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Ερώτ

ηση 

(α):

Ποια είναι η έννοια της αρχής της διάκρισης των 

εξουσιών και η σημασία της για την προστασία 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Ερώτ

ηση 

(β):

Η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου 

έναντι του εθνικού δικαίου 
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• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ



η έννοια της αρχής της διάκρισης των εξουσιών
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Καθεμία από τις λειτουργίες έχει ανατεθεί σε 
χωριστή ομάδα οργάνων.
Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη 
Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
η εκτελεστική από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση και 
η δικαστική από τα δικαστήρια. 



• Η κοινοτική έννομη τάξη υπερέχει έναντι του εθνικού υποσυνταγματικού κανόνα δικαίου (αρχή 

της υπεροχής). Η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι κάθε κανόνα του ελληνικού δικαίου, 

πλην του Συντάγματος,  απορρέει από το άρθρο 28 του Συντάγματος. Πρόβλημα τίθεται όσον 

αφορά την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι του Συντάγματος. Το ΔΕΚ έχει κρίνει ότι το 

κοινοτικό δίκαιο υπερέχει και του Συντάγματος κάθε Κράτους–Μέλους προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε όλα τα Κράτη-Μέλη. 

• Τα εθνικά δικαστήρια είτε αποδέχονται την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού 

Συντάγματος (π.χ Ισπανία) είτε διακηρύττουν την υπεροχή του εθνικού Συντάγματος (π.χ 

Πολωνία) είτε επιδεικνύουν μία συνταγματική ανοχή απέναντι στο κοινοτικό δίκαιο. Η τελευταία 

είναι και η κρατούσα τάση. 

• Επειδή,  κατά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει συμφωνία ως προς την υπεροχή ή μή του κοινοτικού 

δικαίου έναντι του εθνικού συνταγματικού κανόνα η λύση συχνά δίνεται με αναθεώρηση του 

οικείου συνταγματικού κανόνα, πράξη με την οποία διασφαλίζεται τυπικά η υπεροχή του 

εθνικού Συντάγματος αλλά στην ουσία γίνεται αποδεκτή η πολιτική υπεροχή του κοινοτικού 

δικαίου.
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Ερώτηση

(α)

Το τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών

πράξεων

Ερώτηση

(β)

Τι γνωρίζετε για τον θεσμό του Συνηγόρου του

Πολίτη;
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Τεκμήριο της νομιμότητας, δηλαδή, έστω και αν οι διοικητικές πράξεις είναι καταφανώς 
παράνομες λαμβάνονται νόμιμες μέχρι να ανακληθούν ή να ακυρωθούν.

Η αρχή της νομιμότητας, εκφράζει τη διαφοροποίηση αρχής (ουσιώδης διαφορά περιεχομένου) 
ανάμεσα στο Ιδιωτικό και Διοικητικό Δίκαιο. Σημαίνει επίσης πως το Κράτος και οι ιδιώτες 
(δηλαδή τα υποκείμενα δικαίου) υπάγονται στους κανόνες δικαίου και ελέγχονται δικαστικά εάν 
συμμορφώνονται /  εάν δεν συμμορφώνονται (περιορισμός) σε αυτούς.

Δηλαδή η αρχή της νομιμότητας διέπει (στο σύνολό της) τη δράση τόσο της Διοίκησης όσο και των ιδιωτών. Από 
νομικής πλευράς ταυτίζεται με την έννοια του Κράτους Δικαίου υπό στενή έννοια.
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Ο Συνήγορος του Πολίτη
είναι ανεξάρτητη διοικητική 
αρχή που έχει ως δηλωμένο 
σκοπό τη διαμεσολάβηση 
μεταξύ των πολιτών και της 
Διοίκησης, δηλαδή των 
δημοσίων υπηρεσιών, των 
Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), των 
Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και 
ορισμένων επιχειρήσεων 
κοινής ωφέλειας. 

Η διαμεσολάβηση αποσκοπεί στην προστασία των 
δικαιωμάτων των πολιτών, την υπεράσπιση του πολίτη 
έναντι διακρίσεων εις βάρος του, την καταπολέμηση της 
κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.

Η διερεύνηση ξεκινάει κατόπιν έγκαιρης αναφοράς του 
πολίτη, αφού πρώτα έχει γίνει προσπάθεια να επιλυθεί το 
ζήτημα με τον ίδιο τον φορέα και εφόσον η προσπάθεια 
απέβη άκαρπη ή προβληματική.

- Ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις, παραλείψεις ή υλικές 
ενέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών που 
παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα 
συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων.

- Ερευνά ιδίως περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα ατομικό ή 
συλλογικό όργανο κάποιας από τις αναφερόμενες 
υπηρεσίες: 

α) προσβάλλει με πράξη ή παράλειψη δικαίωμα ή συμφέρον που 
προστατεύεται από το Σύνταγμα και το νόμο,

β) αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που 
επιβάλλεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση,

γ) αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που 
επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή από ατομική διοικητική πράξη, 
και 

δ) ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια κατά 
παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας 
ή κατά κατάχρηση εξουσίας.



ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ερώτη

ση

(α)

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ακύρωση μιας

δικαιοπραξίας λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής;

Ερώτη

ση

(β)

Τα μέσα επίλυσης των συλλογικών διαφορών

εργασίας (συμφιλίωση, μεσολάβηση, προσφυγή στη

διαιτησία)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : vicky.eclass4u@gmail.com

9



οι προϋποθέσεις για την ακύρωση μιας δικαιοπραξίας λόγω πλάνης, 

απάτης ή απειλής

• Πλάνη
• Έννοια: Άγνοια, εσφαλμένη γνώση της πραγματικότητας. Συγκρουόμενα συμφέροντα: αρχή της 

ιδιωτικής αυτονομίας (απαιτεί την αποδέσμευση του πλανηθέντος), αρχή της ασφάλειας των 
συναλλαγών (απαιτεί τη διατήρηση του κύρους της δικαιοπραξίας). Λύση του νομοθέτη → η πλάνη 

μόνο υπό προϋποθέσεις επηρεάζει το κύρος της δικαιοπραξίας.
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Προϋποθέσεις ακυρωσίας
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Η πλάνη δεν αρκεί για να καταστήσει τη δικαιοπραξία 
ελαττωματική. Πρέπει να συντρέχουν και κάποιες 
επιπλέον προϋποθέσεις, πρέπει η πλάνη να είναι 
ουσιώδης.

1. Πλάνη 
2. Ουσιώδες της πλάνης Πότε όμως είναι η πλάνη 
ουσιώδης; Οι προϋποθέσεις του ουσιώδους ρυθμίζονται 
ξεχωριστά για κάθε ένα από τα δύο είδη πλάνης

2α. Πλάνη στη δήλωση ΑΚ 140, 141 = αντικειμενικό και υποκειμενικό 
κριτήριο Προσοχή: Με την πλάνη στη δήλωση η ΑΚ 146 εξομοιώνει την 
εσφαλμένη διαβίβαση δήλωσης πχ ο Α δηλώνει 100 και ο ΟΤΕ 
διαβιβάζει εσφαλμένα 1000 

2β. Πλάνη στη βούληση: ΑΚ 143 Καταρχήν είναι επουσιώδης βλ. όμως 
παρακάτω για το δικαιοπρακτικό θεμέλιο = δεν επηρεάζει το κύρος της 
δικαιοπραξίας, η δικαιοπραξία είναι έγκυρη. Εξαίρεση: Πλάνη ως προς 
τις ιδιότητες



Απάτη
1.Παραπλάνηση = πρόκληση ή ενίσχυση πλάνης

2.Δόλος εκείνου που ασκεί την απάτη = ο εξαπατών πρέπει να έχει την πρόθεση να εξαπατήσει

3. Αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στην παραπλάνηση και τη δήλωση βούλησης του εξαπατηθέντος

Αν η εξαπάτηση έγινε από τρίτο εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις απαιτείται και: 

4. Ο λήπτης της δήλωσης (πχ ο αντισυμβαλλόμενος) ή ο τρίτος που αμέσως απέκτησε δικαίωμα από 

τη δικαιοπραξία του εξαπατηθέντος (πχ ο τρίτος δικαιούχος στην ασφάλιση ζωής) να γνώριζε ή να 

όφειλε να γνωρίζει την απάτη ή (ΑΚ 147 β΄). Παρά τη διατύπωση της διάταξης η έννοια του τρίτου 

είναι στενή, σημαίνει μόνο το πρόσωπο που δεν ενεργεί για τον ένα από τους συναλλασσόμενους. 
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Προϋποθέσεις

1. Η δικαιοπραξία καθίσταται ακυρώσιμη. Για την έννοια βλ. παρακάτω.

2. Ο εξαπατηθείς παράλληλα με την ακύρωση έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τα άρθρ. 914επ ΑΚ 
(149 α΄)

3. Ο εξαπατηθείς δικαιούται να ζητήσει μόνο αποζημίωση και να αποδεχθεί τη δικαιοπραξία (149 β΄ 

ΑΚ).
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2.  Ο Α πείθεται και αγοράζει το εν λόγω ακίνητο. Όταν ο Α 

ανακαλύπτει την απάτη, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της 

πώλησης λόγω απάτης (ΑΚ 147). Προσοχή: Δεν μπορεί να ζητήσει 

την ακύρωση λόγω πλάνης (πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια ΑΚ 

143)

1. Ο Κ, κύριος αγροτικής έκτασης την οποία ενδιαφέρεται να 

πωλήσει, πείθει ψευδώς τον υποψήφιο αγοραστή Α ότι δήθεν 

σύντομα θα κατασκευαστεί στην περιοχή κεντρικός δρόμος 

που θα ανεβάσει την αξία των ακινήτων της περιοχής.



Απειλή

3. Ο απειληθείς δικαιούται να ζητήσει μόνο αποζημίωση και να 
αποδεχθεί τη δικαιοπραξία (152 β΄ ΑΚ).

Προϋποθέσεις
1. Εξαγγελία βλάβης της προσωπικότητας ή της περιουσίας του 
απειλούμενου ή των προσώπων που συνδέονται μαζί του, αν ο 
απειλούμενος δεν προβεί σε δήλωση βούλησης. Η εξαγγελία της βλάβης 
πρέπει επιπλέον να έχει βαρύτητα (να προξενεί φόβο) και αμεσότητα (να 
εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο) και να είναι παράνομη ή αντίθετη στα χρηστά 
ήθη (ΑΚ 150, 151).
2. Αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στην απειλή και τη δήλωση βούλησης του 
απειληθέντος = πρέπει η απειλή να εξανάγκασε τον απειλούμενο σε 
δήλωση βούλησης (ΑΚ 150).
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1. Η δικαιοπραξία καθίσταται ακυρώσιμη. 

2. Ο απειληθείς παράλληλα με την ακύρωση έχει 

δικαίωμα αποζημίωσης κατά τα άρθρ. 914επ ΑΚ (152 α΄ 
ΑΚ)
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ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
Μηχανισμός εξομάλυνσης ή πρόληψης των ατομικών ή συλλογικών εργασιακών διαφορών με 

παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας για τον τερματισμό της 
διένεξης, ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος. 

‐   Στη  διαδικασία  της  συμφιλίωσης  μπορούν  να  τεθούν  διαφορές  για  τη  σχέση  εργασίας, 
την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των ΣΣΕ,  καθώς και θέματα που δεν αποτελούν 

αντικείμενο συλλογικής σύμβασης.

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Τρόπος  επίλυσης  συλλογικής  διαφοράς  εργασίας, που τίθεται σε κίνηση μετά την αποτυχία 

διαπραγματεύσεων για τη σύναψη  Σ.Σ.Ε. και επιτυγχάνεται με την παρέμβαση τρίτου 
(μεσολαβητή). Έχει  ως  ορισμένο  αντικείμενο  μόνο  θέματα  που μπορούν να αποτελέσουν 

περιεχόμενο ΣΣΕ, οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της οποίας έχουν ήδη αποτύχει. 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
τρόπος  επίλυσης  της  συλλογικής  διαφοράς  με  παρέμβαση τρίτων  προσώπων, που 

ακολουθείται στην περίπτωση που 
αποτύχουν  οι  διαπραγματεύσεις  για  κατάρτιση  ΣΣΕ  ή  η διαδικασία της μεσολάβησης για 

κατάρτιση ΣΣΕ. Πραγματοποιείται  με  την  παρεμβολή  τρίτων  προσώπων και είναι με ο 
ισχύον σήμερα νομοθετικό καθεστώς δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών. 

