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Πρωινή εξέταση στα μαθήματα: 

2.2. «Δημόσιο Δίκαιο» 
2.3. «Ιδιωτικό Δίκαιο» 

Σάββατο 4-4-2009  

 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αποτελείται από ογδόντα (80) ερωτήσεις, οι οποίες 
αντιστοιχούν στα δύο μαθήματα της σημερινής πρωινής εξέτασης ως εξής: οι πρώτες σαράντα 
(40) αφορούν το μάθημα «Δημόσιο Δίκαιο» και οι επόμενες σαράντα (40) το μάθημα «Ιδιωτικό 
Δίκαιο».  

Όλα τα μαθήματα βαθμολογούνται με άριστα το εκατό (100) και οι ερωτήσεις κάθε μαθήματος 
είναι μεταξύ τους βαθμολογικά ισοδύναμες. Επομένως, καθεμία από τις 40 ερωτήσεις του 
«Δημοσίου Δικαίου» και καθεμία από τις 40 ερωτήσεις του «Ιδιωτικού Δικαίου» συμμετέχει με 2,5 
μονάδες (100/40) στη διαμόρφωση της βαθμολογίας του αντίστοιχου μαθήματος. Αναφορικά με τη 
διαμόρφωση του τελικού βαθμού της γραπτής εξέτασης υπενθυμίζεται ότι και τα δύο μαθήματα 
έχουν συντελεστή βαρύτητας 1. 

Να απαντήσετε και στις ογδόντα (80) ερωτήσεις του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των 
πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ 
ΦΥΛΛΟ.  

Ε ΡΩ Τ ΗΜΑ ΤΟ ΛΟ Γ Ι Ο  

2.2. Δ η μ ό σ ι ο  Δ ί κ α ι ο  
(40   ερωτήσεις  από το 1  ως  το 40) 

 
 

1. Επί εξουσιοδοτήσεως υπογραφής: 
 α) μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του εξουσιοδοτούντος οργάνου. 
    β) οι πράξεις που εκδίδονται θεωρούνται πράξεις του εξουσιοδοτούντος οργάνου. 
 γ) οι πράξεις που εκδίδονται θεωρούνται πράξεις του εξουσιοδοτηθέντος οργάνου. 
 δ) οι πράξεις που εκδίδονται θεωρούνται πράξεις και του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτηθέντος

οργάνου. 
   
2. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται: 
 α) όλες οι κανονιστικές πράξεις. 
 β) όλες οι πράξεις των νομαρχών. 
 γ) οι τοπικές κανονιστικές πράξεις του δημοτικού συμβουλίου. 
    δ) τα διατάγματα. 
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3. Η ανάκληση νόμιμης επωφελούς ατομικής διοικητικής πράξεως: 
 α) δεν επιτρέπεται. 
 β) επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση. 
   γ) επιτρέπεται για λόγους δημόσιου συμφέροντος. 
 δ) επιτρέπεται μόνο εντός εύλογου χρόνου από την έκδοσή της. 
   
4. Δημόσιος υπάλληλος που ΔΕΝ εκτελεί απόφαση ακυρωτικού δικαστηρίου: 
   α) ευθύνεται προσωπικά σε αποζημίωση του θιγόμενου. 
 β) δεν ευθύνεται προσωπικά σε αποζημίωση του θιγόμενου.  
 γ) ευθύνεται μόνο ποινικά έναντι του θιγόμενου. 
  δ) ευθύνεται μόνο πειθαρχικά.  
   
5. Μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας του δήμου προκάλεσε κατά την αποκομιδή των κάδων ζημία σε

σταθμευμένο αυτοκίνητο.  
 α) Ο υπάλληλος ευθύνεται να αποκαταστήσει τη ζημία. 
   β) Ο δήμος ευθύνεται να αποκαταστήσει τη ζημία. 
 γ) Ο δήμος και ο υπάλληλος ευθύνονται να αποκαταστήσουν τη ζημία. 
 δ) Το ελληνικό δημόσιο ευθύνεται να αποκαταστήσει τη ζημία. 
   
6. Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου: 
 α) είναι γραμμένες στο Σύνταγμα. 
 β) είναι πηγή του δικαίου. 
 γ) ταυτίζονται με το διοικητικό έθιμο. 
 δ) είναι κατοχυρωμένες στο ευρωπαϊκό δίκαιο. 
   
