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Θέμα 1  
 
Η Συνέλευση των εταίρων μιας ΕΠΕ διορίζει σύμφωνα με το καταστατικό της και παρέχει 
εξουσία  εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι τρίτων στο μέλος της Α και στον Β (μη εταίρο) 
για δύο χρόνια. Όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θα 
δεσμεύεται από τη συναλλακτική δραστηριότητα από κοινού και των δύο μέσα στο 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατ’εξαίρεση για συναλλαγές αξίας μικρότερης των 1000 
ευρώ, αρκεί η εκπροσώπηση από καθέναν από τους Α και Β χωριστά, οι οποίοι μπορούν  στις 
περιπτώσεις αυτές να δώσουν και πληρεξουσιότητα σε τρίτο πρόσωπο. Λίγο χρόνο μετά τη 
λήψη της εν λόγω απόφασης εμφανίζεται ο Α ως εκπρόσωπος της ΕΠΕ και προβαίνει μόνος 
στις ακόλουθες ενέργειες: 1) Παρέχει εγγύηση, με όριο ευθύνης για την ΕΠΕ τα 800 ευρώ, 
προς διευκόλυνση του τρίτου T, ο οποίος δεν συνδεόταν με οποιονδήποτε τρόπο με την 
εταιρεία, προκειμένου να πάρει αυτός δάνειο από τον Δ. Στο καταστατικό της ΕΠΕ όμως δεν 
υπήρχε οποιαδήποτε πρόβλεψη για την παροχή τέτοιου είδους εγγυήσεων από την εταιρία. 2) 
Εκδίδει μια επιταγή επ’ονόματι της εταιρείας αξίας  5000 ευρώ. 3) Αρνείται στο Δ, δανειστή 
της ΕΠΕ να του καταβάλει το οφειλόμενο (από την ΕΠΕ) ποσό των 500 ευρώ, με συνέπεια την 
έγερση αγωγής κατά της ΕΠΕ εκ μέρους του Δ, με την οποία ζητεί πλέον αυτός (ο Δ) όχι μόνο 
το παραπάνω οφειλόμενο ποσό αλλά και τόκους υπερημερίας κατά το άρθρο 345 ΑΚ. 4) Μετά 
την πάροδο δύο χρόνων από την αρχική απόφαση της γενικής συνέλευσης, παρέχει στον Γ 
πληρεξουσιότητα για να προβεί στο όνομα της ΑΕ σε μίσθωση κατάλληλου χώρου για γραφεία 
της σε επαρχιακή πόλη. 
Ερωτάται: 
Αποτελούν οι Α και Β όργανα της ΕΠΕ; Από ποιες πράξεις του Α δεσμεύεται η εταιρεία και 
γιατί; 
 
Θέμα 2  
 
Ο Α, 12 χρονών, πήγε στο κατάστημα του Β και αντάλλαξε μία φορητή τηλεόραση που του 
είχε δωρίσει ο θείος του, με ένα μαγνητόφωνο. 
Ερωτάται : 
Σε ποιον ανήκει η τηλεόραση; Σε ποιον ανήκει το μαγνητόφωνο; 
 
Θέμα 3  
 
Ο εργολάβος Ε καταρτίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμβαση (εργολαβικό συμβόλαιο) 
με τον κύριο (Κ) ενός οικοπέδου που βρίσκεται στα Βριλήσσια για την ανέγερση πολυώροφης 
οικοδομής στο οικόπεδο του τελευταίου και συμφωνεί αντί για χρηματική αμοιβή να 
μεταβιβάσει στον πρώτο ή σε τρίτους που αυτός θα υποδείξει στον Κ έναν ορισμένο αριθμό 
διαμερισμάτων (σύμβαση αντιπαροχής). Στη συνέχεια μετά την έκδοση της άδειας οικοδομής 
υπογράφεται μεταξύ τους η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. 
Ερωτάται: 
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α) Είναι απαραίτητη για τη σύναψη και ολοκλήρωση της εν λόγω σύμβασης αντιπαροχής η 
σύνταξη και η μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο των δύο αυτών συμβολαιογραφικών 
εγγράφων; 
β) Προστατεύονται οι τρίτοι που συναλλάχθηκαν με τον Ε, αν μετά την ανέγερση της 
οικοδομής ο Κ αρνείται να μεταβιβάσει σ’ αυτούς την κυριότητα των συμφωνημένων (με τον 
Ε) διαμερισμάτων;  
γ) Αν λίγο μετά την έναρξη των εργασιών ανέγερσης της οικοδομής ο γείτονας Γ του διπλανού 
οικοπέδου παρεμποδίζει συστηματικά την είσοδο των συνεργείων στο οικόπεδο του Κ, πώς 
προστατεύονται οι Κ και Ε; 
 
Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας (περίπου 15 γραμμές ανά απάντηση). Παράδοση στις 
7/2/2011 στη Γραμματεία του Τομέα ΑΚΕΔ  
 
 

 