‐  Τα θέματα που τίθενται στη διαδικασία της Διαιτησίας αφορούν,  σύμφωνα  με  τον  νόμο,  
μόνο  τον  βασικό μισθό. 

Τα μέσα επίλυσης των συλλογικών 
διαφορών εργασίας (συμφιλίωση, 

μεσολάβηση, προσφυγή στη διαιτησία)
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2009/10 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Θέμα 1ο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ερώτηση (α): Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας κατά το ισχύον Σύνταγμα

Ερώτηση (β):
Τι γνωρίζετε για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στην

Ευρωπαϊκή Ένωση;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας κατά το ισχύον 

Σύνταγμα
• Σύμφωνα με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας που περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα 

όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται υπέρ αυτού και του έθνους. 
Το όργανο που εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία είναι η Βουλή.

• Το Σύνταγμα ορίζει ότι «θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. ‘Όλες οι 
εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και ασκούνται υπέρ αυτού και του έθνους…» (άρθρο 1 
παρ. 1, 2). Οι διατάξεις αυτές κατοχυρώνουν την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
Η ταυτόχρονη συνταγματική αναφορά στο έθνος και τον λαό γίνεται για να 
συμπεριληφθεί και ο εκτός της ελληνικής επικράτειας ελληνισμός στην έννοια του 
συνόλου των πολιτών. Έθνος είναι ένα σύνολο άνθρώπων που συνδέονται μεταξύ 
τους με στοιχεία κοινού πολιτισμού κοινής ιστορίας, κοινών επιδιώξεων.

• Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2 του Συντάγματος προκύπτει ότι οι κρατικές 
εξουσίες όχι μόνον πηγάζουν από τον λαό, αλλά ασκούνται υπέρ αυτού. Οι 
αποφάσεις που παίρνουν τα κρατικά όργανα πρέπει να υπηρετούν τον λαό και 
γενικά το κοινωνικό σύνολο. Η δράση των κρατικών οργάνων πρέπει να έχει ως 
γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών. 

• Το θεσμικό όργανο που κατά κύριο λόγο εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία είναι η Βουλή. 
Η Βουλή αποτελείται από 300 βουλευτές. Δρα εν ονόματι του Εκλογικού Σώματος, με 
την ψήφο του οποίου εκλέγεται. Η ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή των 
εργασιών της Βουλής έχει ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία του πολιτεύματος. Το 
Σύνταγμα θεσπίζει τους βασικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής 
που εξειδικεύονται και συμπληρώνονται από τον Κανονισμό της Βουλής.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση
• Σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣυνθΕΚ περιορισμοί της ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας απαγορεύονται όσον αφορά τους 
υπηκόους Κρατών-Μελών που είναι εγκατεστημένοι σε Κράτος Μέλος 
διαφορετικό από εκείνο του αποδέκτη της παροχής.  Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 

συνεπάγεται, καταρχήν, πλήρη απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης λόγω ιθαγενείας. Εθνικοί 
περιορισμοί επιτρέπονται μόνο αν δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο 
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και σέβονται την αρχή της 
αναλογικότητας δηλ. οι περιορισμοί είναι κατάλληλοι για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού και αναγκαίοι δηλ. άλλο ηπιότερο μέτρο δεν θα έχει 
αποτέλεσμα. 

• Σύμφωνα με το άρθρο 50 της ΣυνθΕΚ ως υπηρεσίες ορίζονται οι παροχές που 
κατά κανόνα προσφέρονται αντί αμοιβής και δεν διέπονται από τις διατάξεις 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, κεφαλαίων και 
προσώπων. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν κυρίως τις βιομηχανικές, εμπορικές, 
βιοτεχνικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες των ελευθέρων 
επαγγελμάτων. Προϋποθέσεις, συνεπώς, για την υπαγωγή μίας δραστηριότητας 
στις έννοια ΄υπηρεσία΄ είναι ο οικονομικός χαρακτήρας της δραστηριότητας 
παροχής υπηρεσίας (δεν καλύπτονται δηλ. κρατικές υπηρεσίες που 
προσφέρονται δωρεάν) καθώς και ο προσωρινός χαρακτήρας της οικονομικής 
δραστηριότητας ο οποίος κρίνεται βάσει της διάρκειας, της συχνότητας, της 
περιοδικότητας και της συνέχειας της παροχής. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερώτη
ση (α)

Η διακριτική ευχέρεια της 
διοίκησης

Ερώτη

ση (β)

Η μη αναδρομική ισχύς των 
διοικητικών πράξεων
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• Διακριτική ευχέρεια 
έχουμε στην περίπτωση 
που ο νομοθέτης απαιτεί 
απλώς οι ενέργειες της 
να μην αντίκεινται στον 
κανόνα δικαίου. Έτσι, η 
διακριτική ευχέρεια της 
διοίκησης μπορεί να 
αφορά από το αν η 
διοίκηση θα εκδώσει ή 
όχι μια διοικητική πράξη 
μέχρι τον καθορισμό του 
περιεχομένου της. 
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Η διακριτική ευχέρεια της 
διοίκησης



Η μη αναδρομική ισχύς των διοικητικών πράξεων

• Το άρθρο 2 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι ο νόμος ορίζει επί του μέλλοντος και δεν έχει αναδρομική ισχύ». Αναδρομικότητα 

νόμου επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση στις κάτωθι περιπτώσεις:

• α) για ποινικούς νόμους, που προβλέπουν ηπιότερες διατάξεις για τον κατηγορούμενο 

• β) για φορολογικούς νόμους που αφορούν μόνο το προηγούμενο οικονομικό έτος

• γ) για ερμηνευτικές διατάξεις του νόμου

• Επειδή, κάθε άλλη αναδρομική νομοθετική ρύθμιση περιέχει τον κίνδυνο παραβίασης της αρχής της ισότητας, ο διοικητικός 

δικαστής καθιέρωσε ως γενική αρχή του διοικητικού δικαίου τη μή αναδρομική ισχύ των διοικητικών πράξεων. 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αναδρομική ισχύς των 
διοικητικών πράξεων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν αυτή προβλέπεται ρητά από τις σχετικές διατάξεις 

νόμου
β) όταν η Διοίκηση εκδίδει μια πράξη σε συμμόρφωση προς 

ακυρωτική δικαστική απόφαση
γ) όταν ακυρώνεται μια διοικητική πράξη για λόγους 
τυπικούς και η Διοίκηση εκδίδει νέα πράξη με το ίδιο 

περιεχόμενο που βασίζεται στα ίδια πραγματικά και νομικά 
περιστατικά.

δ) όταν έχει ανακληθεί παράνομη ατομική διοικητική πράξη
Συνέπεια της μη αναδρομικότητας των διοικητικών 
πράξεων είναι το γεγονός ότι η ισχύς μιας διοικητικής 
πράξης αρχίζει από τη χρονολόγηση και την υπογραφή της 
ή τη δημοσίευσή της (όπου απαιτείται) και λήγει όταν 
εκλείψει το αντικείμενό της ή ακυρωθεί ή καταργηθεί.
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Αναδρομικότητα των διοικητικών πράξεων
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1. Αναδρομικότητα των διοικητικών πράξεων είναι η αναδρομή των
εννόμων αποτελεσμάτων τους σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσής τους.
Οι διοικητικές πράξεις, κατά κανόνα, δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
Συνέπεια της μη αναδρομικότητας είναι ότι η ισχύς τους αρχίζει από τη
χρονολόγηση και την υπογραφή τους ή από τη δημοσίευσή τους, όπου
απαιτείται, και λήγει όταν εκλείψει το αντικείμενό τους ή ακυρωθούν,
ανακληθούν, καταργηθούν ή ο διοικούμενος παραιτηθεί.

2. Η αναδρομική ισχύς των διοικητικών πράξεων επιτρέπεται μόνο
στις περιπτώσεις που:

α) ρητά επιτρέπεται από το νόμο,

β) η Διοίκηση εκδίδει μια πράξη σε συμμόρφωση προς ακυρωτική
δικαστική απόφαση,

γ) ακυρώνεται μια διοικητική πράξη για λόγους τυπικούς και η Διοίκηση
εκδίδει νέα πράξη για λόγους τυπικούς και η Διοίκηση εκδίδει νέα πράξη
ιδίου περιεχομένου και βάσει των ιδίων νομικών και πραγματικών
καταστάσεων, δ) έχει ανακληθεί παράνομη ατομική διοικητική πράξη



Ερώτηση (α) Η σύμβαση δωρεάς

Ερώτηση (β) Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
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Θέμα 3ο
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• Η Δωρεά είναι μία σύμβαση, με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να μεταβιβάσει και να παραδώσει στον δωρεοδόχο πράγμα ή 

δικαίωμα. Είναι σύμβαση ετεροβαρής χαριστική, επειδή μόνο το ένα μέρος 

(ο δωρητής) αναλαμβάνει υποχρεώσεις, ενώ το άλλο μέρος δεν οφείλει 

αντιπαροχή. Ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα στα άρθρα 496-512. 

Η δωρεά δεν είναι μονομερής δικαιοπραξία: έχει καταρτιστεί έγκυρα, μόνο αν την έχει 

αποδεχθεί και ο δωρεοδόχος. Ο λόγος που ο νόμος το απαιτεί αυτό είναι η προστασία 

της ιδιωτικής αυτονομίας του δωρεοδόχου: κανείς δεν μπορεί να γίνει αποδέκτης 

παροχών χωρίς τη θέλησή του. Η δωρεά για να είναι έγκυρη απαιτείται να περιβληθεί 

τον συμβολαιογραφικό τύπο. Επί κινητών όμως η ακυρότητα θεραπεύεται και η δωρεά 
ισχύει ως έγκυρη, αν ο δωρητής παραδώσει το πράγμα στον δωρεοδόχο.

• Ο δωρητής ευθύνεται για ελαττώματα του αντικειμένου της δωρεάς μόνο για 

δόλο και βαρειά αμέλεια. Η δωρεά μπορεί να ανακληθεί από τον δωρητή, αν 

ο δωρεοδόχος "φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο 

δωρητή ή στο σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την 

υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή" εντός έτους από την εκδήλωση της 

αχαριστίας.

• Αν με τη σύμβαση της δωρεάς συμφωνηθεί να περιέλθει το πράγμα στον 

δωρεοδόχο μετά τον θάνατο του δωρητή, η δωρεά ονομάζεται δωρεά αιτία 

θανάτου και ρυθμίζεται από τα άρθρα 2032-2035 του Αστικού Κώδικα στο 

Κληρονομικό Δίκαιο (χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις από την κανονική δωρεά). 

Η δωρεά αιτία θανάτου είναι μια από τις ελάχιστες κληρονομικές συμβάσεις. 

Κατ' αντιδιαστολή η κανονική δωρεά ονομάζεται δωρεα ἐν ζωῇ.



Καταγγελία Σύμβασης Αορίστου Χρόνου

Η καταγγελία της σύμβασης μπορεί να γίνει μονομερώς, είτε από τον εργοδότη, οπότε ονομάζεται και απόλυση, είτε από τον 
εργαζόμενο, οπότε μιλάμε για παραίτηση ή οικειοθελή αποχώρηση. Με απόλυση ισοδυναμούν και περιπτώσεις κακής 
μεταχείρισης του εργαζομένου, που προσβάλλουν βάναυσα την τιμή, την υπόληψη και γενικά την προσωπικότητα του. 

Αν ο εργαζόμενος υπογράψει το έγγραφο της καταγγελίας και λάβει την αποζημίωση μπορεί να προσβάλλει την 
απόλυσή του; 

O εργαζόμενος αν δεν υπογράψει ότι έλαβε γνώση του εγγράφου της απόλυσης, απλώς δυσκολεύει την κατάσταση, γιατί τότε ο 
εργοδότης θα κοινοποιήσει το έγγραφο μέσω δικαστικού επιμελητή. Το γεγονός ότι, ο εργαζόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο 
της καταγγελίας ή την αποζημίωση, αν είναι δυνατόν προσθέτοντας την φράση πριν την υπογραφή του "με επιφύλαξη κάθε 
δικαιώματός μου" δεν του στερεί το δικαίωμα να προσβάλει το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του. 