7. Οι Υφυπουργοί: 
 α) είναι πάντοτε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. 
 β) δεν είναι ποτέ μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. 
 γ) μπορεί να είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. 
 δ) είναι αναπληρωματικά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. 
   
8. Ο διορισμός δημόσιου υπαλλήλου είναι: 
 α) κανονιστική διοικητική πράξη. 
 β) ατομική διοικητική πράξη. 
 γ) ατομική πράξη γενικού περιεχομένου. 
 δ) σωρευτική διοικητική πράξη. 
   
9. Οι ανεξάρτητες αρχές του άρθρου 101Α του Συντάγματος: 
 α) εντάσσονται στη νομοθετική εξουσία. 
 β) εντάσσονται στην εκτελεστική εξουσία. 
 γ) εντάσσονται στη δικαστική εξουσία. 
  δ) δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω εξουσίες.    
10. Το ελληνικό διοικητικό σύστημα είναι: 
 α) συγκεντρωτικό. 
 β) αποκεντρωτικό. 
 γ) ομοσπονδιακό. 
 δ) ομόσπονδο.    
11. Ποιος εκδίδει σήμερα νομοθετικά διατάγματα; 
 α) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
 β) Ο Πρωθυπουργός. 
 γ) Η Βουλή. 
    δ) Κανείς. 
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12. Η υποχρέωση για προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου ΔΕΝ υφίσταται: 
 α) όταν προβλέπεται η δυνατότητα διοικητικής προσφυγής. 
 β) πριν από την έκδοση δυσμενούς διοικητικής πράξεως.  
     γ) πριν από την έκδοση κανονιστικής πράξεως. 
 δ) όταν απορρίπτεται αίτηση για την αναγνώριση δικαιώματος. 
   
13. Η αρμοδιότητα ορισμένου οργάνου μπορεί νόμιμα να ασκηθεί από άλλο όργανο; 
 α) Όχι, ποτέ. 
 β) Μπορεί από ανώτερό του. 
     γ) Μπορεί μόνο αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά.  
 δ) Μπορεί μόνο αν το αρμόδιο όργανο την αναθέσει στο άλλο. 
   
14. Οι υπουργοί: 
 α) είναι ιεραρχικώς προϊστάμενοι των υφυπουργών.  
   β) δεν είναι ιεραρχικώς προϊστάμενοι των υφυπουργών. 
 γ) ασκούν έλεγχο νομιμότητας στις πράξεις των υφυπουργών. 
 δ) ασκούν έλεγχο σκοπιμότητας στις πράξεις των υφυπουργών. 
   
15. Το δημοψήφισμα το αποφασίζει: 
 α) ο λαός με συγκέντρωση ορισμένου αριθμού υπογραφών. 
 β) ο αρχηγός του κράτους. 
 γ) η Βουλή. 
 δ) η εκτελεστική εξουσία. 
   
16. Τη Bουλή τη διαλύει: 
   α) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
 β) ο Πρόεδρος της Βουλής. 
 γ) η Κυβέρνηση. 
 δ) Διαλύεται μόνη της. 
   
17. Κατά τα έτη 1936-1951, όταν οι δημοτικοί και κοινοτικοί άρχοντες ήταν διορισμένοι: 
 α) δεν υπήρχε τοπική αυτοδιοίκηση. 
 β) δεν ίσχυε εκεί αυτοκυβέρνηση. 
 γ) δεν ετηρείτο το ουσιαστικό Σύνταγμα. 
 δ) δεν υπήρχε αποκέντρωση.    
18. Ποιος είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας; 
 α) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
 β) Ο Πρωθυπουργός. 
 γ) Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 
  δ) Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. 
   
