Αν το κινητό αποκτήθηκε σε δημόσιο πλειστηριασμό, εμπορική πανήγυρη ή αγορά

70. Καλή πίστη στη χρησικτησία είναι :

α) Η πεποίθηση του νομέα ότι απέκτησε την κυριότητα
β) Η άγνοια του νομέα ότι αυτός που του μεταβίβασε το πράγμα δεν ήταν κύριος
γ) Η από ελαφρά αμέλεια του νομέα μη γνώση ότι δεν έγινε κύριος 
δ) Η από ελαφρά αμέλεια του νομέα άγνοια ότι αυτός που του μεταβίβασε το πράγμα δεν ήταν κύριος

71. Για την απόκτηση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία απαιτείται:

α) Νομή του χρησιδεσποζομένου πράγματος, επί μεν κινητών επί 10ετία, επί δεν ακινήτων επί 20ετία 
β) Καλόπιστη νομή του πράγματος επί 20ετία επί ακινήτων και 10ετία επί κινητών
γ) Νομή του χρησιδεσποζομένου πράγματος επί 20ετία 
δ) Με βάση νόμιμο τίτλο επί 10ετία καλόπιστη νομή του πράγματος

72. Κατά τον Αστικό Κώδικα ανεπίδεκτα χρησικτησίας είναι:



α) Τα αντικείμενα οικογενειακού καταττιστευματος
β) Τα κληροδοτήματα
γ) Τα αντικείμενα που συγκροτούν την οικοσκευή (νοικοκυριό) των συζύγων
δ) Τα εκτός συναλλαγής πράγματα

73. Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή χωρεί:

α) Όταν ο κληρονομούμενος εγκαθιστά ως κληρονόμους αποκλειστικώς τους εξ αίματος συγγενείς του 
β) Όταν ο κληρονομούμενος προσδιορίζει επακριβώς τα αντικείμενα της κληρονομιάς, που επιθυμεί να περιέλθουν σε κάθε κληρονόμο του 
γ) Όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή η από διαθήκη διαδοχή ματαιωθεί, εν όλω ή εν μέρει 
δ) Όταν μεταξύ των υφισταμένων περισσοτέρων διαθηκών υπάρχουν αντιφάσκουσες διατάξεις

74. "Διαδοχή κατά ρίζες" στην εξ αδιαθέτου διαδοχή σημαίνει:

α) Ότι οι συγγενείς του κληρονομούμενου που συνδέονται μαζί του με τον ίδιο γεννήτορα καλούνται συγχρόνως 
β) Ότι οι εξ αίματος συγγενείς του κληρονομούμενου που έχουν τον ίδιο βαθμό συγγένειας λαμβάνουν ίσα κληρονομικά μερίδια 
γ) Ότι κάθε ομάδα αττό τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας συγγενείς του κληρονομούμενου συγκροτεί ιδιαίτερη ρίζα 
δ) Ότι στη θέση κατιόντος του κληρονομούμενου, που δεν ζεί κατά την επαγωγή, υπεισέρχονται οι κατιόντες που μέσω αυτού συνδέονται με
συγγενικό δεσμό με τον κληρονομούμενο

75. Οι ετεροθαλείς αδελφοί του κληρονομούμενου :

α) Δεν έχουν εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα
β) Έχουν κληρονομικό δικαίωμα, αν δεν υπάρχουν γονείς του κληρονομούμενου 
γ) Έχουν κληρονομικό δικαίωμα, μόνον αν δεν υπάρχουν αμφιθαλείς αδελφοί του κληρονομούμενου
δ) Το κληρονομικό τους δικαίωμα περιορίζεται στο μισό του δικαιώματος των αμφιθαλών, αν συντρέχουν με άλλους κληρονόμους της
δεύτερης τάξης

76. Στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, πλην του επιζώντος συζύγου, καλούνται :

α) Οι εξ αίματος συγγενείς του κληρονομούμενου, ανεξαρτήτως βαθμού
β) Οι εξ αίματος και εξ αγχιστείας συγγενείς του κληρονομούμενου μέχρι του τρίτου βαθμού 
γ) Οι εξ αίματος συγγενείς του κληρονομούμενου, της ανιούσας γραμμής μέχρι του τρίτου βαθμού, της κατιούσας γραμμής απεριορίστως και
της πλάγιας γραμμής μέχρι του τετάρτου βαθμού 
δ) Τα τέκνα και οι εγγονοί του κληρονομούμενου

77. Στη δεύτερη τάξη της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής καλούνται:

α) Οι γονείς και οι αμφιθαλείς αδελφοί του κληρονομούμενου
β) Οι γονείς, οι αδελφοί και τα τέκνα των αμφιθαλών αδελφών του κληρονομούμενου 
γ) Οι γονείς, οι αδελφοί, τα τέκνα και οι εγγονοί των αδελφών του κληρονομούμενου, που πέθαναν πριν από αυτόν 
δ) Οι γονείς, οι αδελφοί και τα τέκνα των αδελφών του κληρονομούμενου, που πέθαναν πριν από αυτόν

78. Εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του συζύγου δεν υφίσταται :

α) Αν ο γάμος του με τον αποβιώσαντα είναι ανυπόστατος
β) Αν ο γάμος του με τον αποβιώσαντα είναι άκυρος
γ) Αν κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου είχε διακοπεί η έγγαμη συμβίωση των συζύγων 
δ) Αν ο γάμος των συζύγων διήρκησε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους

79. Στην τρίτη τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής καλούνται :

α) Οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομούμενου
β) Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείοι (θείες) και οι πρώτοι εξάδελφοι του κληρονομούμενου
γ) Οι θείοι (θείες) και οι πρώτοι εξάδελφοι του κληρονομούμενου 
δ) Ο παππούς της πατρικής γραμμής και η γιαγιά της μητρικής γραμμής

80. Το συζυγικό εξαίρετο φέρει χαρακτήρα :

α) Καθολικού καταπιστεύματος 
β) Οικογενειακού καταπιστεύματος 
γ) Κληροδοσίας εκ του νόμου 
δ) Αποτελεί ιδιαίτερη κληρονομική μερίδα

81. Η αποδοχή της κληρονομιάς γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία :

α) Πέντε ετών από της επαγωγής 
β) Ενός έτους από το θάνατο του κληρονομούμενου 
γ) Τεσσάρων μηνών από της γνώσεως της επαγωγής και του λόγου της
δ) Οποτεδήποτε, εφόσον το κληρονομικό δικαίωμα υφίσταται

82. Η αποποίηση της κληρονομιάς γίνεται:

α) Με συμβολαιογραφική δήλωση που χρήζει μεταγραφής
β) Με εξώδικη δήλωση του αποποιούμενου προς τους συγκληρονόμους του, που τους επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή 
γ) Με δήλωση στο γραμματέα του πλησιέστερου προς την κατοικία του αποποιούμενου πρωτοδικείο
δ) Με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς

83. Δικαίωμα νόμιμης μοίρας αναγνωρίζεται :

α) Υπέρ του επιζώντος συζύγου, των γονέων, των αδελφών και των τέκνων του κληρονομούμενου 
β) Υπέρ του επιζώντος συζύγου, των γονέων, των γνησίων τέκνων και των αμφιθαλών αδελφών του κληρονομούμενου 



γ) Υπέρ του επιζώντος συζύγου, των γονέων και των τέκνων του κληρονομούμενου
δ) Υπέρ του επιζώντος συζύγου, των κατιόντων και των γονέων του κληρονομούμενου

84. Η αποποίηση της κληρονομιάς είναι άκυρη :

α) Αν η κληρονομιά έχει γίνει ήδη αποδεκτή
β) Αν γίνεται από το Δημόσιο, όταν αυτό καλείται ως εκ διαθήκης κληρονόμος
γ) Αν η κληρονομιά είναι παθητική
δ) Αν ο κληρονόμος έχει συντάξει απογραφή των στοιχείων της κληρονομιάς

85. Έμπορος μπορεί να είναι:

α) Μόνο φυσικό πρόσωπο
β) Μόνο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
γ) Το φυσικό πρόσωπο καθώς και οι εταιρείες του εμπορικού δικαίου
δ) Οι δημόσιοι οργανισμοί κοινής ωφέλειας

86. Δεν είναι έμπορος, με μόνη τη δραστηριότητα του αυτή, εκείνος ο οποίος :

α) Αγοράζει πράγματα με σκοπό τη μεταπώληση τους
β) Κατασκευάζει πράγματα με σκοπό την πώληση τους
γ) Φιλοτεχνεί πράγματα με σκοπό την πώληση τους
δ) Βρίσκει τυχαία πράγματα, τα οποία και σκοπεύει να πωλήσει

87. Εμπορική δραστηριότητα δεν ασκεί:

α) Ο αρτοποιός
β) Ο βιοτέχνης 
γ) Ο οφθαλμίατρος 
δ) Ο επιπλοποιός

88. Με τον όρο "τεκμήριο εμπορικότητας" νοείται:

α) Ότι κάθε συναλλαγή του εμπόρου είναι πάντοτε εμπορική
β) Ότι κάθε υποχρέωση του εμπόρου, που σχετίζεται με την εμπορική του δραστηριότητα, τεκμαίρεται ως εμπορική 
γ) Ότι μία συναλλαγή χαρακτηρίζεται εμπορική, μόνον όταν δηλώνεται ρητά από τους συναλλασσόμενους ως εμπορική 
δ) Ότι εμπορικές είναι οι πράξεις εκείνες, οι οποίες χαρακτηρίζονται εμπορικές από το νόμο