Σκόπιμο βέβαια είναι να προσέχει ο εργαζόμενος να μην υπάρχουν φράσεις άσχετες στο έγγραφο, όπως π.χ. αποδέχομαι την 
απόλυσή μου κ.ά. Αν στο έγγραφο υπάρχει ανάλογη φράση να μην υπογράψει. 
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Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας 

αορίστου χρόνου



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

2010/11

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ερώτηση 
(α): Οι οργανωτικές βάσεις του ελληνικού πολιτεύματος  

Ερώτηση (β): Το πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου 
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οργανωτικές βάσεις του ελληνικού 

πολιτεύματος 
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Παρά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των Συνταγμάτων των δημοκρατικών Κρατών, τρεις κοινές 
οργανωτικές βάσεις θεμελιώνονται σε αυτά:

Ι. Το αντιπροσωπευτικό σύστημα το οποίο αναφέρεται στον τρόπο ανάδειξης ή συγκρότησης των 
οργάνων που ασκούν την κρατική εξουσία

ΙΙ. Η διάκριση εξουσιών η οποία αναφέρεται στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατικών 
οργάνων και τη ρύθμιση των σχέσεών τους.

ΙΙΙ. Η προστασία ατομικών δικαιωμάτων η οποία καθορίζει τη σχέση της κρατικής εξουσίας απέναντι 
στα άτομα που υπόκεινται σε αυτή.



Το πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου 

• Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνιστά μια ιδιαίτερη έννομη τάξη, 
διάφορη από τη διεθνή και συνιστά 
αναπόσπαστο τμήμα των νομικών 

συστημάτων των κρατών μελών. Η 
έννομη τάξη της Ένωσης στηρίζεται 
σε αυτόνομες πηγές δικαίου. Καθώς 
πρόκειται για πηγές διαφορετικής 
φύσεως, χρειάστηκε να θεσπισθεί 

μια ιεράρχηση μεταξύ τους. 

• Στην κορυφή της ιεραρχίας 
βρίσκεται το πρωτογενές δίκαιο, 

δηλαδή οι Συνθήκες και οι γενικές 
αρχές του δικαίου. Ακολουθούν οι 

διεθνείς συμφωνίες που έχει 
συνάψει η Ένωση και το παράγωγο 

ή δευτερογενές δίκαιο, το οποίο 
βασίζεται στις Συνθήκες.
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• Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά μια ιδιαίτερη έννομη τάξη, διάφορη από τη διεθνή και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα των 
νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Η έννομη τάξη της Ένωσης στηρίζεται σε αυτόνομες πηγές δικαίου. Καθώς πρόκειται για 
πηγές διαφορετικής φύσεως, χρειάστηκε να θεσπισθεί μια ιεράρχηση μεταξύ τους. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται το πρωτογενές 
δίκαιο, δηλαδή οι Συνθήκες και οι γενικές αρχές του δικαίου. Ακολουθούν οι διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση και το
παράγωγο ή δευτερογενές δίκαιο, το οποίο βασίζεται στις Συνθήκες.

• Οι πηγές του δικαίου της Ένωσης και η ιεράρχησή τους
• Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
• διεθνείς συμφωνίες·

• γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης·
• πράξεις του παράγωγου ή δευτερογενούς δικαίου.

• Οι Συνθήκες και οι γενικές αρχές βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας και είναι γνωστές ως πρωτογενές δίκαιο. Μετά από την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, στην ίδια θέση τοποθετήθηκε επίσης και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι διεθνείς 

συμφωνίες που συνάπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται στην πρωτογενή νομοθεσία. Ακολουθεί στην ιεραρχία το παράγωγο 
δίκαιο, το οποίο είναι έγκυρο μόνον υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατό με τις πράξεις και τις συμφωνίες των υπερκείμενων επιπέδων.
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Πηγές και πεδίο εφαρμογής του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης
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του παράγωγου δικαίου, θεσπίζοντας στα άρθρα 289, 290 και 291 της ΣΛΕΕ σαφή 
διάκριση μεταξύ των νομοθετικών πράξεων, των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση και των 
εκτελεστικών πράξεων. 

Ως νομοθετικές πράξεις ορίζονται οι νομικές πράξεις που εγκρίνονται με τη συνήθη ή 
με ειδική νομοθετική διαδικασία. Αντιθέτως, οι πράξεις κατ' εξουσιοδότηση είναι μη 
νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη 
ουσιαστικά στοιχεία της νομοθετικής πράξης.

Η αρμοδιότητα έγκρισης αυτών των πράξεων μπορεί να ανατεθεί από το νομοθέτη 
(Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) στην Επιτροπή.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερώτηση 
(α)

Το δικαίωμα της προηγούμενης 
ακρόασης του διοικουμένου

Ερώτηση 
(β)

Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων 
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Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του 
ενδιαφερόμενου ισχύει για κάθε
διοικητική  ενέργεια  ή  μέτρο  που  λαμβάνεται  σε  
βάρος  των  δικαιωμάτων  ή
συμφερόντων  του.  

• Συνίσταται  στη  δυνατότητα  του  διοικουμένου,  πριν  από  
την έκδοση δυσμενούς γι’ αυτόν ατομικής διοικητικής πράξης, 
να διατυπώσει τις απόψεις  του, ύστερα από σχετική κλήση του 
από το διοικητικό όργανο. 

• Το δικαίωμα της προηγούμενης  ακρόασης  αναπτύσσει  όπως  όλα  
τα  συνταγματικά  δικαιώματα  και διαπροσωπική ενέργεια. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνει 
ο εργοδότης σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων των 
εργαζομένων. 

• Είχε καθιερωθεί από γενική αρχή του διοικητικού δικαίου(ΣΕ1009, 
3034/1972).



Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων 

• Η ανάκληση διοικητικών πράξεων επιτρέπεται υπό περιορισμούς από τη διοίκηση σύμφωνα 
με τις γενικές αρχές του Δημοσίου Διοικητικού Δικαίου. 

• Ωστόσο, οι νόμιμες διοικητικές πράξεις, από τις οποίες οι διοικούμενοι απέκτησαν 
δικαιώματα, δεν ανακαλούνται, ούτε λόγω μεταγενέστερης μεταβολής των απόψεων της 

διοίκησης επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.

• Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η ανάκληση διοικητικών πράξεων για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, αν ο διοικούμενος δε συμμορφώνεται προς τους όρους από τους οποίους 

εξαρτήθηκε η ισχύς της πράξης και αν δεν έχουν απορρεύσει από αυτή δικαιώματα 
διοικούμενου. Ελεύθερα ανακλητές  είναι οι παράνομες ατομικές διοικητικές πράξεις. 
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Ερώτησ
η (α) Η μίσθωση πράγματος 

Ερώτησ
η (β)

Οι υποχρεώσεις του εργαζομένου έναντι του 

εργοδότη
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ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ



Η μίσθωση πράγματος 
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Μίσθωση ονομάζεται η σύμβαση με την οποία ο ένας των συμβαλλομένων (εκμισθωτής) 
αναλαμβάνει την υποχρέωση αντί ορισμένου τιμήματος να παράσχει στον έτερο 
(μισθωτή) την χρήση πράγματος (μισθίου) ή εργασία, ο δε έτερος υποχρεούται να 
καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα (μίσθωμα). Στην καθομιλουμένη η μίσθωση 
ονομάζεται ενοικίαση και ο μισθωτής ενοικιαστής.

Άρθρο 575. Υποχρεώσεις του εκμισθωτή: Ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να 
παραδώσει στο μισθωτή το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και να 
το διατηρεί κατάλληλο σ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Άρθρο 577. Αν κατά τη συνομολόγηση της μίσθωσης λείπει η συμφωνημένη 
ιδιότητα του μισθίου, ο μισθωτής έχει δικαίωμα, αντί για τη μείωση ή τη μη 
καταβολή του μισθώματος, να απαιτήσει αποζημίωση για τη εκτέλεση της 
σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και αν ο εκμισθωτής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το 
πραγματικό ελάττωμα του μισθίου που υπήρχε κατά τη συνομολόγηση της 
σύμβασης.



• Υποχρεώσεις εργαζομένου

• Υποχρέωση για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας 

στον τόπο και κατά το χρόνο που συμφωνήθηκε. 

• Υποχρέωση πίστης. 

• Αυτή περιλαμβάνει:

• α) Υποχρέωση εχεμύθειας του εργαζομένου για στοιχεία που μαθαίνει 
κατά την εργασία του,

• β) Υποχρέωση αποφυγής πράξεων ανταγωνισμού που θίγουν τα 
συμφέροντα του εργοδότη, 

• γ) Υποχρέωση γνωστοποίησης στον εργοδότη τυχόν παράλληλης 
απασχόλησης σε άλλη επιχείρηση,

• δ) Υποχρέωση μή λήψης δώρων από πελάτες του εργοδότη. 

• Η παράβαση της υποχρέωσης πίστης θεμελιώνει αξίωση του εργοδότη να 
ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη ενώ η παράβαση της 
υποχρέωσης εχεμύθειας αποτελεί και ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού.  
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2010-2011

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ερώτησ
η (α):

Τα συστήματα Κυβέρνησης και τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους 

Ερώτησ
η (β):

Οι τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βασικό περιεχόμενό 

τους
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• Τρία είναι τα βασικά συστήματα κυβέρνησης:

• Α) Το σύστημα της κυβερνώσας Βουλής έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη σύγχυση εκτελεστικής και νομοθετικής 
εξουσίας. Δεν υπάρχει αρχηγός Κράτους. Εφαρμόζεται κυρίως σε επαναστατικές περιόδους.

• Β) Το προεδρικό σύστημα είναι αυτό στο οποίο υπάρχει αυστηρή διάκριση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Ο 
πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται από το λαό, άμεσα ή έμμεσα, είναι αρχηγός του Κράτους και Πρόεδρος της Κυβέρνησης. Τα 
μέλη της Κυβέρνησης δεν εξαρτώνται από την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου.

•

• Γ) Το κοινοβουλευτικό σύστημα στο οποίο οι Υπουργοί της Κυβέρνησης εξαρτώνται από την εμπιστοσύνη του 
Κοινοβουλίου, μολονότι διορίζονται και παύονται από τον αρχηγό του Κράτους.

• Τα τρία οργανικά στοιχεία του κοινοβουλευτικού συστήματος είναι:
• τα αντιπροσωπευτικά σώματα (μία ή δύο βουλές· στην Ελλάδα υπάρχει μία βουλή)
• ο αρχηγός του Κράτους (στην Ελλάδα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας)
• η Κυβέρνηση.
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Τα συστήματα Κυβέρνησης και τα 
κύρια χαρακτηριστικά τους 
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Οι τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βασικό 
περιεχόμενό τους

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της 
Κοινότητας που συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω 
ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων των Κρατών-Μελών με την 
επιφύλαξη περιορισμών που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας 
τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνεπάγεται, καταρχήν, πλήρη απαγόρευση 
διακριτικής μεταχείρισης λόγω ιθαγενείας. Εθνικοί περιορισμοί επιτρέπονται 
μόνο αν δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο προστασίας του δημοσίου 
συμφέροντος και σέβονται την αρχή της αναλογικότητας δηλ. οι περιορισμοί είναι 
κατάλληλοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και αναγκαίοι δηλ. άλλο 
ηπιότερο μέτρο δεν θα έχει αποτέλεσμα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν κυρίως τις 
βιομηχανικές, εμπορικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες 
των ελευθέρων επαγγελμάτων
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Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται δηλ. για κεφάλαια που προέρχονται τόσο από 
Κράτη-Μέλη όσο και από τρίτες χώρες. Φορείς του δικαιώματος είναι τα 
πρόσωπα (φυσικά και νομικά) που κατοικούν σε ένα Κράτος-Μέλος. Η διάταξη 
αφορά σε όλα τα κεφάλαια που βρίσκονται μέσα στην Κοινότητα ανεξαρτήτως 
ιθαγενείας των κατόχων τους.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Άρθρο 34 Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε.

Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών, καθώς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, απαγορεύονται

μεταξύ των κρατών µελών.

Άρθρο 35 Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε.

Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εξαγωγών καθώς και όλα τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος απαγορεύονται μεταξύ των

κρατών µελών.

Άρθρο 36 Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε.