19. Η πράξη με την οποία καλούνται προς κατάταξη στρατολογικές κλάσεις είναι:  
 α) κανονιστική διοικητική πράξη. 
 β) ατομική διοικητική πράξη. 
   γ) ατομική πράξη γενικού περιεχομένου. 
 δ) σωρευτική διοικητική πράξη.    
20. Ο χαρακτηρισμός κτίσματος ως αυθαιρέτου είναι: 
   α) ατομική διοικητική πράξη. 
 β) κανονιστική διοικητική πράξη. 
 γ) ατομική πράξη γενικού περιεχομένου. 
 δ) σωρευτική διοικητική πράξη. 
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21. Το ΙΚΑ εντάσσεται στην: 
 α) τοπική αυτοδιοίκηση. 
 β) αυτοκυβέρνηση. 
 γ) αποκεντρωμένη διοίκηση. 
  δ) καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση.    
22. Με την αίτηση θεραπείας η υπόθεση επανεξετάζεται: 
 α) μόνο ως προς τη νομιμότητα. 
 β) μόνο ως προς την ουσία της υποθέσεως. 
  γ) και ως προς τη νομιμότητα και ως προς την ουσία της υποθέσεως. 
 δ) μόνο ως προς τους λόγους που αφορούν τη διαδικασία εκδόσεως της πράξεως.    
23. Είναι ανεξάρτητη αρχή: 
 α) η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ). 
 β) η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 
 γ) η Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
 δ) το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.    
24. Εάν η αίτηση του διοικούμενου υποβλήθηκε σε αναρμόδια αρχή, αυτή: 
 α) θέτει την αίτηση στο αρχείο. 
 β) την επιστρέφει στον διοικούμενο με τη μνεία «αναρμοδίως υπεβλήθη». 
 γ) την παραπέμπει στην αρμόδια υπηρεσία. 
 δ) τη διαβιβάζει στο Συνήγορο του Πολίτη. 
   
25. Οι διοικητικές πράξεις είναι κατ’ αρχήν εκτελεστές: 
 α) από την έκδοσή τους. 
 β) από την έγκρισή τους από τον αρμόδιο Υπουργό. 
 γ) ύστερα από δικαστική απόφαση. 
 δ) δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
   
26. Η εγκύκλιος που καθορίζει τα καθήκοντα των ιεραρχικώς υφισταμένων υπαλλήλων είναι: 
 α) ερμηνευτική εγκύκλιος. 
   β) κανονιστική διοικητική πράξη. 
 γ) ατομική διοικητική πράξη γενικού περιεχομένου. 
 δ) σύνθετη διοικητική πράξη. 
   
27. Η διοίκηση οφείλει να διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των πολιτών εντός της ειδικής προθεσμίας που

τάσσει ο νόμος. Αν δεν προβλέπεται τέτοια προθεσμία, οφείλει να τις διεκπεραιώνει εντός: 
 α) τριών μηνών από την υποβολή της αιτήσεως. 
 β) ενενήντα ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. 
   γ) εξήντα ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. 
 δ) μηνός από την υποβολή της αιτήσεως. 
   
28. Η παράλειψη ανακλήσεως διοικητικής πράξεως συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας: 
 α) σε κάθε περίπτωση. 
 β) σε καμία περίπτωση. 
    γ) αν ρητά προβλέπεται υποχρέωση της διοικήσεως να ανακαλέσει. 
 δ) αν ο διοικούμενος υπέβαλε αίτηση για την ανάκληση. 
   
29. Για τη νόμιμη σύνθεση του διοικητικού οργάνου χρειάζεται η νόμιμη πρόσκληση: 
 α) των μελών που έχουν γνωστό αντικειμενικό κώλυμα. 
 β) μόνο των τακτικών μελών. 
    γ) των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών. 
 δ) των μελών που έχουν δηλώσει κώλυμα συμμετοχής. 
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30. Έχει εκτελεστό χαρακτήρα: 
 α) μόνο η απλή θετική γνώμη. 
    β) μόνο η απλή αρνητική γνώμη.  
 γ) η απλή θετική και η απλή αρνητική γνώμη. 
 δ) η αρνητική σύμφωνη γνώμη. 
   
31. Οι περιφέρειες είναι: 
 α) οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού. 
 β) αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες. 
 γ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 
 δ) οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού.    
32. Ο Υπουργός Παιδείας ασκεί στα πανεπιστήμια: 
 α) ιεραρχικό έλεγχο. 
 β) διοικητική εποπτεία. 
 γ) έλεγχο σκοπιμότητας. 
 δ) προληπτικό έλεγχο. 
   
33. Ο αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας είναι: 
 α) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
 β) ο Πρωθυπουργός. 
 γ) ο Υπουργός Εσωτερικών. 
 δ) ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. 
   
