
Ορθή επανάληψη των ερωτήσεων-απαντήσεων στις οποίες διαγωνίστηκαν 

οι υποψήφιοι. 

(Αφορούν τις ερωτήσεις: 26,34 &37) 

 

α/α Ερωτήσεις-Απαντήσεις Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας 2022 

1 Για μη περουσιακή ζημία, οφείλεται χρηματική ικανοποίηση:  

  Πάντοτε 

  Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος   

2 Ο δανειστής γίνεται υπερήμερος, αν: 

  Δεν αποδέχεται την, πραγματική και προσήκουσα, παροχή που του προσφέρεται  

  Η παροχή που του προσφέρεται είναι παράνομη  

3 Η υπαναχώρηση ασκείται:  

  Με δήλωση αυτού που έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει προς τον άλλον 

  Μόνο με μονομερή δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου  

4 Στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξες για την:  

  Μίσθωση 

  Πώληση   

5 Το προνόμιο από το ενέχυρο υπάρχει: 

  Από το χρόνο της σύστασής του   

  Από το χρόνο γέννησης της ασφαλιζόμενης απαίτησης  

6 Η επικαρπία αποσβήνεται: 

  Με το θάνατο του κυρίου του πράγματος 

  Μόλις ενωθεί με την κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο  

7 Φυσικό πρόσωπο, κηρύσσεται άφαντο, με Δικαστική Απόφαση, όταν: 

  Πεθάνει 

  Λείπει πολύ καιρό, χωρίς ειδήσεις, κι ενώ βρισκόταν σε κίνδυνο ζωής    

8 Ικανός για κάθε δικαιοπραξία (ενήλικος) είναι όποιος έχει συμπληρώσει: 

  Το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας του 

  Το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του   



9 Η προθεσμία αρχίζει:  

  Την ημέρα, όπου έγινε το γεγονός  

  Την επομένη της ημέρας, όπου έγινε το γεγονός   

10 Οι αξιώσεις των εμπόρων για εμπορεύματα που χορήγησαν παραγράφονται:  

  Σε δέκα (10) χρόνια  

  Σε πέντε (5) χρόνια  

11 Στην ομόρρυθμη εταιρεία ευθύνονται παράλληλα, απεριόριστα και εις ολόκληρον:  

  Όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι  

  Μόνον οι διαχειριστές ομόρρυθμοι εταίροι 

12 Η επωνυμία τη ομόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται: 

  Μόνο από το όνομα ενός ή περισσότερων ομόρρυθμων εταίρων  

  
Από το όνομα ομόρρυθμων εταίρων είτε από το αντικείμενο της εταιρικής επιχείρησης 
είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις  

13 Η ανώνυμη εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα:  

  Με την έναρξη λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης  

  Με την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)  

14 Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι, κατά το νόμο:  

  Τριετής 

  Εξαετής 

15 Το καταστατικό ανώνυμης εταιρείας: 

  Μπορεί να προβλέπει ότι μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι και νομικό πρόσωπο   

  
Δεν μπορεί να προβλέπει ότι μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι και νομικό 
πρόσωπο 

16 Η ασκούμενη στα πιστωτικά ιδρύματα, διοικητική, εποπτεία αφορά: 

  Μόνον την ίδρυσή τους 

  Τόσο την ίδρυση όσο και τη λειτουργία τους  

17 Η συμφωνία ανατοκισμού (τόκος επί των τόκων) είναι: 



  Σύννομη 

  Παράνομη  

18 Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ) τραπεζών με πελάτες τους -καταναλωτές: 

  Έχουν κριθεί, σε αρκετές περιπτώσεις, ως παράνομοι και καταχρηστικοί  

  Δεν έχουν ποτέ, μέχρι σήμερα, κριθεί ως παράνομοι και καταχρηστικοί  

19 Η ρύθμιση της σύμβασης κοινού τραπεζικού λογαριασμού: 

  Περιέχει διατάξεις κληρονομικού δικαίου   

  Δεν περιέχει διατάξεις κληρονομικού δικαίου 

20 Η εγγυητική επιστολή «σε πρώτη ζήτηση» καταπίπτει: 

  Με απλή δήλωση του υπέρ ου εκδόθηκε  

  Με απόδειξη της νόμιμης αιτίας κατάπτωσης από τον υπέρ ου 

21 Στον λογαριασμό Χρηματικά Διαθέσιμα παρακολουθούνται:  

  Οι προκαταβολές πελατών.  