Οι διατάξεις των άρθρων 34 και 35 δεν αντιτίθενται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή

διαμετακομίσεων που δικαιολογούνται από λόγους δημοσίας ηθικής, δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας, προστασίας της

υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν

καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται πάντως να αποτελούν

ούτε µέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο

μεταξύ των κρατών µελών



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερώτη
ση (α)

Διακρίσεις της γνωμοδοτικής 
αρμοδιότητας  

Ερώτη
ση (β)

Η αρχή της αναλογικότητας στο 
διοικητικό δίκαιο 
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Διακρίσεις της γνωμοδοτικής 
αρμοδιότητας 

γνωμοδοτική 
αρμοδιότητα είναι 
εκείνη που παρέχει την 
ικανότητα στο όργανο να 
διατυπώσει γνώμη περί 
της σκοπιμότητας ή της 
νομιμότητας διοικητικής 
πράξης άλλου διοικητικού 
οργάνου π.χ. αρμοδιότητα 
του ΕΣΡ. Διακρίνεται 
επιμέρους σε:

απλή γνώμη όταν το 
αποφασίζον όργανο 
μπορεί, με αιτιολογημένη 
πράξη του, να αποστεί
από αυτήν. (αποστεί -
αφίσταμαι→
απομακρύνομαι , οι 
απόψεις  μου διαφέρουν 
σημαντικά ) 

Σύμφωνη γνώμη όταν το 
αποφασίζον όργανο 
δεσμεύεται και μπορεί 
είτε να εκδώσει διοικητική 
πράξη σύμφωνα με το 
περιεχόμενη της 
γνωμοδότησης είτε να 
μην εκδώσει την πράξη, 
εάν διαφωνεί με τη 
γνωμοδότηση εφόσον, 
όμως, ενεργεί στο πλαίσιο 
διακριτικής ευχέρειας.

Διαφορετική από τη 
γνωμοδότηση είναι η 
πρόταση η οποία 
υποβάλλεται με 
πρωτοβουλία του 
γνωμοδοτικού οργάνου. 
Το αποφασίζον όργανο 
μπορεί να δεχτεί ή 
απορρίψει αιτιολογημένα 
την πρόταση όχι όμως να 
την τροποποιήσει. 
Αντιθέτως, στην 
περίπτωση της 
εισήγησης, το 
αποφασίζον όργανο 
μπορεί να τροποποιήσει 
την εισήγηση 
αναιτιολόγηταπ



• Σύμφωνα με την αρχή αυτή οι περιορισμοί για να είναι ανεκτοί θα πρέπει:

• α) Να ανταποκρίνονται στους δηλωμένους σκοπούς της νομοθετικής ή διοικητικής 
ρύθμισης, και πάντως σε σκοπούς γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, 

• β) Το μέτρο που επιλέγεται για την επίτευξη των σκοπών που έχουν τεθεί να τελεί σε 
συνάφεια με αυτό δηλαδή να είναι κατάλληλο και πρόσφορο για την εξυπηρέτησή του και 

• γ) το περιοριστικό μέτρο το οποίο επιβάλλεται στην άσκηση ενός δικαιώματος αν είναι 
αναγκαίο. Να μην μπορεί δηλαδή να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του περιορισμού που 

επιβάλλεται στην άσκηση ενός δικαιώματος με άλλο ηπιότερο μέτρο. 

• Η αρχή της αναλογικότητας επιβάλει με δυο λόγια το αναγκαίο μέτρο στους περιορισμούς 
των συνταγματικών δικαιωμάτων, για να μην όπως πολύ γλαφυρά έχει ειπωθεί, 

«πυροβολεί η αστυνομία τα σπουργίτια με κανόνια».
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Η αρχή αυτή ορίζει ότι μεταξύ του συγκεκριμένου διοικητικού μέτρου και του επιδιωκόμενου σκοπού πρέπει 
να υπάρχει εύλογη σχέση. Η αρχή της αναλογικότητας υποδηλώνει το όριο των περιορισμών που δυνάμει 
μπορεί να επιβάλει η δημόσια διοίκηση στην άσκηση και απόλαυση των συνταγματικών δικαιωμάτων, πχ. 

τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα της διαδήλωσης κοκ.

Η αρχή της αναλογικότητας απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, διαμορφώθηκε μέσα από την 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην δεκαετία του ’80 και σήμερα, μετά την αναθεώρηση του 

2001 αναγνωρίζεται ρητά στο Σύνταγμα, στο άρθρο 25 § 1, δ΄.
Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας σε σχέση με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στα δικαιώματα 

ελέγχεται δικαστικά. 



Ερώτ
ηση 
(α)

Οι διαφορές μεταξύ σωματείου και 
ιδρύματος

Ερώτ
ηση 
(β)

Η έννοια του μισθού και η νομική 
του προστασία
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ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ
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Οι διαφορές μεταξύ σωματείου 
και ιδρύματος

Σωματείο είναι ένωση 20 τουλάχιστον προσώπων για την επιδίωξη 
σκοπού ΜΗ κερδοσκοπικού. Μη κερδοσκοπικός σκοπός δεν είναι μόνον ο 

ιδεολογικός, καλλιτεχνικός κλπ αλλά και ο οικονομικός σκοπός (π.χ
επαγγελματικά σωματεία). Ο σκοπός του σωματείου δεν πρέπει να 

αντίκειται στο νόμο και στα χρηστά ήθη. 

• Για να συσταθεί χρειάζεται:

• Α. Έγγραφη συστατική πράξη υπογεγραμμένη από τουλάχιστον 20 
πρόσωπα 

• Β. Καταστατικό 

• Γ. Αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας του 
σωματείου

• Δ. Έκδοση απόφασης κατόπιν ελέγχου της νομιμότητας από το Δικαστήριο 
δεδομένου ότι πρόκειται για το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα 

του συνεταιρίζεσθαι και απαγορεύεται έλεγχος σκοπιμότητας.

• Ε. Εγγραφή στο βιβλίο των σωματείων στο Πρωτοδικείο μόλις η δικαστική 
απόφαση καταστεί τελεσίδικη. Από την εγγραφή αυτή το σωματείο 

αποκτά νομική προσωπικότητα.
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• ΙΔΡΥΜΑ

Ίδρυμα είναι σύνολο περιουσίας που τάχθηκε, με 
ιδρυτική πράξη, για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού. 

• Α. Ιδρυτική πράξη που μπορεί να γίνει είτε εν ζωή με 
συμβολαιογραφική πράξη είτε με διαθήκη και πρέπει να περιέχει το 
σκοπό του ιδρύματος, την περιούσια που αφιερώνεται για το ίδρυμα.

• Β. Ο οργανισμός του ιδρύματος με τον οποίο καθορίζονται ο σκοπός, 
η επωνυμία, η έδρα και η διοίκησή του. 

• Γ. Η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που να εγκρίνει τη σύστασή 
του, μετά από έλεγχο της νομιμότητας και της σκοπιμότητας της 

δημιουργίας του ιδρύματος. Το ίδρυμα αποκτά νομική 
προσωπικότητα μόλις δημοσιευθεί στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα 

της σύστασής του.
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Η έννοια του μισθού και η νομική 
του προστασία

Ο μισθός είναι το αντάλλαγμα που καταβάλει ο εργοδότης για την 
εργασία που προσφέρει ο εργαζόμενος. 

Είδη μισθού:

α. νόμιμος μισθός (ο προβλεπόμενος από τις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας), 

β. συμφωνημένος μισθός (ο κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργαζομένου 
και εργοδότη) και γ. κοινωνικός μισθός (επιδόματα). 

Ο συμφωνημένος μισθός δεν μπορεί να 
είναι μικρότερος από το νόμιμο.

Ο μισθός απαγορεύεται να κατασχεθεί εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει 
απαίτηση διατροφής. Απαγορεύεται να συμψηφιστεί με τυχόν άλλες αξιώσεις που 

έχει ο εργοδότης από τον εργαζόμενο εκτός εάν ο τελευταίος προξένησε δολίως 
ζημία. Απαγορεύεται η παραίτηση από το μισθό δηλ. εάν ο εργαζόμενος υποσχεθεί 

στον εργοδότη του ότι δεν θα διεκδικήσει μισθό δεν δεσμεύεται από αυτή τη δήλωση. 

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθού αποτελεί ποινικό 
αδίκημα. Ο εργαζόμενος μπορεί να προστατεύσει το μισθό του: 

1. κάνοντας επίσχεση εργασίας. Εάν δηλ. ο εργαζόμενος δεν 
πληρώνεται μπορεί νόμιμα να διακόψει την εργασία του αφού 

προηγουμένως ενημερώσει εγγράφως τον εργοδότη του. 
Καθόλη τη διάρκεια της επίσχεσης δικαιούται το μισθό του σαν 

να εργαζόταν.
2. ζητώντας να κηρυχθεί ο εργοδότης (εφόσον είναι εταιρεία) σε 

πτώχευση, προκειμένου να πληρωθεί τους οφειλόμενους 
μισθούς από τον πλειστηριασμό της περιουσίας του.



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερώτηση 
(α)

Η έννοια της μετοχής και του μετοχικού 
κεφαλαίου στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Ερώτηση 
(β)

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη συναλλαγματική 
και στην επιταγή 
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• Η μετοχή, είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρίας. Η 
κτήση κατά κυριότητα της μετοχής αποδεικνύει την ιδιότητα του κομιστή ως μετόχου.

• Η κυριότερη διάκριση των μετοχών είναι 
• α) οι ανώνυμες μετοχές, οι οποίες δεν αναφέρουν το όνομα του δικαιούχου

• β) οι ονομαστικές μετοχές, στις οποίες αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου  

• γ) οι άυλες μετοχές, οι οποίες εκδίδονται σε άυλη μορφή και είναι εισηγμένες σε οργανωμένη 
χρηματιστηριακή αγορά.

• Τα δικαιώματα επί των μετοχών, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο μέτοχος. 
Ενδεικτικά δικαιώματα είναι το ποσοστό ίσο με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος προς 
το σύνολο των μετοχών της εταιρίας, το μέρισμα από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας, ο ανάλογος 

αριθμός ψήφων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό από την 
περιουσία της εταιρίας , σε περίπτωση που αυτή διαλυθεί. 
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Η έννοια της μετοχής και του μετοχικού 
κεφαλαίου στην Ανώνυμη Εταιρεία 
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Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 
(ονομαστική αξία μετοχής * αριθμός μετοχών) 

Διαφορά "υπέρ το άρτιο" από την έκδοση νέων μετοχών. 
Αν κυκλοφορήσουν μετοχές με τιμή διάθεσης υψηλότερη της υφιστάμενης 
ονομαστικής αξίας της μετοχής τότε η διαφορά καταγράφεται στον εν λόγω 
Λογαριασμό και συνιστά "κατ' αναλογία όφελος" των παλαιών μετόχων.

Μετοχικό κεφάλαιο ονομάζεται το σύνολο των κεφαλαίων που 
εισφέρουν οι φορείς μιας ανώνυμης εταιρίας κατά την ίδρυση της ή και 
αργότερα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής της ζωής.

Το μετοχικό κεφάλαιο διακρίνεται σε:

Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται 
από:

τις ενδεχόμενες αυξήσεις του μέσω καταβολής χρηματικών κεφαλαίων από τους μετόχους και 
από πιθανές κεφαλαιοποιήσεις των Αποθεματικών.

το μετοχικό κεφάλαιο που προσφέρθηκε κατά την ίδρυση μιας επιχείρησης, 



• Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην επιταγή είναι 3 

• (εκδότης ,πληρωτής λήπτης ) όπως στην συναλλαγματική

• όσο στην επιταγή όσο και στην συναλλαγματική δίνεται εντολή 
από τον εκδότη προς ένα πρόσωπο (τον πληρωτή) να καταβάλει 

ορισμένο χρηματικό ποσό σ' ένα τρίτο πρόσωπο (το λήπτη)
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Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη 
συναλλαγματική και στην επιταγή



2011-2012 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(α):
1) Ο διορισμός του Πρωθυπουργού κατά το ισχύον
Σύνταγμα.
2) Η πρόταση εμπιστοσύνης και η πρόταση δυσπιστίας.

(β):
Ποια όργανα ασκούν τη νομοθετική και ποια την
εκτελεστική λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
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Ο διορισμός του Πρωθυπουργού 

κατά το ισχύον Σύνταγμα. 

Το  πρώτο  κατά  το  σύνταγμα στάδιο  ανάδειξης  του Πρωθυπουργού  είναι  η  πρόταση (Α 37,  
Α 38  Σ).  Η  πρόταση  προσώπων  για  το αξίωμα του  Πρωθυπουργού  ανήκει  στα  πολιτικά  
κόμματα.  Όταν  υπάρχει κοινοβουλευτική  πλειοψηφία,  σε  περίπτωση  δηλαδή  εκλογικής  

νίκης,  ο  αρχηγός του  κόμματος πλειοψηφίας  είναι  και  προτεινόμενος για  το  αξίωμα του 
πρωθυπουργού.  Εφόσον  το  Κόμμα  έχει  αρχηγό,  το  Σύνταγμα υποχρεώνει  τον Πρόεδρο  

της  ∆ημοκρατίας να  του  αναθέσει  την  εντολή  ή  τη  διερευνητική  εντολή. 