34. Οι κανόνες αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων ΔΕΝ εφαρμόζονται: 
 α) στην περίπτωση των μονομελών οργάνων. 
 β) στην περίπτωση που το συλλογικό όργανο έχει απαρτία. 
 γ) στην περίπτωση που το συλλογικό όργανο δεν έχει απαρτία. 
 δ) Εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. 
   
35. Οι Γενικοί Γραμματείς: 
 α) είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. 
 β) είναι μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι. 
 γ) είναι ανώτατοι υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. 
 δ) δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. 
   
36. Η προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου: 
 α) δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση. 
 β) είναι επιβεβλημένη σε κάθε περίπτωση. 
 γ) επιβάλλεται όταν πρόκειται για τη λήψη κάθε μέτρου που τον αφορά. 
 δ) δεν επιβάλλεται αν πρόκειται για τη λήψη δυσμενούς μέτρου που αποσκοπεί στην αποτροπή

κινδύνου. 
   
37. Η διοικητική εποπτεία αναφέρεται: 
 α) μόνο στη νομιμότητα των πράξεων. 
 β) μόνο στη σκοπιμότητα των πράξεων. 
 γ) και στη νομιμότητα και στη σκοπιμότητα των πράξεων. 
 δ) στα οικονομικά στοιχεία των πράξεων. 
   
38. Με την ενδικοφανή προσφυγή η υπόθεση επανεξετάζεται: 
 α) μόνο ως προς τη νομιμότητα. 
 β) μόνο ως προς την ουσία της υποθέσεως. 
 γ) και ως προς τη νομιμότητα και ως προς την ουσία της υποθέσεως. 
 δ) μόνο ως προς τους λόγους που αφορούν τη διαδικασία εκδόσεως της πράξεως. 
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39. Η αίτηση θεραπείας θεμελιώνεται: 
 α) στη συνταγματική προστασία της υγείας. 
 β) στο κράτος δικαίου. 
 γ) στο δικαίωμα του αναφέρεσθαι. 
 δ) στο δικαίωμα αντιστάσεως. 
   
40. Αν γράψω την ιστορία της ζωής μου και πάω να την καταθέσω στην Πολεοδομία, ο υπάλληλος του

Πρωτοκόλλου: 
 α) οφείλει να μην τη δεχθεί. 
 β) οφείλει να τη δεχθεί. 
 γ) μπορεί να μην τη δεχθεί. 
 δ) οφείλει να με παραπέμψει στον προϊστάμενό του. 
   
 
 

2.3. Ι δ ι ω τ ι κ ό  Δ ί κ α ι ο  
(40   ερωτήσεις  από το 41   ως  το 80) 

 
 

41. Ο οδηγός Α είδε ότι το φανάρι ήταν κόκκινο, αλλά, επειδή βιαζόταν, ανέπτυξε ταχύτητα με το
αυτοκίνητό του και πέρασε τη διασταύρωση χωρίς να προκληθεί ατύχημα. Διέπραξε αδικοπραξία; 

 α) Ναι. 
 β) Όχι, διότι δεν προκλήθηκε ζημία. 
 γ) Ναι, διότι παραβίασε με δόλο το νόμο. 
 δ) Όχι, διότι βρισκόταν σε κατάσταση ανάγκης.    
42. Ο Α κυνηγούσε νόμιμα στο δάσος και από απροσεξία τραυμάτισε τον μη κυνηγό Β. Διέπραξε

αδικοπραξία; 
 α) Όχι, αφού κυνηγούσε νόμιμα. 
 β) Ναι, διότι ήταν αμελής. 
 γ) Όχι, διότι ο Β κακώς βρισκόταν στο δάσος. 
 δ) Όχι, διότι ο Β έπρεπε να φοράει φωσφορίζοντα ρούχα.    
43. Πόσες τάξεις εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής υπάρχουν; 
 α) 6. 
 β) 5. 
 γ) 4. 
 δ) 3.    
44. Νόμιμοι μεριδούχοι είναι ΜΟΝΟ οι εξής: 
 α) Τέκνα και σύζυγος κληρονομουμένου. 
 β) Τέκνα, σύζυγος και Δημόσιο. 
 γ) Κατιόντες, σύζυγος και γονείς. 
 δ) Τέκνα, σύζυγος, αδέλφια και γονείς.    
45. Αν κληρονομιαίο είναι ακίνητο, αποκτά ο κληρονόμος τη νομή του; 
 α) Ναι, πάντοτε. 
 β) Όχι. 
 γ) Ναι, μόνο αν είναι κληρονόμος από διαθήκη. 
 δ) Ναι, μόνο τη στιγμή που θα το καταλάβει. 
   
