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ΑΠΟΦΑΣΗ 1/7.10.2021 

1. Πίνακας αποτελεσμάτων από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Διαχειριστών 

Αφερεγγυότητας έτους 2021. 

2. Δημοσίευση ερωτήσεων-απαντήσεων στις οποίες διαγωνίστηκαν οι 

υποψήφιοι 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207) και ιδίως του άρθρου 230, της παραγράφου 7 

του άρθρου 236 και της παραγράφου 4 του άρθρου 263,  

2. την υπ’ αριθμ. 91756 23.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Δικαιοσύνης «Ρύθμιση ζητημάτων διεξαγωγής των εξετάσεων του άρθρου 232 

ν.4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 

διατάξεις» (Α΄207) για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας. 

3. την υπ’ αριθμ.95971 ΕΞ 2021 2.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Δικαιοσύνης «Ορισμός Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων για 

την απόκτηση της πιστοποίησης Διαχειριστή Αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του ν. 

4738/2020 (Α΄207) 

4. την υπ’ αριθμ. 3/22.7.2021 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας 

«Εξειδίκευση των εξεταζόμενων γνωστικών αντικειμένων για την απόκτηση 

πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας». 

5. την υπ’ αριθμ. 5/23.7.2021 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης  Αφερεγγυότητας 

              «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2021. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από τις εξετάσεις πιστοποίησης  

διαχειριστών αφερεγγυότητας σε πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων. 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

Αριθμός 
Αίτησης 

Βαθμολογία                        Εξέταση 

100115 7,5 Επιτυχής 

100172 5 Επιτυχής 
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100133 5,5 Επιτυχής 

100046 7,25 Επιτυχής 

100049 6,75 Επιτυχής 

100123 6 Επιτυχής 

100079 6,25 Επιτυχής 

100102 6 Επιτυχής 

100037 5,5 Επιτυχής 

100114 5 Επιτυχής 

100145 5,25 Επιτυχής 

100174 5,5 Επιτυχής 

100121 7 Επιτυχής 

100082 6,5 Επιτυχής 

100135 5,5 Επιτυχής 

100070 6 Επιτυχής 

100029 5 Επιτυχής 

100006 5,5 Επιτυχής 

100030 6,5 Επιτυχής 

100111 5 Επιτυχής 

100127 6,75 Επιτυχής 

100170 7,75 Επιτυχής 

100175 6 Επιτυχής 

100038 7 Επιτυχής 

100064 5,5 Επιτυχής 

100086 5,5 Επιτυχής 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ 

Αριθμός 
Αίτησης 

Βαθμολογία Εξέταση 

100080 2,5 Ανεπιτυχής 

100077 4,75 Ανεπιτυχής 

100107 4,5 Ανεπιτυχής 

100056 4 Ανεπιτυχής 

100042 2,5 Ανεπιτυχής 

100120 3,75 Ανεπιτυχής 

100084 3,5 Ανεπιτυχής 

100020 2,5 Ανεπιτυχής 

100098 4 Ανεπιτυχής 

100105 4 Ανεπιτυχής 

100061 4,75 Ανεπιτυχής 

100066 4,25 Ανεπιτυχής 

100131 4 Ανεπιτυχής 

100165 3,5 Ανεπιτυχής 
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100122 4,5 Ανεπιτυχής 

100159 4,25 Ανεπιτυχής 

100068 4,75 Ανεπιτυχής 

100073 3,75 Ανεπιτυχής 

100166 3,75 Ανεπιτυχής 

100062 4 Ανεπιτυχής 

100158 0 Ανεπιτυχής 

100087 2,25 Ανεπιτυχής 

100161 4 Ανεπιτυχής 

100156 3 Ανεπιτυχής 

100136 3,5 Ανεπιτυχής 

100129 2,25 Ανεπιτυχής 

100017 2,5 Ανεπιτυχής 

100002 4 Ανεπιτυχής 

100134 2 Ανεπιτυχής 

100005 4 Ανεπιτυχής 

100113 3,25 Ανεπιτυχής 

100138 4,75 Ανεπιτυχής 

100100 2,5 Ανεπιτυχής 

100169 4,5 Ανεπιτυχής 

 

 

2. Τη δημοσίευση των ερωτήσεων-απαντήσεων στις οποίες διαγωνίστηκαν οι 

υποψήφιοι. 