Η  κοινοβουλευτική  ομάδα μπορεί,  όμως,  να  υποδείξει  εγκαίρως  στον  Πρόεδρο  της 
∆ημοκρατίας άλλο  πρόσωπο.

Το  άρθρο38  παρ. 2  ορίζει  τα  εξής:  «Ο  Πρόεδρος  της ∆ημοκρατίας διορίζει  Πρωθυπουργό  
αυτόν  που  προτείνει  η  κοινοβουλευτική  ομάδα του κόμματος στο  οποίο  ανήκει».  Από  τη  
ρύθμιση αυτή  προκύπτει  ότι  δικαίωμα πρότασης (επιλογής)  του  Πρωθυπουργού  έχει  η  
κοινοβουλευτική  ομάδα.  Αλλά  και  στην περίπτωση  που  το  Κόμμα  δεν  διαθέτει  αρχηγό,  

και  πάλι  κατά  το  Σύνταγμα ο Πρόεδρος  υποχρεούται  να  αναθέσει  εντολή  ή  διερευνητική  
εντολή  στο  πρόσωπο που  θα  του  υποδείξει  η  κοινοβουλευτική  ομάδα του  Κόμματος(Α37  

παρ. 4  εδ.  α). 
Η  κοινοβουλευτική  ομάδα και  πάλι  προτείνει  στον  Πρόεδρο  της  ∆ημοκρατίας μέλος,  ή  

μη,  του  Κοινοβουλίου,  όπως  και  στην  πρώτη  περίπτωση,  όταν  δηλαδή  το κόμμα διαθέτει 
αρχηγό.
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ενεργοποιείται  η  διαδικασία  της  διερευνητικής  διαδικασίας, δηλαδή  η  διαδικασία που  μεσολαβεί
προκειμένου να  διακριβωθεί  η  δυνατότητα  σχηματισμού Κυβέρνησης  που  να  έχει  την  εμπιστοσύνη

της  απόλυτης  πλειοψηφίας  των  εδρών της  Βουλής. 
Η  διερευνητική  διαδικασία  διακρίνεται  στο  στάδιο  των  διερευνητικών εντολών και στο στάδιο της 

σύγκλησης των αρχηγών. 

Κατά  το  στάδιο  των  διερευνητικών  εντολών,  εφόσον  κανένα κόμμα  δεν  έχει  τη  δεδηλωμένη
εμπιστοσύνη της  πλειοψηφίας  των  βουλευτών,  ο Πρόεδρος  της  ∆ημοκρατίας παρέχει  στον  αρχηγό  

του  κόμματος που  εξασφάλισε  τη σχετική πλειοψηφία, τη δυνατότητα διενέργειας μιας πρώτης 
διερευνητικής εντολής. 

Στόχος  της  διερευνητικής  αυτής  εντολής  είναι  η  διακρίβωση  της  δυνατότητας σχηματισμού
κυβέρνησης  που  να  απολαμβάνει την  εμπιστοσύνη της  απόλυτης πλειοψηφίας των βουλευτών. 

Αν  η  πρώτη εντολή  δεν έχει  αποτέλεσμα, ο  Πρόεδρος της  ∆ημοκρατίας παρέχει  και  δεύτερη  
διερευνητική  εντολή  στον  αρχηγό  του δεύτερου  σε  κοινοβουλευτική  δύναμη κόμματος.  Με  τον  ίδιο  

τρόπο,  αν  ούτε  η δεύτερη  εντολή  στεφθεί  με  επιτυχία  ο  συντακτικός  νομοθέτης προβλέπει  και  
τρίτη, η οποία απευθύνεται στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. 

Τέλος,  για  την  περίπτωση  που  κόμματα είναι  ισοδύναμα σε  βουλευτικές  έδρες,  τοΣύνταγμα
προβλέπει  και  τη  δυνατότητα  τέταρτης  διερευνητικής  εντολής, ρυθμίζοντας ποιο κόμμα προηγείται 

και ποιο έπεται.



• Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού η 
Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης της 

Βουλής(αρ.84 παρ.1 εδ.β). Ψήφος εμπιστοσύνης μπορεί να ζητηθεί και 
από την Κυβέρνηση οποτεδήποτε άλλοτε. Η πρόταση εμπιστοσύνης 
πρέπει να γίνει δεκτή από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

βουλευτών η οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από τα δύο  
πέμπτα  του  όλου  αριθμού  των  βουλευτών(120/300). Παρ’ όλο  που  δεν  

αναφέρεται  ρητά  στο Σύνταγμα, θεωρείται ότι η Κυβέρνηση 
αποδοκιμάζεται εάν η Βουλή δεν εγκρίνει τον προϋπολογισμό. 

• Επίσης η Κυβέρνηση δεν μπορεί να κυβερνήσει εάν παύσουν να την 
στηρίζουν 151 βουλευτές.  Η Βουλή μπορεί με απόφαση της να 

αποσύρει την εμπιστοσύνη από την Κυβέρνηση ή από μέλος της. Η 
πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογραμμένη από το 1/6  των 

βουλευτών (50/300). Η πρόταση δυσπιστίας  για  να  γίνει  δεκτή  πρέπει  
να  ψηφιστεί  από  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνόλου  των 

βουλευτών(151/300). Η πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να υποβληθεί 
πριν την πάροδο εξαμήνου από την απόρριψη προηγούμενης πρότασης 

δυσπιστίας.
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Η πρόταση εμπιστοσύνης και η 
πρόταση δυσπιστίας
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Τη νομοθετική πρωτοβουλία έχει η Επιτροπή, η οποία σε δύο τομείς διαθέτει 

οιονεί νομοθετική αρμοδιότητα(Παπαδοπούλου, σ. 62). Τη νομοθετική λειτουργία 

ασκούν το Συμβούλιο(Παπαδοπούλου, σελ. 53+57) και το Κοινοβούλιο. (Βλ. 

Παπαδοπούλου, σελ. 57). 

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, εισήχθη ο θεσμός της νομοθετικής πρωτοβουλίας 
των πολιτών, βάσει της οποίας εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο πολίτες, υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών  μελών,  μπορούν  να  
ζητήσουν  από  την  Επιτροπή  να  υποβάλει  πρόταση  στους  τομείς αρμοδιότητας 
της Ένωσης(Φεφές, σελ. 4).

Την  εκτελεστική  αρμοδιότητα  στην  ΕΕ  ασκεί  η  Επιτροπή



• Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η διαδικασία συναπόφασης(που μετονομάστηκε «συνήθης 

νομοθετική διαδικασία») επεκτείνεται σε πολλούς νέους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι το 

Κοινοβούλιο αποκτά ουσιαστική νομοθετική εξουσία σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο σε 

ορισμένους τομείς στους οποίους μέχρι σήμερα δεν συμμετείχε ή είχε απλά συμβουλευτικό 

ρόλο. Μεταξύ αυτών των τομέων είναι η  νόμιμη  μετανάστευση,  η  δικαστική  συνεργασία  

σε  ποινικές  υποθέσεις(Eurojust,  πρόληψη  του εγκλήματος, εναρμόνιση των κανόνων για 

τον καθορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων), η  αστυνομική  

συνεργασία(Ευρωπόλ), και  ορισμένες  διατάξεις  που  αφορούν  την  κοινή  εμπορική 

πολιτική και την κοινή γεωργική πολιτική. Με τον τρόπο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

παρεμβαίνει στην κατάρτιση του συνόλου σχεδόν των νομοθετικών πράξεων.

• Τέλος,  η  Συνθήκη  της  Λισαβόνας  προβλέπει  ότι  απαιτείται  σύμφωνη  γνώμη  του  

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  για  όλες  τις  διεθνείς  συμφωνίες  σε  τομείς  που  εμπίπτουν  

στη  συνήθη  νομοθετική διαδικασία(Φεφές, Σημειώσεις για Λισαβόνα, σελ. 2-3).
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(α)
Η διάκριση μεταξύ ατομικών και κανονιστικών διοικητικών πράξεων και 

η σημασία της

(β)

Με πράξη του αρμόδιου οργάνου ανακαλείται η άδεια λειτουργίας 

βιοτεχνικής επιχείρησης Β. Ο νόμος που προβλέπει τη δυνατότητα 

ανάκλησης της άδειας βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν αναφέρει ότι η 

πράξη ανάκλησης θα πρέπει να έχει αιτιολογία. Ο ιδιοκτήτης της 

επιχείρησης Β ισχυρίζεται ότι η πράξη ανάκλησης είναι παράνομη διότι 

δεν φέρει αιτιολογία. 

1. Είναι βάσιμος ο ισχυρισμός του Β λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, ότι 

πραγματικά ο νόμος δεν προβλέπει την ανάγκη ύπαρξης αιτιολογίας στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ;

2. Σε περίπτωση  που χρειαζόταν αιτιολογία ποιά συγκεκριμένα στοιχεία θα 

έπρεπε αυτή να εμπεριέχει ώστε να θεωρηθεί νόμιμη;

3. Η  αιτιολογία της συγκεκριμένης πράξης πρέπει να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ;  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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Η διάκριση μεταξύ ατομικών και κανονιστικών 
διοικητικών πράξεων και η σημασία της

Κανονιστικές και Ατομικές

Το κριτήριο για τη διάκριση των 
διοικητικών πράξεων σε 
κανονιστικές και ατομικές είναι 
ποιοτικό και αφορά τον 
χαρακτήρα του κανόνα που 
αυτές θεσπίζουν ως απρόσωπο ή 
ως ατομικό.

Οι κανονιστικές πράξεις 

περιέχουν έναν απρόσωπο 
κανόνα δικαίου και έχουν 
εφαρμογή σε κάθε πρόσωπο που 
συγκεντρώνει ορισμένες 
προϋποθέσεις 

π.χ. καθορισμός του μισθολογίου των 
δημοσίων υπαλλήλων, όροι δόμησης 
μίας περιοχής.

Οι ατομικές πράξεις 
περιέχουν έναν ατομικό 
κανόνα, μία απολύτως 
εξατομικευμένη ρύθμιση, η οποία 
απευθύνεται σε συγκεκριμένο 
πρόσωπο

π.χ. διορισμός του Νομάρχη 
Φθιώτιδας.

Ατομική είναι και η πράξη 
χαρακτηρισμού ενός ακινήτου 
κατεδαφιστέου διότι απευθύνεται 
στο πρόσωπο που έχει το 
εμπράγματο δικαίωμα επί του 
ακινήτου
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Χαρακτηριστικά:

Οι κανονιστικές πράξεις εκδίδονται στο πλαίσιο νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Οι κανονιστικές πράξεις έχουν άμεσο ισχύ αλλά συχνά δεν έχουν άμεσες έννομες συνέπειες για 
τους διοικούμενους. 

Π.χ. ο απρόσωπος κανόνας με τον οποίο μειώνεται ο συντελεστής δόμησης σε μία περιοχή 
περιορίζει το δικαίωμα οικοδόμησης των ιδιοκτητών της περιοχής, όταν εκδοθούν οι οικοδομικές 

τους άδειες.

Συστατικός τύπος των κανονιστικών πράξεων είναι κατά κανόνα η δημοσίευσή τους στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ενώ οι ατομικές τελειούνται, κατά κανόνα, με την υπογραφή και τη 

χρονολόγησή τους (ειδικότερη αναφορά κατωτέρω).

Οι ατομικές πράξεις έχουν συνήθως νόμιμο έρεισμα κανονιστική πράξη, την οποία εξειδικεύουν.

Οι ατομικές πράξεις πρέπει να περιέχουν σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία 

(Άρθ.. 17 παρ. 1 και 2 Κ.Δ.Δ.),     δεν απαιτείται το ίδιο για τις κανονιστικές



• Με πράξη του αρμόδιου οργάνου ανακαλείται η άδεια λειτουργίας βιοτεχνικής επιχείρησης Β. Ο νόμος 

που προβλέπει τη δυνατότητα ανάκλησης της άδειας βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν αναφέρει ότι η 

πράξη ανάκλησης θα πρέπει να έχει αιτιολογία. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Β ισχυρίζεται ότι η 

πράξη ανάκλησης είναι παράνομη διότι δεν φέρει αιτιολογία. 