46. Η αποδοχή κληρονομίας μπορεί να γίνει: 
 α) μόνο με δημοσίευση στον τοπικό τύπο. 
 β) μόνο με δήλωση στο ληξίαρχο. 
 γ) μόνο με υπεύθυνη δήλωση. 
 δ) με πράξη αποδοχής, καθώς και με πάροδο της προθεσμίας αποποιήσεως. 
   



Σελίδα 7 από 10 

47. Η αποποίηση κληρονομίας γίνεται: 
 α) με δήλωση στο ληξίαρχο. 
 β) με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας. 
 γ) με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 
 δ) με δημοσίευμα στις τοπικές εφημερίδες. 
   
48. Μπορεί να αποποιηθεί κληρονομία το Δημόσιο; 
 α) Ναι, πάντοτε. 
 β) Όχι. 
 γ) Ναι, αλλά μόνο την εκ διαθήκης. 
 δ) Ναι, αλλά μόνο την εξ αδιαθέτου. 
   
49. Ο Α συνέταξε δημόσια διαθήκη και όριζε κληρονόμο του τον Β. Αργότερα μετάνιωσε και με

ιδιόγραφη διαθήκη όριζε κληρονόμο του τον Γ. Ποιος είναι κληρονόμος του Α; 
 α) Ο Β, διότι υπερτερεί η δημόσια διαθήκη. 
 β) Ο Γ, διότι με την ιδιόγραφη ανακλήθηκε η δημόσια. 
 γ) Χωρεί εξ αδιαθέτου διαδοχή, διότι οι διαθήκες αλληλοαναιρούνται. 
 δ) Οι Β και Γ από ½ ο καθένας, με βάση συνδυασμό των διαθηκών. 
   
50. Ο Α απεβίωσε χωρίς να αφήσει διαθήκη. Είχε σύζυγο, 2 τέκνα, 3 εγγόνια από τα τέκνα, αδελφό και

πατέρα. Ποιοι τον κληρονομούν; 
 α) Μόνο η σύζυγος και τα τέκνα του. 
 β) Μόνο η σύζυγος, τα τέκνα και ο πατέρας. 
 γ) Μόνο η σύζυγος, τα τέκνα και τα εγγόνια. 
 δ) Όλοι. 
   
51. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του δικαιώματος της κυριότητας ακινήτου; 
 α) Το απεριόριστο. 
 β) Το ότι το δικαίωμα της κυριότητας εκτείνεται και στο χώρο πάνω και κάτω από το έδαφος. 
 γ) Η καθολικότητα. 
 δ) Η ελαστικότητα. 
   
52. Από τα εμπράγματα δικαιώματα είναι δικαιώματα ουσίας ΜΟΝΟ τα εξής: 
 α) Δουλείες. 
 β) Δουλείες, νομή και οίκηση. 
 γ) Επικαρπία και ενέχυρο. 
 δ) Υποθήκη, οίκηση, επικαρπία και κατοχή. 
   
53. Ποια εμπράγματα δικαιώματα έχουν ως αντικείμενο και κινητά και ακίνητα; 
 α) Όλα. 
 β) Μόνο κυριότητα, ενέχυρο και προσωπικές δουλείες. 
 γ) Μόνο επικαρπία και κυριότητα. 
 δ) Μόνο επικαρπία, οίκηση, νομή και υποθήκη. 
   
54. Αποκτά ο κάτοχος κυριότητα με χρησικτησία του κατεχόμενου πράγματος; 
 α) Ναι, σε κάθε περίπτωση. 
 β) Όχι, σε καμία περίπτωση. 
 γ) Ναι, αλλά μόνο με τακτική χρησικτησία. 
 δ) Ναι, αλλά μόνο με έκτακτη χρησικτησία. 
   