(Σημείωση: λόγω τεχνικών προβλημάτων στην ερώτηση 19, όλες οι 

απαντήσεις αυτής προσμετρήθηκαν στο τελικό αποτέλεσμα ως σωστές) 

 

 

α/α Ερώτηση / Απάντηση 

1 

Ο χρόνος διενέργειας της φυσικής απογραφής σε κάθε περίπτωση να γίνεται 
εντός των χρονικών ορίων σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
περιόδου. 

   Σωστό 

   Λάθος 

2 

Το σύνολο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων, στοιχείων κ.λ.π.) διαφυλάσσονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ( ΕΛΠ ) σε: 

  5 έτη 

  10 έτη 

  20 έτη                                              

3 
Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (μητρώο 
παγίων) υποχρεούνται να τηρούν: 



4 
 

  Όσοι έχουν διπλογραφικό ή απλογραφικό σύστημα.  

  Όσοι έχουν διπλογραφικό σύστημα 

4 
Η μη διενέργεια των αποσβέσεων της χρήσεως ωφελεί ή επιβαρύνει τα 
αποτελέσματα χρήσεως;      

  Επιβαρύνει  

  Ωφελεί  

5 

Όταν δεν υφίσταται ΦΠΑ δεν εκδίδεται τιμολόγιο κατά την είσπραξη: 
Αποζημιώσεων Επιδοτήσεων  Οικονομικών Ενισχύσεων  Επιστροφών Τόκων  
Εισφορών  Λοιπών συναφών εσόδων 

   Σωστό 

   Λάθος 

6 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνονται στα ενσώματα ή τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία; 

  Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία                                                   

  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

7 
Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ανανεώνονται χωρίς 
περιορισμό: 

  όταν συντρέχει αντικειμενικός λόγος 

  όταν υπάρχει συμφωνία των μερών (εργοδότη και εργαζόμενου) 

8 Οι τακτικές αποδοχές καταβάλλονται σταθερά και μόνιμα και περιλαμβάνουν: 

  τον καταβαλλόμενο μισθό ή ημερομίσθιο 

  τον καταβαλλόμενο μισθό ή ημερομίσθιο και όλα τα επιδόματα 

  

τον καταβαλλόμενο μισθό ή ημερομίσθιο, όλα τα επιδόματα και κάθε άλλη 
παροχή σε χρήμα ή σε είδος που καταβάλλεται σαν αντιπαροχή για την 
εργασία 

9 

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προσδιορίζεται τουλάχιστον ανά 
πενταετία  και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν 
ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία 
του. 

   Σωστό 

   Λάθος 

10 
Στην πτώχευση μικρού αντικειμένου υπάγονται φυσικά πρόσωπα με αξία 
περιουσίας: 

  Έως 350.000 ευρώ 

  Έως 450.000 ευρώ 

11 

Ο όρος "χρηματοδοτικοί φορείς" που χρησιμοποιείται στον Εξωδικαστικό 
Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4738/2020 περιλαμβάνει τις εταιρίες 
διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015; 

  Ναι  
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  Όχι, μόνον τα πιστωτικά ή τα χρηματοδοτικά ιδρύματα 

12 Πότε επέρχεται η απαλλαγή του πτωχεύσαντος φυσικού προσώπου; 

  Σε 1 ή 3 έτη από την κήρυξη της πτώχευσης 

  Σε 1 ή 3 έτη από την ολοκλήρωση των εργασιών της πτώχευσης 

13 
Κατά τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέπεται η δυνατότητα 
διαμεσολάβησης; 

  Όχι  

  Ναι  

14 Δύναται ο θανών οφειλέτης να κηρυχθεί σε πτώχευση μετά το θάνατό του; 

  Ναι 

  Όχι 

15 Πρέπει η αίτηση πτώχευσης να περιέχει στοιχεία για τον ορισμό συνδίκου; 

  Ναι  

  Όχι, ορίζει το δικαστήριο από το μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας 

16 
Οι ενέγγυοι πιστωτές μπορούν να προχωρήσουν σε εκποίηση του υπέγγυου 
πράγματος μετά την κήρυξη της πτώχευσης; 

  Όχι, επέρχεται αυτοδίκαιη αναστολή 

  Ναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα από την κήρυξη της πτώχευσης 

17 
Η αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης πρέπει να συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από έκθεση εμπειρογνώμονα; 

  Ναι 

  Όχι, είναι προαιρετικό στοιχείο 

18 
Περιλαμβάνεται στην πτωχευτική περιουσία η περιουσία που αποκτά ο 
οφειλέτης μετά την κήρυξη της πτώχευσης; 