1. Είναι βάσιμος ο ισχυρισμός του Β λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, ότι πραγματικά ο νόμος δεν προβλέπει 

την ανάγκη ύπαρξης αιτιολογίας στη συγκεκριμένη περίπτωση ;

2. Σε περίπτωση  που χρειαζόταν αιτιολογία ποιά συγκεκριμένα στοιχεία θα έπρεπε αυτή να εμπεριέχει 

ώστε να θεωρηθεί νόμιμη;

3. Η  αιτιολογία της συγκεκριμένης πράξης πρέπει να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ;  

• 1. Οι δυσμενείς για το διοικούμενο διοικητικές πράξεις είναι υποχρεωτικά αιτιολογητέες, 
έστω και εάν δεν προβλέπεται η υποχρέωση αιτιολόγησης από το νόμο, 

• 2. Η  αιτιολογία  πρέπει  να  είναι  ειδική  και  συγκεκριμένη  και  να  περιέχει  τα  νομικά  
και πραγματικά περιστατικά που αποτέλεσαν τη βάση έκδοσης της αιτιολογητέας πράξης, 

• 3. Η αιτιολογία δεν δημοσιεύεται, αρκεί να εμπεριέχεται στο σώμα της αιτιολογητέας
πράξης ή έστω(υπό προϋποθέσεις) στο φάκελο της. 
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(α)

Η Α αγόρασε από το κατάστημα του Π έναν επάργυρο 
δίσκο αντί  300 €, μετά από την  διαβεβαίωση του Π ότι 

ο δίσκος είναι ασημένιος. Όταν η Α επέστρεψε στο 
σπίτι της  αντιλήφθηκε ότι ο δίσκος δεν ήταν 

ασημένιος. Ποιά δικαιώματα έχει η Α;

(β)

1) Ποιά είναι τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας σύμβασης 
ως ”σύμβασης εξαρτημένης εργασίας”; 

2) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σύμβασης εργασίας και 
σύμβασης έργου;
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ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ
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Η Α αγόρασε από το κατάστημα του Π έναν 

επάργυρο δίσκο αντί  300 €, μετά από την  

διαβεβαίωση του Π ότι ο δίσκος είναι ασημένιος. 

Όταν η Α επέστρεψε στο σπίτι της  αντιλήφθηκε ότι ο 

δίσκος δεν ήταν ασημένιος. 

Ποιά δικαιώματα έχει η Α;

Η δικαιοπραξία που καταρτίστηκε μεταξύ Α και Π είναι 
ακυρώσιμη λόγω απάτης. Κατά συνέπεια η Α, 

στρεφόμενη  κατά  του  Π,  έχει  δικαίωμα  α.  να  ζητήσει  
ακύρωση  της  μεταξύ  τους  καταρτισθείσας

δικαιοπραξίας και β. να ζητήσει, παράλληλα με την 
ακύρωση της δικαιοπραξίας, και αποζημίωση από τον Π 

που διέπραξε την απάτη(βλ. Αγαλλοπούλου, Βασικές 
έννοιες Αστικού Δικαίου, σ. 140-142).
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α. ο μονομερής 
καθορισμός από τον 

εργοδότη του τόπου και 
του χρόνου παροχής 

εργασίας

β. η υποχρέωση του 
ενός μέρους να 

ακολουθεί τις οδηγίες 
του άλλου μέρους

γ. η ένταξη στην 
εκμετάλλευση του 

εργοδότη

δ. η 
αυτοπρόσωπη 
εκτέλεση της 

εργασίας

Κρίσιμα κριτήρια για το 
χαρακτηρισμό μιας 
σύμβασης εξαρτημένης 
εργασίας θεωρούνται: 
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η διαφορά μεταξύ σύμβασης 
εργασίας και σύμβασης έργου

Στη  σύμβαση  έργου  οι  συμβαλλόμενοι  
αποβλέπουν  στο  αποτέλεσμα  της  εργασίας,  

δηλ.  Στην εκτέλεση  του  έργου,  ενώ  στη  
σύμβαση  εργασίας  στην  παροχή  της  εργασίας  

αυτής  καθεαυτή (Βλ.Αγαλλοπούλου, σ. 355) 
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Τι είναι η Αναθεωρητική 

Λειτουργία του Συντάγματος;

Πώς πραγματοποιείται η 

αναθεώρηση του 
Συντάγματος;



Η   αναθεωρητική  λειτουργία 
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εξορισμού ,  έχει   μερικό   χαρακτήρα ,  διότι   η   ολική  
αναθεώρηση  του   Συντάγματος   ισοδυναμεί   με  άσκηση  

πρωτογενούς  συντακτικής  εξουσίας .

Η   λειτουργία  αυτή,  ως  μία  διαδικασία   προβλεπόμενη  
από   το   Σύνταγμα,  ελέγχεται,  όσον  αφορά   την  τήρηση 

του  τύπου  και  της  ουσίας της  από  τα  δικαστήρια . 



• - ο   πρώτος   είναι   ο   αφηρημένος,  κατά  τον   οποίο   ορίζεται  ότι  δεν υπόκεινται   σε  αναθεώρηση  

• οι   διατάξεις   που   καθορίζουν  τη   βάση  και  τη   μορφή   του   πολιτεύματος .  Αυτές,  από   τη  
θεωρία  του   Συνταγματικού  Δικαίου,  προσδιορίζονται,  ενδεικτικά,  ως  εξής :  η   αρχή  της  λαϊκής   

κυριαρχίας ,  ο  δημοκρατικός  τρόπος  ανάδειξης  της   Βουλής,  οι   νομοθετικές  και ελεγκτικές  
αρμοδιότητές   της ,  το   αιρετό   του   αρχηγού   του   κράτους ,  ο   αποκλεισμός   του  προεδρικού  

πολιτεύματος ,  οι   διατάξεις   που   εξασφαλίζουν  την   πολιτική  συμμετοχή ,  η  ελευθερία  ίδρυσης   
και  λειτουργιάς  πολιτικών  κομμάτων,  η   διασφάλιση  του   κοινωνικού  κράτους  δικαίου. 

• - ο  δεύτερος  είναι  ο   συγκεκριμένος,  κατά  τον   οποίο   απαριθμούνται συγκεκριμένες διατάξεις  που   
δεν  υπόκεινται   σε  αναθεώρηση . 
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Το ελληνικό  Σύνταγμα θέτει τα  όρια  της  
αναθεωρητικής  λειτουργίας με δύο  τρόπους : 

Ο  διατάξεις   αυτές  είναι   εκείνες  που   θεσπίζουν :  

• το  σεβασμό   και  την   προστασία   της   αξίας  του   ανθρώπου ,
• την   ισότητα   των   πολιτών,  

• την  εισδοχή   μόνον   Ελλήνων  πολιτών  στις   δημόσιες  υπηρεσίες , 
• την   απαγόρευση   αναγνώρισης  τίτλων   ευγένειας  ή   διακρίσεων , 

• την   ελεύθερη  ανάπτυξη  της   προσωπικότητας,  
• την  ελεύθερη  συμμετοχή   στην  κοινωνική, 

• οικονομική   και  πολιτική  ζωή   της   χώρας ,
• το  απαραβίαστο   της   προσωπικής  ελευθερίας , 

• και  της   θρησκευτικής   συνείδησης,  την   αρχή  της  διάκρισης των  λειτουργιών. 
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Η   διαδικασία   της   αναθεώρησης  προβλέπεται  από   
το    ίδιο   το   Σύνταγμα  και  έχει   ως  εξής : 

αποκλειστικά   αρμόδιο   όργανο  είναι   η   Βουλή ,  χωρίς   τη   σύμπραξη  ούτε   
του   Προέδρου  της  Δημοκρατίας ,  ούτε  της  Κυβέρνησης.  Η  διαδικασία  
διακρίνεται  σε  δύο  φάσεις : 

Η   πρώτη   αρχίζει   με  τη   διαπίστωση  της   ανάγκης   της   αναθεώρησης.  Η   
διαπίστωση  γίνεται  με  απόφαση  της   Βουλής  μετά   από   πρόταση   πενήντα  
τουλάχιστον  Βουλευτών   και  με πλειοψηφία  των   τριών   πέμπτων  του   όλου  
αριθμού   των   Βουλευτών .  Η   πρόταση   πρέπει  να ψηφιστεί   δύο   φορές   και  οι   
ψηφοφορίες  πρέπει  να  απέχουν   μεταξύ   τους   τουλάχιστον  ένα  μήνα.  Με  την   
περί   αναθεώρησης  απόφαση  πρέπει  να  καθορίζονται   και  οι   αναθεωρητέες
διατάξεις ,  ο   προσδιορισμός   των   οποίων  δεσμεύει   την   επόμενη   Βουλή .  Η   
διαδικασία  συνεχίζεται   μόνον   εφόσον  η  πρόταση   συγκεντρώσει,  τουλάχιστον 
,  την   απόλυτη  πλειοψηφία  του   συνολικού  αριθμού   των   Βουλευτών .  Η   
απόφαση  πάντως  για  αναθεώρηση  δεν  συνεπάγεται  τη   διάλυση   της   Βουλής,  
η   οποία   είτε   εξαντλεί   τη   θητεία   της   είτε   διαλύεται για τους  λόγους που  
προβλέπει  το  Σύνταγμα. 

Η δεύτερη φάση της αναθεώρησης δεν κινείται από τη Βουλή που έκρινε
την ανάγκη της αναθεώρησης αλλά από την επόμενη Βουλή . Η νέα
Βουλή αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της για τις
αναθεωρητέες διατάξεις . Αυξημένη πλειοψηφία, τριών πέμπτων των μελών
της Βουλής, απαιτείται η πρώτη απόφαση της Βουλής για αναθεώρηση
λήφθηκε μόνον με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της .
Την ψήφιση κάθε διάταξης ακολουθεί η μέσα σε δέκα ημέρες από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η θέση της σε ισχύ με
ειδικό Ψήφισμα.
Το Σύνταγμα απαγορεύει την αναθεώρηση πριν περάσουν πέντε χρόνια
από την προηγούμενη.
Μετά την ολοκλήρωση της αναθεώρησης και την έκδοση και δημοσίευση
του Ψηφίσματος, η αναθεωρητική Βουλή μετατρέπεται σε απλή.



Τι αφορά ο έλεγχος 

αντισυνταγματικότητας του νόμου;
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το   βασικό  χαρακτηριστικό   του   Συντάγματος   είναι   η   αυξημένη  
τυπική  ισχύς   του ,  η   νομική   δηλ .  υπεροχή   του   απέναντι   σε  όλους   

τους   άλλους  κανόνες   δικαίου. 

Στην  υπεροχή   αυτή  θεμελιώνεται   και  η   έννοια   της   αντισυνταγματικότητας,

η   οποία   έχει   το  νόημα   αφενός  μεν  της   τήρησης   των   δικαστικών   
κανόνων   που   θέτει  το   Σύνταγμα  για  την  παραγωγή   κανόνων   
δικαίου,  αφετέρου  δε  της   μη  αντίθεσης  του   περιεχομένου  των  

κανόνων  αυτών  προς το  Σύνταγμα. 

Ο  έλεγχος   της   αντισυνταγματικότητας  των   νόμων   συνδέεται  
άμεσα   με  την   έννοια   του  κράτους   δικαίου,  διότι   διασφαλίζει  την   
υπαγωγή  της   κρατικής   εξουσίας   σε  νομικούς  φραγμούς,  οι  οποίοι  

τίθενται από  το  Σύνταγμα. 

Αφορά  ο   έλεγχος   αντισυνταγματικότητας,  κυρίως  τους   τυπικούς   
νόμους,  διότι   η  συνταγματικότητα   των   κανονιστικών   πράξεων  της   

διοίκησης  ελέγχεται  στο  πλαίσιο τήρησης ,  από  αυτήν,  της  αρχής  της  
νομιμότητας. 



ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΕ;
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Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική

Με το δεύτερο μέρος (άρθρα43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική 
μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία(ΙΚΕ), η οποία έχει νομική

προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι 
εμπορική επιχείρηση. Στην ΙΚΕ απαγορεύεται η άσκηση επιχειρήσεως για την 

οποία έχει ορισθεί από τον νόμο αποκλειστικά άλλη εταιρική μορφή(άρθρο1 § 1 
Ν. 4072/2012), όπως οι τραπεζικές, ασφαλιστικές, αθλητικές, αμοιβαίων

κεφαλαίων κ.ά. 

Περιορισμένη η ευθύνη των εταίρων της ΙΚΕ Oι εταίροι της ΙΚΕ δεν ευθύνονται 
για τα χρέη της, με την επιφύλαξη του άρθρου79, που προβλέπει εγγυητικές 
εισφορές, μέσω των οποίων ο εταίρος αναλαμβάνει ευθύνη για τα χρέη της 

εταιρείας μέχρις ενός ορισμένου ποσού, το οποίο αναφέρεται στο καταστατικό.