55. Ο Α έκλεψε ένα ρολόι και το πούλησε στον κοσμηματοπώλη Β (κλεπταποδόχο). Ο Β πούλησε, στο

κοσμηματοπωλείο του, το ρολόι στον Γ, ο οποίος αγνοούσε τα περιστατικά. Αποκτά κυριότητα ο Γ;
 α) Όχι, αφού το ρολόι είναι κλοπιμαίο. 
 β) Ναι, διότι το αγόρασε από κοσμηματοπωλείο και είναι καλόπιστος. 
 γ) Ναι, διότι αρκεί το ότι είναι καλόπιστος. 
 δ) Όχι, διότι έπρεπε να ζητήσει από τον Β το τιμολόγιο αγοράς του ρολογιού, προκειμένου να το

ελέγξει. 
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56. Το ακίνητο Α είναι εγκαταλελειμμένο και κανένας δε γνωρίζει ποιος είναι ο κύριός του. Το 
καταλαμβάνει ο Α. Ποιος είναι κύριος του ακινήτου; 

 α) Ο Α, ως πρώτος καταλαβών. 
 β) Ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 
 γ) Το Δημόσιο, αφού το ακίνητο είναι αδέσποτο. 
 δ) Κανένας. Το ακίνητο καθίσταται κοινόχρηστο.    
57. Ο Α ήταν ανίκανος για δικαιοπραξία, μεταβίβασε όμως νομότυπα ακίνητό του στον Β. Από αυτόν

το αγόρασε με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή ο καλόπιστος Γ. Αποκτά ο Γ κυριότητα;
 α) Ναι, διότι αποκτά από κύριο. 
 β) Ναι, διότι είναι καλόπιστος. 
 γ) Όχι, διότι η αγορά είναι μόνο υποσχετική δικαιοπραξία. 
 δ) Όχι, διότι ο Β δεν είναι κύριος.    
58. Ο Α είναι κύριος ενός χωραφιού και ο Β εισέρχεται σε αυτό με το ποίμνιό του μια φορά την

εβδομάδα. Πώς θα προστατεύσει το δικαίωμα της κυριότητάς του ο Α; 
 α) Με αγωγή αποβολής από τη νομή. 
 β) Με αρνητική αγωγή. 
 γ) Με διεκδικητική αγωγή. 
 δ) Με αγωγή διαταράξεως της νομής.    
59. Ο Αστικός Κώδικας γνωρίζει ΜΟΝΟ τα εξής εμπράγματα δικαιώματα: 
 α) Νομή, κατοχή, κυριότητα, επικαρπία και δουλείες. 
 β) Κυριότητα, ενέχυρο, επικαρπία και υποθήκη. 
 γ) Κυριότητα, οίκηση, υποθήκη και επικαρπία. 
 δ) Κυριότητα, ενέχυρο, δουλείες και υποθήκη.    
60. Ο Α, κύριος αγροτικού κληροτεμαχίου, διαπίστωσε ότι ο Β το καταπάτησε πριν από 2 χρόνια. Πώς 

θα προστατεύσει ο Α το δικαίωμα της κυριότητάς του; 
 α) Με αγωγή αποβολής από τη νομή. 
 β) Με αγωγή κλήρου, ζητώντας απόδοση του πράγματος. 
 γ) Με διεκδικητική αγωγή. 
 δ) Με αρνητική αγωγή, ζητώντας άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον. 
   
61. Ο Α τραυματίστηκε θανάσιμα. Πριν από το θάνατό του έγραψε με μολύβι στο πακέτο των τσιγάρων

«πεθαίνω και αφήνω το διαμέρισμά μου στον Β» και υπέγραψε. Γίνεται ο Β κληρονόμος; 
 α) Όχι, διότι το κληρονομιαίο είναι ακίνητο και απαιτείται συμβολαιογραφική διαθήκη. 
 β) Όχι, διότι ο Α δεν είχε δικαιοπρακτική ικανότητα. 
 γ) Ναι, διότι κληρονομεί από ιδιόγραφη διαθήκη. 
 δ) Όχι, διότι δεν υπάρχει χρονολογία.    
62. Ο Α απεβίωσε και άφησε με τη διαθήκη του ακίνητό του στον Β, κάτοικο εξωτερικού. Ο Β έμαθε για 