  Όχι 

  Ναι, σε κάθε περίπτωση και μέχρι την απαλλαγή 

19 
Αν η η περιουσία ή το εισόδημα του οφειλέτη δεν επαρκούν για την κάλυψη 
των εξόδων της διαδικασίας, μπορεί να πτωχεύσει; 

  Ναι, το δικαστήριο διατάσσει την πτώχευση σε κάθε περίπτωση 

  
Όχι, το δικαστήριο διατάσσει την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας, 
κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας 

20 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο, οι αξιώσεις παραγράφονται: 

  Σε πέντε χρόνια 
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  Σε είκοσι χρόνια 

21 Η αυτοδικία, ως αυτοδύναμη ικανοποίηση της αξίωσης από το δικαιούχο: 

  Είναι πάντοτε απαγορευμένη 

  Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις 

22 
Αν για την εκπλήρωση της παροχής συμφωνήθηκε συγκεκριμένη ημέρα, ο 
οφειλέτης καθίσταται υπερήμερος: 

  Αν προηγήθηκε και εξώδικη ή δικαστική όχληση από τον δανειστή 

  Με μόνη την παρέλευση της συγκεκριμένης ημέρας 

23 Η αξίωση του δανειστή μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο (δικαιούχο): 

  Με τη συναίνεση του οφειλέτη 

  Χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη 

24 Η σύμβαση εντολής ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα ως: 

  Έμμισθη 

  Άμισθη 

25 Η εταιρία του Αστικού Κώδικα: 

  Μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη 

  Απαιτεί σύμβαση, τουλάχιστον, δύο προσώπων 

26 
Το νόμιμο ενέχυρο στα εισκομισθέντα του μισθωτή και του πελάτη 
ξενοδοχείου: 

  Περιορίζεται σε όσα εισκομισθέντα πράγματα τους ανήκουν προσωπικά 

  Επεκτείνεται και στα πράγματα που εισκόμισαν τα μέλη της οικογένειάς τους 

27 
Όποιος αποκτά φυσική εξουσία πάνω σε ένα πράγμα και την ασκεί με διάνοια 
κυρίου είναι: 

  Νομέας 

  Κάτοχος 

28 Γίνεται κύριος όποιος έχει στην αδιάλειπτη νομή του κινητό πράγμα για: 

  Δέκα (10) χρόνια 

  Είκοσι (20) χρόνια 

29 Εκείνος που παίρνει στη νομή του αδέσποτο κινητό πράγμα γίνεται: 

  Νομέας 

  Κύριος 
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30 Η διαδικασία εξυγίανσης είναι: 

  Προ-πτωχευτική 

  Μετα-πτωχευτική 

31 Η συμφωνία εξυγίανσης επιτρέπεται: 

  
Nα μειώνει τις απαιτήσεις των δανειστών έναντι του υπερχρεωμένου 
οφειλέτη 

  
Να επιδεινώνει τη θέση των πιστωτών, σε σχέση με τα αποτελέσματα της 
πτώχευσης 

32 
Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, ανακαλούνται οι χαριστικές επιδόσεις του 
οφειλέτη που πραγματοποιήθηκαν: 

  Κατά την προηγούμενη πενταετία 

  Κατά το τελευταίο εξάμηνο 

33 Η εκπροσώπηση της προσωπικής εμπορικής εταιρείας: 

  Ανατίθεται, αποκλειστικώς, στους εταίρους της 

  Επιτρέπεται να ανατεθεί και σε τρίτα πρόσωπα 

34 Το εταιρικό κεφάλαιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ): 

  Επιβάλλεται να περιλαμβάνει ένα (1), τουλάχιστον, ευρώ 

  Επιτρέπεται να αποτελείται μόνον από εισφορές σε είδος 

35 Για την ολοκλήρωση της ίδρυσης της Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ): 

  Απαιτείται η υπογραφή του καταστατικού σε συμβολαιογραφικό έγγραφο 

  Απαιτείται η καταχώριση του καταστατικού στο Εμπορικό Μητρώο 

36 Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ): 

  Απαιτείται, πάντοτε, απόφαση της (καταστατικής) Γενικής Συνέλευσης 

  Αρκεί και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

37 Η λύση της εταιρείας: 

  Επιφέρει και τη λήξη της νομικής της προσωπικότητας 

  
Αλλάζει το σκοπό της από παραγωγικό σε εκκαθαριστικό, χωρίς να λήγει η 
νομική προσωπικότητα της εταιρείας.  

38 
Όροι συμβάσεων στεγαστικών τραπεζικών δανείων έχουν κριθεί από τον Άρειο 
Πάγο: 

  Παράνομοι 

  Παράνομοι και καταχρηστικοί 

 