Κατώτατο όριο κεφαλαίου ενός(1) ευρώ

Η ΙΚΕ έχει πάντοτε κεφάλαιο, με κατώτατο όριο εταιρικού κεφαλαίου ενός(1) 
ευρώ, που αντιστοιχεί σε ένα εταιρικό μερίδιο.
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Τι είναι το Αντιπροσωπευτικό 
Σύστημα  ;

Το αντιπροσωπευτικό σύστημα είναι αυτό κατά το οποίο η 
νομοθετική εξουσία ασκείται κατά κύριο λόγο από 

συλλογικά όργανα. Αυτά αναδεικνύονται από το λαό σε 
στενή έννοια, δηλαδή το εκλογικό σώμα, με εκλογή που 

επαναλαμβάνεται σε τακτές περιόδους. 



• Με  τον   όρο   θεμελιώδεις  αρχές   του   Συντάγματος   νοούνται   τα   βασικά  στοιχεία  που   το  
χαρακτηρίζουν   και  προσδιορίζουν,  κατ’  επέκταση,  το   πολίτευμα  που   αυτό  καθιερώνει .  Το ίδιο   
περιεχόμενο  αποδίδουν   οι   επίσης  χρησιμοποιούμενοι  όροι  « οργανωτικές  βάσεις   του  πολιτεύματος », 
«οργανωτικές  βάσεις   του   Κράτους »  και  «θεμελιώδεις  αρχές   του  πολιτεύματος ». 

• Ο θεμελιώδης χαρακτήρας μιας αρχής προκύπτει είτε επειδή το ίδιο το Σύνταγμα το ορίζει,
προβλέποντας ότι η διάταξη που την καθιερώνει δεν υπόκειται σε αναθεώρηση , είτε επειδή το
περιεχόμενό της συνδέεται ουσιαστικά με το θεσμικό πλαίσιο που το Σύνταγμα εγκαθιδρύει.

Οι αρχές αυτές είναι οι εξής :

• α . Η δημοκρατική αρχή

• β. Η αντιπροσωπευτική αρχή

• γ. Η κοινοβουλευτική αρχή

• δ . Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

• ε . Η αρχή του πολυκομματισμού

• στ. Η αρχή της « προεδρευομένης» Δημοκρατίας

• ζ . Η αρχή του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους
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Πρόκειται για το άρθρο 29 το οποίο ορίζει ότι οι Έλληνες πολίτες, που έχουν εκλογικό δικαίωμα, μπορούν
ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα , των οποίων η εσωτερική οργάνωση και η δράση
οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος .

Το πολιτικό κόμμα είναι μία ιδιαίτερη μορφή ένωσης πολιτών, με διαρκή χαρακτήρα , που του αναγνωρίζεται
ανάλογη ικανότητα δικαίου, όση του χρειάζεται για να επιτελέσει την αποστολή του , η οποία είναι η πολιτική
έκφραση μερίδας των πολιτών και η συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής βούλησης.

Η συνταγματική αναφορά στα πολιτικά κόμματα , καθώς επίσης και η θεμελίωση του συστήματος σχηματισμού
της Κυβέρνησης και της λειτουργίας της Βουλής στο θεσμό του πολιτικού κόμματος, οδηγούν στη συναγωγή της
αρχής του πολυκομματισμού και στο χαρακτηρισμό των κομμάτων ως πολιτικού θεσμού. Το περιεχόμενο της αρχής
έγκειται στην ελεύθερη ίδρυση και δράση πολιτικών κομμάτων που ανταγωνίζονται ελεύθερα και ισότιμα μεταξύ
τους , ως φορείς γνήσιας πολιτικής έκφρασης του λαού. Με αυτό το περιεχόμενο η εξεταζόμενη αρχή πρέπει να
θεωρηθεί ως θεμελιώδης του Συντάγματος και μη αναθεωρητέα .
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Σύμφωνα  με  την   άποψη  που   επικρατεί  κράτος  δικαίου  είναι   το   κράτος  εκείνο   στο  οποίο   η  κρατική  εξουσία  περιορίζεται  με  
κανόνες   δικαίου  σε  όλες   τις  εκφάνσεις  και  λειτουργίες   της . 

Ούτε  η   αρχή  του   κράτους   δικαίου  ούτε   η   αρχή  του   κοινωνικού   κράτους   αναφέρονται  ρητά στο  Σύνταγμα  ως  θεμελιώδεις  
αρχές   του .  Υπάρχουν  όμως  σε  αυτό  διατάξεις   που   τις κατοχυρώνουν  ουσιαστικά  και προσδίδουν σε αυτές θεμελιώδη  χαρακτήρα

- η   κατοχύρωση   ενός   εκτενούς   καταλόγου   ατομικών  και  κοινωνικών  δικαιωμάτων  ( 
αρ. 4-25 Σ),  με  κορυφαίες   την   προστασία   της   αξίας  του   ανθρώπου  ( αρ. 2  παρ . 1  

Σ)  και   την   αρχή της   ισότητας  ( αρ. 4  παρ . 1  Σ),  στην  προσωπική  ελευθερία  σε  
συνδυασμό  με  την   ελεύθερη ανάπτυξη της  προσωπικότητας του  καθενός  ( αρ. 5  παρ . 1  

Σ) 

- η  αρχή της  διάκρισης των  λειτουργιών ( αρ. 26  Σ) 

- ο  δικαστικός  έλεγχος  της  συνταγματικότητας των   νόμων  ( αρ. 93  παρ .4 και 100 Σ) 

- ο   δικαστικός   έλεγχος   της   νομιμότητας  των   διοικητικών  πράξεων  ενώπιον   του   
Συμβουλίου της  Επικρατείας και των  τακτικών  Διοικητικών Δικαστηρίων ( αρ. 94  και 96  

Σ) 

- η  μονιμότητα  των  δημοσίων υπαλλήλων ( αρ. 103  Σ) 
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται για μία πενταετία και 
είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος. Ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας δεν έχει άλλες αρμοδιότητες, παρά μόνο ότι του 
απονέμουν ρητά το Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι 
με αυτό. Είναι δυνατόν να διωχθεί για εσχάτη προδοσία ή για 

εκ προθέσεως παραβίαση του Συντάγματος. 

Στην Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αιρετός, δεν εκλέγεται 

απευθείας από τον λαό, αλλά από το Κοινοβούλιο και έχει 
περιορισμένες πολιτικές αρμοδιότητες
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Η κοινοτική έννομη τάξη έχει άμεση ισχύ (ή άμεσο αποτέλεσμα). Το 
κοινοτικό δίκαιο δηλ. Παρέχει δικαιώματα και επιβάλλει υποχρεώσεις 
όχι μόνο στα όργανα της κοινότητας και στα Κράτη Μέλη αλλά και 
στους πολίτες των Κρατών-Μελών, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του 
Κράτους-Μέλους.

Ο ιδιώτης μπορεί να καταφύγει στα εθνικά δικαστήρια και να ζητήσει 
την εφαρμογή του κοινοτικού κανόνα. Η άμεση ισχύς για τους 
κανονισμούς απορρέει από την ίδια της Συνθήκη της Ε.Κ ενώ για το 
υπόλοιπο κοινοτικό δίκαιο από τη νομολογία του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). 
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Η κοινοτική έννομη τάξη υπερέχει έναντι του εθνικού υποσυνταγματικού κανόνα δικαίου (αρχή της
υπεροχής). Η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι κάθε κανόνα του ελληνικού δικαίου, πλην του
Συντάγματος, απορρέει από το άρθρο 28 του Συντάγματος. Πρόβλημα τίθεται όσον αφορά την
υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι του Συντάγματος. Το ΔΕΚ έχει κρίνει ότι το κοινοτικό δίκαιο
υπερέχει και του Συντάγματος κάθε Κράτους–Μέλους προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε όλα τα Κράτη-Μέλη. Τα εθνικά δικαστήρια είτε αποδέχονται την
υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού Συντάγματος (π.χ Ισπανία) είτε διακηρύττουν την
υπεροχή του εθνικού Συντάγματος (π.χ Πολωνία) είτε επιδεικνύουν μία συνταγματική ανοχή απέναντι
στο κοινοτικό δίκαιο. Η τελευταία είναι και η κρατούσα τάση.

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει συμφωνία ως προς την υπεροχή ή μή του κοινοτικού δικαίου
έναντι του εθνικού συνταγματικού κανόνα η λύση συχνά δίνεται με αναθεώρηση του οικείου
συνταγματικού κανόνα, πράξη με την οποία διασφαλίζεται τυπικά η υπεροχή του εθνικού Συντάγματος
αλλά στην ουσία γίνεται αποδεκτή η πολιτική υπεροχή του κοινοτικού δικαίου.
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Η Ελεύθερη Κυκλοφορία των 

Πολιτών της Ε.Ε. 

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές που κατοχυρώνονται από την Ε.Ε. είναι η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Κάθε κάτοικος της Ε.Ε. έχει το 
δικαίωμα να μετακινείται, να εγκαθίσταται και να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο 
κράτος μέλος, να εργάζεται και να σπουδάζει χωρίς να υπόκειται σε 
διακρίσεις βάσει της εθνικότητάς του

Η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων συνεπάγεται, ότι κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχει το δικαίωμα να ζει και συγχρόνως να εργάζεται και να ασκεί 
δραστηριότητα σε διαφορετικό κράτος μέλος, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για 
τους υπηκόους του κράτους αυτού χωρίς να απαιτείται άδεια εργασίας.
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Η Εφαρμοσιμότητα των Ευρωπαϊκών 

Κανόνων σε Κράτος - Μέλος.

Θεμελιώδης αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου, η οποία καθιερώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΔΕΕ), μαζί με την αρχή της υπεροχής είναι το άμεσο αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού δικαίου. Ανεξαρτήτως της 
ύπαρξης κειμένων στην εθνική νομοθεσία, επιτρέπεται στους ιδιώτες να επικαλούνται άμεσα το ευρωπαϊκό 

δίκαιο ενώπιων των δικαστηρίων

Η αρχή του άμεσου αποτελέσματος, επιτρέπει στους ιδιώτες να επικαλούνται άμεσα ευρωπαϊκό κανόνα 
ενώπιων εθνικού η ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Η εν λόγω αρχή παρόλο που αφορά ορισμένες ευρωπαϊκές 

πράξεις, υπάγεται σε πολλές προϋποθέσεις

Συνεπώς, το άμεσο αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού δικαίου εγγυάται την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού δικαίου εντός των κρατών μελών και έχει  δύο πτυχές. Ένα κάθετο και 
ένα οριζόντιο αποτέλεσμα. Το μεν κάθετο αποτέλεσμα σημαίνει ότι οι ιδιώτες μπορούν να επικαλεστούν έναν 
ευρωπαϊκό κανόνα έναντι του κράτους, συνεπώς ισχύει στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και του κράτους, το δε 
οριζόντιο αποτέλεσμα σημαίνει ότι ένας ιδιώτης μπορεί να επικαλεστεί έναν ευρωπαϊκό κανόνα, έναντι ενός 

άλλου ιδιώτη και συνεπώς ισχύει στις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών
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Η Λαϊκή Κυριαρχία Θεμελιώδης Αρχή της Βάσης του 

Ελληνικού   Πολιτεύματος

Η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας εισήχθη πρώτα από τον Ζαν – Ζακ 
Ρουσσώ στο έργο του Du Contrat Social, ou Pricipes du droit politique
(1762) και αναφέρει ότι η δύναμη εξουσίας είναι η συγκέντρωση της λαϊκής 
δύναμης. Το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή η προάσπιση της κοινωνικής 
ευημερίας βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου του Ρουσσώ, όπου ο λαός 
διατηρεί τη κυριαρχία και η συγκατάθεσή του μονιμοποιεί τις αποφάσεις 
της αρχής. 