το θάνατο και την κληρονομιά 3 έτη αργότερα, ήρθε στην Ελλάδα, αποδέχθηκε την κληρονομία και
μετέγραψε την αποδοχή. Από πότε απέκτησε την κυριότητα; 

 α) Από τη μεταγραφή της αποδοχής. 
 β) Από την ημέρα της αποδοχής. 
 γ) Από την ημέρα που έμαθε το θάνατο και την κληρονομία. 
 δ) Από το θάνατο του Α.    
63. Ο Α υποχρέωσε με τη διαθήκη του τον κληρονόμο Β να μεταβιβάσει κληρονομιαίο ακίνητο στον Γ.

Ο Β έκανε νομότυπα τη μεταβίβαση. Η διαθήκη είναι όμως άκυρη και πραγματικός κληρονόμος
είναι ο Δ, πράγμα που αγνοούσε ο Γ. Απέκτησε ο Γ την κυριότητα του ακινήτου; 

 α) Ναι, διότι τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις. 
 β) Ναι, διότι ο Γ ήταν καλόπιστος ως προς το κύρος της διαθήκης. 
 γ) Όχι, λόγω ακυρότητας της αιτίας. 
 δ) Ναι, αλλά οφείλει να το αναμεταβιβάσει στον Δ. 
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64. Ο Α έχτιζε οικοδομή με εργολάβο τον Β. Ο Β, εν αγνοία του Α, χρησιμοποίησε για το πάτωμα και τα
παράθυρα υλικά που έκλεψε από τον Γ. Ποιος είναι κύριος του πατώματος και των παραθύρων; 

 α) Ο Β. 
 β) Μόνο ο Γ, διότι τα υλικά ήταν δικά του. 
 γ) Μόνο ο Α, διότι τα υλικά χρησιμοποιήθηκαν για να κτιστεί η οικοδομή και έγιναν συστατικά της. 
 δ) Και ο Γ και ο Α. 
   
65. Ποια από τις παρακάτω θεωρείται εμπορική πράξη; 
 α) Η αγορά κινητού με σκοπό τη μεταπώληση. 
 β) Η γονική παροχή ακινήτου. 
 γ) Η δωρεά ακινήτου. 
 δ) Η μίσθωση κατοικίας. 
   
66. Ποια νομικά πρόσωπα γνωρίζει ο Αστικός Κώδικας; 
 α) Μόνο σωματείο. 
 β) Μόνο ίδρυμα και σωματείο. 
 γ) Μόνο σωματείο και επιτροπή εράνων. 
 δ) Ίδρυμα, σωματείο, επιτροπή εράνων και, υπό προϋποθέσεις, αστική εταιρεία. 
   
67. Μπορεί η εταιρεία αστικού δικαίου να είναι νομικό πρόσωπο; 
 α) Όχι. 
 β) Ναι, αν έχει οικονομικό σκοπό και τηρήσει διατυπώσεις δημοσιότητας ομόρρυθμης εταιρείας. 
 γ) Ναι, αν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 δ) Ναι, πάντοτε. 
   
68. Τι είναι ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον; 
 α) Περισσότεροι οφείλουν μια παροχή διηρημένη σε ίσα μέρη. 
 β) Περισσότεροι οφείλουν μια παροχή και υποχρεούνται να την εκπληρώσουν όλοι μαζί. 
 γ) Ένας οφείλει μια παροχή και οι άλλοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκπληρώσουν, αν ο

πρώτος αδυνατεί. 
 δ) Περισσότεροι οφείλουν μια παροχή, καθένας στο σύνολό της, αλλά μόνο μία φορά η παροχή αυτή 

θα εκπληρωθεί. 
   
69. Οι Α, Β και Γ έχουν συστήσει εταιρεία αστικού δικαίου, την Ε, με εταιρική μερίδα 1/3 ο καθένας. Ο Α, 

διαχειριστής της Ε, συνήψε δάνειο 100.000 ευρώ. Ποιος ενέχεται για απόδοση του δανείου; 
 α) Μόνο η Ε, αφού γι’ αυτήν έγινε το δάνειο. 
 β) Μόνο ο A, ως διαχειριστής. 
 γ) Οι Α, Β και Γ, καθένας για το 1/3 του δανείου. 
 δ) Οι Α, Β και Γ, καθένας εις ολόκληρον. 
   