89. Η ανώνυμη εταιρεία αποκτά την ιδιότητα εμπόρου :

α) Από την ίδρυση της
β) Από το χρόνο που ασκεί πράγματι εμπορική δραστηριότητα 
γ) Από το χρόνο που η εμπορική της ιδιότητα βεβαιώνεται με δικαστική απόφαση 
δ) Ουδέποτε αποκτά ιδιότητα εμπόρου

90. Αντικειμενικώς εμπορική πράξη είναι :

α) Εκείνη που επιχειρείται μόνον από έμπορο
β) Εκείνη που χαρακτηρίζεται ως εμπορική από το νόμο, ανεξάρτητα ποιος την επιχειρεί
γ) Η πάσης φύσεως συναλλαγή ιδιώτη με εμπορική εταιρεία 
δ) Η αγορά μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων ή άλλων εμπορευμάτων από οιονδήποτε

91. Η ετερόρρυθμη εταιρεία έχει εμπορική ιδιότητα :

α) Αν ασκεί εμπορική δραστηριότητα 
β) Εκ του νόμου, χωρίς προϋποθέσεις 
γ) Αν δηλωθεί τέτοια βούληση από τους ιδρυτές της 
δ) Αν δημοσιεύσει το καταστατικό της στο Εμπορικό Επιμελητήριο

92. Ετερόρρυθμη είναι η εταιρεία στην οποία :

α) Κανένας εταίρος δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας απεριόριστα
β) Τουλάχιστον ένας εταίρος ευθύνεται απεριόριστα και τουλάχιστον ένας περιορισμένα
γ) Όλοι οι εταίροι ευθύνονται εις ολόκληρονγια τις εταιρικές υποχρεώσεις 
δ) Μετέχουν ως εταίροι και πρόσωπα ανίκανα να αποκτήσουν την ιδιότητα του εμπόρου

93. Το καταστατικό της εταιρείας περιορισμένη ευθύνης (ΕΠΕ):

α) Καταρτίζεται υποχρεωτικώς με συμβολαιογραφικό έγγραφο
β) Καταρτίζεται με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο κατ' επιλογή των εταίρων
γ) Η καταστατική συμφωνία δυνατόν να συναφθεί και προφορικώς 
δ) Καταρτίζεται μόνον με ιδιωτικό έγγραφο

94. Ο μέτοχος ανώνυμης εταιρείας :

α) Ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας απεριόριστα 
β) Ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας περιορισμένα 
γ) Ευθύνεται, αλλά με την ιδιότητα και τις συνέπειες του εγγυητή
δ) Δεν φέρει καμμία ευθύνη για τις εταιρικές υποχρεώσεις

95. Έδρα της εταιρείας αποτελεί το τόπος :



α) Που αναγράφεται στο καταστατικό ως έδρα 
β) Όπου ασκείται πραγματικά η διοίκηση της εταιρείας 
γ) Όπου κατοικεί ο διαχειριστής, ή ανάλογα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 
δ) Που δηλώθηκε ως έδρα στη Διεύθυνση Εμπορίου

96. Το κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας διαιρείται σε ίσα τμήματα, που καλούνται:

α) Ιδρυτικοί τίτλοι 
β) Εταιρικά μερίδια 
γ) Μετοχές 
δ) Μερίδες συμμετοχής

97. Όταν λυθεί μια εμπορική εταιρεία :

α) Παύει να υπάρχει 
β) Εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, κατά το οποίο διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα
γ) Ακολουθεί η πτώχευση της 
δ) Η περιουσία της περιέρχεται αυτομάτως στο δημόσιο

98. Η επωνυμία της ομόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται:

α) Από λέξη δηλωτική του αντικειμένου της δραστηριότητας της
β) Από λέξη δηλωτική του αντικειμένου της δραστηριότητας της με την προσθήκη της ένδειξης "και ΣΙΑ"
γ) Από τα ονόματα όλων των εταίρων ή ενός τουλάχιστον, οπότε τίθεται και η ένδειξη "και ΣΙΑ" 
δ) Από ονόματα τρίτων, άσχετων με την εταιρία προσώπων

99. Η διοίκηση (διαχείριση και εκπροσώπηση) της Ανώνυμης Εταιρείας γίνεται από:

α) Τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. 
γ) Τους ελεγκτές της Α.Ε. 
δ) Τους ορκωτούς λογιστές της Α.Ε.

100. Ευθύνη για τα εταιρικά χρέη της ομόρρυθμης εταιρείας έχει :

α) Μόνον η εταιρεία 
β) Μόνον οι εταίροι
γ) Η εταιρεία και οι εταίροι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
δ) Μόνον οι εταίροι και έκαστος κατά λόγο ανάλογο της συμμετοχής του στην εταιρεία