  Οι πελάτες.  

  Τα μερίσματα εισπρακτέα 

  Οι καταθέσεις όψεως 

22 Τι απεικονίζει ο ισολογισμός της επιχείρησης;  

  Τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της επιχείρησης.  

  Την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης 

  Τα πάγια και κυκλοφορούντα στοιχεία της επιχείρησης. 

  Τα αποθέματα 

23 Οι πληροφορίες που μας δίνει η Απογραφή είναι:  

  πιο συνοπτικές από αυτές που µας δίνει ο Ισολογισμός 

  πιο αναλυτικές από αυτές που µας δίνει ο Ισολογισμός 

  εμφανίζει μόνο ποσότητες, ενώ στον Ισολογισμό εμφανίζονται µόνο αξίες 

  κανένα από τα παραπάνω.  

24 
Οι όροι αμοιβής και εργασίας μιας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που είναι σε 
ισχύ και  έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, εφαρμόζονται: 

  υποχρεωτικά στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου 

  
στους εργαζόμενους που τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι είναι μέλη των 
συμβαλλόμενων στη σύναψή της εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων.   

  
στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι μέλη των συμβαλλόμενων στη σύναψή 
της εργοδοτικών οργανώσεων                                        



25 Τα νομικά πρόσωπα Α.Ε. , Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε. και οι Ε.Ε. κατά μετοχές τηρούν λογιστικό σύστημα: 

  Ανάλογα με τον κύκλο εργασιών 

  Υποχρεωτικά το διπλογραφικό σύστημα 

26 Η εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων εκτιμάται κανονικά 

  Από επαγγελματία εκτιμητή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα 

  

Από το λογιστή της οντότητας 
 
 

27 

Η επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία και όχι με τη μέθοδο του 
κόστους αποτελεί δυνατότητα και όχι υποχρέωση των οντοτήτων που υπόκειται στα ΕΛΠ 
άρθρο 24 παρ 1 

  Σωστό 

  Λάθος 

28 Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την επόμενη χρήση αναγνωρίζεται:  

  Στην κλειόμενη περίοδο 

  Με την καταβολή του σχετικού ποσού στην επόμενη περίοδο 

29 
Το Τακτικό Αποθεματικό αποτελεί στοιχείο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ή της 
Καθαρής Θέσης;   

  Της Καθαρής Θέσης  

  Των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

30 
Κατά τη λήψη προκαταβολής για μη προσφερθέν έργο υπάρχει υποχρέωση έκδοσης 
τιμολογίου; 

  Ναι                                                   

  Όχι  

31 Σύμφωνα με το ν. 4738/2020 είναι δυνατή η πτώχευση φυσικών προσώπων; 

  Ναι 

  Μόνον εάν έχουν εμπορική ιδιότητα 

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

  Έως 350.000 ευρώ 

  Έως 450.000 ευρώ 

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

  Ναι 



  Όχι  

34 
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 

35 Η απαλλαγή των διοικούντων του νομικού προσώπου τι διάστημα καταλαμβάνει; 

  Την ύποπτη περίοδο πλέον 36 μηνών που προηγούνται αυτής 

  Την ύποπτη περίοδο πλέον 48 μηνών που προηγούνται αυτής 

36 
Η αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
έκθεση εμπειρογνώμονα; 

  Ναι 

  Όχι, είναι προαιρετικό στοιχείο 

37 
Πού γίνονται οι δημοσιεύσεις, δημοσιοποιήσεις ή καταχωρήσεις σύμφωνα με το ν. 
4738/2020; 

  Στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων 

  Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας 

38 
Περιλαμβάνεται στην πτωχευτική περιουσία η περιουσία που αποκτά ο οφειλέτης μετά 
την κήρυξη της πτώχευσης; 

  Όχι  

  Ναι, σε κάθε περίπτωση και μέχρι την απαλλαγή 

39 
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 

40 
Η μη καταβολή ποσού ίσου προς 3 δόσεις προς πιστωτή στο πλαίσιο συμφωνίας 
εξωδικαστικού μηχανισμού οδηγεί: 

  
Στην καταγγελία της σύμβασης και την απώλεια της ρύθμισης ως προς το σύνολο των 
πιστωτών 

  
Στην  καταγγελία της σύμβασης και την απώλεια της ρύθμισης ως προς το συγκεκριμένο 
πιστωτή μόνον  

 

 

 