70. Οι οδηγοί Α και Β συγκρούσθηκαν σε διασταύρωση και προκάλεσαν ζημίες στον Γ. Κρίθηκε ότι ο Α

ήταν κατά 40% και ο Β κατά 60% υπεύθυνος. Η ζημία του Γ είναι 100. Τι μπορεί να ζητήσει ο Γ από
τον Α; 

 α) Τίποτε, διότι πρέπει να στραφεί συγχρόνως και κατά των δύο. 
 β) 40, αφού είναι υπεύθυνος για 40% της ζημίας. 
 γ) Τη μισή ζημία, αφού οι δύο τον ζημίωσαν. 
 δ) 100, διότι οι Α και Β ευθύνονται εις ολόκληρον. 
   
71. Η γεωργική παραγωγή είναι εμπορική πράξη όταν: 
 α) η παραγωγή γίνεται σε μεγάλη έκταση με τη χρήση μηχανημάτων και εργατικών χεριών. 
 β) ο γεωργός δεν είναι ασφαλισμένος. 
 γ) ο γεωργός δεν επιδοτείται. 
 δ) ο γεωργός διαθέτει τα προϊόντα της γης του με σκοπό το κέρδος. 
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72. Ποια από τις παρακάτω εταιρείες ΔΕΝ είναι προσωπική; 
 α) Η αφανής. 
 β) Η ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ). 
 γ) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). 
 δ) Η ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ). 
   
73. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται: 
 α) μόνο για ατομικά τους χρέη. 
 β) εξολοκλήρου για τα εταιρικά χρέη που γεννήθηκαν από τη λειτουργία της εταιρείας. 
 γ) κατά το ποσό της εισφοράς τους. 
 δ) απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα εταιρικά χρέη. 
   
74. Όταν ο ετερόρρυθμος εταίρος προβεί σε πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας: 
 α) ευθύνεται κατά το ποσό της εισφοράς του. 
 β) ουδεμία ευθύνη έχει. 
 γ) ευθύνεται μέχρι το διπλάσιο της εισφοράς του. 
 δ) ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον. 
   
75. Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ) πρέπει να καταρτιστεί: 
 α) προφορικά. 
 β) κατόπιν απόφασης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. 
 γ) με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 
 δ) με ιδιωτικό έγγραφο. 
   
76. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία: 
 α) μόνο για δόλο. 
 β) για δόλο και αμέλεια. 
 γ) μόνο για το έγκλημα της απάτης. 
 δ) μόνο για το έγκλημα της υπεξαίρεσης. 
   
77. Μονοπρόσωπη κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συσταθεί: 
 α) μόνο στην περίπτωση της ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ). 
 β) μόνο στην περίπτωση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). 
 γ) στις περιπτώσεις της ΑΕ και της ΕΠΕ. 
 δ) μόνο κατόπιν άδειας Εμπορικού Επιμελητηρίου. 
   
78. Ανώνυμο είναι το αξιόγραφο: 
 α) στο οποίο δεν κατονομάζεται ο δικαιούχος. 
 β) το οποίο φέρει μόνο το επώνυμο του δικαιούχου. 
 γ) το οποίο ενσωματώνει ιδιωτικό δικαίωμα. 
 δ) το οποίο ενσωματώνει δημόσιο δικαίωμα. 
   
79. Ο κάτοχος συναλλαγματικής θεωρείται νόμιμος κομιστής της αν: 
 α) υπάρχει ένορκη βεβαίωση 2 φυσικών προσώπων ότι είναι ο νόμιμος κομιστής της. 
 β) επιδεικνύει σχετική έγγραφη δήλωση του αποδέκτη του αξιογράφου. 
 γ) στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων. 
 δ) υπάρχει σχετική βεβαίωση του γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου. 
   
80. Η συναλλαγματική της οποίας ένα στοιχείο συμφωνήθηκε ότι θα συμπληρωθεί σε χρόνο 

μεταγενέστερο της σύνταξης θεωρείται: 
 α) άκυρη. 
 β) λευκή. 
 γ) ανυπόστατη. 
 δ) ακυρώσιμη. 
   
 