Το Σύνταγμα ορίζει ότι η λαϊκή κυριαρχία είναι η θεμελιώδης βάση της 
μορφής  του πολιτεύματος. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό
υπάρχουν και ασκούνται υπέρ αυτού και του έθνους (άρ. 1 §1,2 Σ.). Με 
λίγα λόγια το κρατικό όργανο δηλαδή η Βουλή, οφείλει να λαμβάνει 
αποφάσεις οι οποίες εκφράζουν τη λαϊκή κυριαρχία και υπηρετούν το 
κοινωνικό σύνολο.  Η λειτουργία της Βουλής καθορίζεται από το Σύνταγμα
και το Κανονισμό της Βουλής, ενώ η αποτελεσματική λειτουργία της 
Δημοκρατίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαλή διεξαγωγή των 
εργασιών της



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : vicky.eclass4u@gmail.com

85

Τα Χαρακτηριστικά του Αντιπροσωπευτικού 

Συστήματος

Χαρακτηριστικό του αντιπροσωπευτικού συστήματος είναι η άσκηση της νομοθετικής εξουσίας από 
συλλογικά όργανα. Αυτά αναδεικνύονται από το λαό, υπό στενή έννοια, δηλαδή το εκλογικό σώμα. Έτσι 

το πολιτικό σύστημα βασίζεται στο θεσμό του αντιπροσωπευτικού συστήματος. Ο δε θεσμός του 
αντιπροσωπευτικού συστήματος, αποτελείται από τον αντιπρόσωπο και τον αντιπροσωπευόμενο. 

Ανάμεσα στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο (αντιπροσώπου και αντιπροσωπευόμενου) ο 
πρώτος υπερέχει του δεύτερου είναι δηλαδή ανώτερος

Επειδή όμως ο σκοπός της ύπαρξης ενός συλλογικού αντιπροσωπευτικού οργάνου, είναι να 
αντιπροσωπεύει και να διατυπώνει τη βούληση του έθνους, το αντιπροσωπευτικό σύστημα συνδέεται 

άρρηκτα και με την αρχή της εθνικής κυριαρχίας.

Χαρακτηριστικά στοιχεία του αντιπροσωπευτικού συστήματος σχετικά με το ζήτημα της άμβλυνσης 
ή νοθείας της αντιπροσωπευτικής αρχής, είναι το δημοψήφισμα (αρ. 44Σ) και η αναγωγή του 

πολιτικού κόμματος σε θεσμό του Συντάγματος (αρ. 110 παρ. 3Σ).
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Η αρχή  της νομιμότητας νοείται ως υπαγωγή στο σύνολο των κανόνων δικαίου 
που αποτελούν την έννομη τάξη σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.  Έτσι στο 

Διοικητικό Δίκαιο η εν λόγω αρχή δεν περιορίζεται στους κανόνες δικαίου που 
θεσπίζονται μόνο από το νομοθετικό όργανο (Βουλή)  αλλά και από αλλά όργανα 
του κράτους όπως π.χ. Διοίκηση, δικαστής, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

όργανα διεθνών οργανισμών

Ταυτίζεται με την έννοια του Κράτους Δικαίου και είναι απόρροια των αρχών 
της λαϊκής κυριαρχίας, της διάκρισης των λειτουργιών και συνακόλουθα του 

αντιπροσωπευτικού συστήματος, της υπεροχής και του τεκμηρίου αρμοδιότητας 
του νομοθετικού οργάνου, που συγκροτείται από αντιπροσώπους του εκλογικού 

σώματος
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Ανάκληση ατομικής 

διοικητικής πράξης

Ενόψει της ανυπαρξίας πλήρους γενικού Κώδικα της Διοικητικής Διαδικασίας, δεν 
υπάρχουν γενικές διατάξεις για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων.  Το όλο θέμα 

ρυθμίζεται κατά βάση, με τη διάπλαση γενικών αρχών από τη νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας

Ανάκληση σημαίνει εξαφάνιση της διοικητικής πράξης.  Η εξαφάνιση 
ενεργεί για το μέλλον, όταν η ανακαλούμενη είναι νόμιμη πράξη και 

αναδρομικώς όταν είναι παράνομη πράξη.  Η ανάκληση αφορά τις 
ατομικές διοικητικές πράξεις και όχι τις κανονιστικές πράξεις.  Διότι 
αυτές δεν ανακαλούνται, αλλά ως ουσιαστικοί νόμοι καταργούνται ή 
τροποποιούνται, εκτός αν ορίζει αλλιώς ο νόμος (ΣΕ 4914/1987) ή αν 

έχουν εκδοθεί από αναρμόδια όργανα
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Οι νόμιμες ατομικές πράξεις, από τις οποίες οι διοικούμενοι απέκτησαν 
δικαιώματα, δεν ανακαλούνται, ούτω αν συντελεστεί  μεταγενέστερη 

μεταβολή των απόψεων της Διοίκησης επί της συγκεκριμένης υπόθεσης

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθενται λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος, όταν ο διοικούμενος δε συμμορφώνεται με τους όρους που 

στηρίχθηκε η ισχύς της πράξης και όταν δεν έχουν απορρεύσει δικαιώματα 
στο διοικούμενο από τη διοικητική πράξη

Ελεύθερα ανακλητές είναι οι παράνομες ατομικές διοικητικές πράξεις, έστω 
και αν έχουν δημιουργηθεί απ’ αυτές δικαιώματα στους διοικούμενους υπό 

την προϋπόθεση  η ανάκλησή τους θα γίνει μέσα σε εύλογο χρόνο, ο οποίος, 
κατά τον ΑΝ 261/1968, δεν μπορεί να είναι λιγότερος από πέντε έτη από 

την έκδοση της πράξης
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Πάντως, η ανάκληση παράνομης ατομικής πράξης 

επιτρέπεται οποτεδήποτε, χωρίς χρονικό περιορισμό :

1) αν η  Διοίκηση οδηγήθηκε στην 
έκδοση από απατηλή ενέργεια του 
διοικούμενου, 

2) για λόγους δημοσίου συμφέροντος 
και 

3) και αν αυτή γίνεται για 
συμμόρφωση της Διοίκησης σε 
ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ.
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Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 

διοικούμενου 

➢ Γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου αποτελεί η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του 
διοικούμενου

➢ Θεμελιώνεται στις βασικές αρχές του κράτους δικαίου και πηγάζει από τη συνδυασμένη 
ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 1,2,3 και 25 του Συντάγματος 

➢ Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ η εν λόγω αρχή συνδέεται έμμεσα με την έννοια του Κράτους 
Δικαίου και την αξία του ανθρώπου, αν και η σύγχρονη τάση της νομολογίας του, την 

παρουσιάζει ως ερμηνευτικό κριτήριο για τη συνταγματικότητα των νομοθετικών διατάξεων

➢ Εφαρμόζεται για τη νόμιμη συμπεριφορά της Διοίκησης, καθώς ενεργεί υπό καθεστώς 
διακριτικής ευχέρειας, όπου είτε με δράση, είτε με αδράνεια, οφείλει να προβαίνει στις 

απαιτούμενους υλικές ενέργειες

➢ Με λίγα λόγια -> Ο καλόπιστος διοικούμενος, που ζει σε μια ευνομούμενη πολιτεία, περιμένει και 
έχει τη νόμιμη προσδοκία και το δικαίωμα να θεωρεί ότι ο θεσπισμένος κανόνας δικαίου, δε θα 
τροποποιηθεί σε βάρος του αλλά και αν αυτό συμβεί, το κράτος το ίδιο θα προβλέψει, ώστε να 

μη θιγούν ή χαθούν τα συμφέροντά του
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Αιτιολογία 

ανακλητικής απόφασης

Η  αιτιολογία των ατομικών διοικητικών πράξεων επιβάλλεται λόγω του επαχθούς 

χαρακτήρα τους για τους διοικούμενους, μπορεί να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου 

και η μη αναφορά τους συνιστά παράβαση νόμου

Πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να ανταποκρίνεται στα στοιχεία του 
φακέλου και επιβάλλεται ρητά σε κάθε περίπτωση με το άρθρο 17 του Ν. 
2690/1999

•Σαφήνεια: 
(α) το διοικητικό όργανο οφείλει να καταγράφει με διαυγή
τρόπο τις σκέψεις του,
(β) ορθή γλωσσική διαμόρφωση κειμένου,
(γ) να μην επαναλαμβάνει στερεότυπες εκφράσεις,
(δ) η αποτύπωση της σκέψης του να μην έχει αντιφάσεις
(δηλ. ενδογενή σύγκρουση σκέψεων).

• Ειδικότητα: 

(α) ποσοτική,

(β) ποιοτική. Ποσοτική δηλ. να είναι πλήρης (πληρότητα της αιτιολογίας),
ενώ η ποιότητα αναδεικνύει την αποδεικτική αξία των επιχειρημάτων που
στηρίζουν την αιτιολογία.

•Επάρκεια: 

Η επάρκεια της αιτιολογίας δοκιμάζεται στο
επίπεδο της υπαγωγής του πραγματικού στον
εφαρμοστέο κανόνα δικαίου.
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Πλάνη στα Παραγωγικά Αίτια από μία Σύμβαση 

Πώλησης

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 140 του Αστικού Κώδικα, πλάνη είναι ή 
άγνοια ή η εσφαλμένη γνώση της πραγματικότητας. Υπάρχουν δύο είδη 

πλάνης: η πλάνη στα παραγωγικά αίτια, που συντελεί στη διαμόρφωση της 
εξωπραγματικής βούλησης και η οποία οδηγεί σε διαμόρφωση βούλησης 

τέτοιας, που δε θα σχηματιζόταν εάν το πρόσωπο γνώριζε τη πραγματική 
κατάσταση και η πλάνη στη δήλωση

η πλάνη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης διακρίνεται σε ουσιώδη και 
επουσιώδη

Ουσιώδης πλάνη θεωρείται η παρανόηση του 
δικαιοπρακτούντος, όσον αφορά σημαντικό 

στοιχείο της δικαιοπραξίας, ενώ ο 
δικαιοπρακτών δεν θα τελούσε τη 

δικαιοπραξία αν δεν υπήρχε η παρανόηση και 
γνώριζε τη πραγματική κατάσταση (ΑΚ 142)

η επουσιώδης πλάνη, που σημαίνει 
ότι οι παράγοντες που επιδρούν 

στη λήψη απόφασης ενός 
προσώπου είναι νομικά αδιάφορη 

(ΑΚ 143)



• Πώληση είναι η σύμβαση με την οποία ένας συμβαλλόμενος – πωλητής, υποχρεούται να

μεταβιβάσει σε άλλο συμβαλλόμενο – αγοραστή, την κυριότητα ενός πράγματος ή το δικαίωμα, που

αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης, παραδίδοντας το πράγμα στον αγοραστή, ενώ ο αγοραστής

υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε (ΑΚ 513.

• Μεταξύ των κύριων υποχρεώσεων του πωλητή περιλαμβάνεται η μεταβίβαση της κυριότητας του

πράγματος ή το δικαίωμα στον αγοραστή και η παράδοση της νομής του πράγματος, ενώ αντίστοιχα κύρια

υποχρέωση του αγοραστή είναι να καταβάλει το τίμημα. Η μεταβίβαση της κυριότητας σε κινητό γίνεται

σύμφωνα με το (ΑΚ 1034), ενώ σε ακίνητο σύμφωνα με το (ΑΚ 1033).

• Στις ανωτέρω υποχρεώσεις, αντιστοιχούν και δικαιώματα του αντισυμβαλλόμενου, ενώ από τη

σύναψη πώλησης συνιστώνται έννομες συνέπειες, που απορρέουν από την πλήρωση των στοιχείων της

νομοτυπικής μορφής του ΑΚ 513.

• Μάλιστα, στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ή για

πραγματικό ελάττωμα, παρέχεται κατ’ επιλογή το δικαίωμα στον αγοραστή να απαιτήσει διόρθωση ή

αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός και αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί

δυσανάλογες δαπάνες Αντίστοιχα, στις δευτερεύουσες υποχρεώσεις του πωλητή εντάσσονται η παροχή

πληροφοριών για τις νομικές σχέσεις του αντικειμένου της πώλησης, η μεταβίβαση των παραρτημάτων και

η παράδοση, ενώ η υποχρέωση του αγοραστή να ειδοποιήσει έγκαιρα τον πωλητή για τυχόν ελαττώματα

του πράγματος εντάσσεται στις δευτερεύουσες υποχρεώσεις του αγοραστή.
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Σύμβαση Πώλησης και Δικαιώματα Αγοραστή.
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Σύμφωνα με άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα, αν ο 
πωλητής ευθύνεται για πραγματικό ελάττωμα ή υπάρχει 
έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, ο αγοραστής 
δικαιούται να απαιτήσει χωρίς την επιβάρυνσή του

Διόρθωση ή 
αντικατάσταση του 
πράγματος με άλλο Μείωση του τιμήματος

Υπαναχώρηση από τη 
σύμβαση
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Ευθύνη Νομικών Προσώπων για Πράξεις των Οργάνων 
τους

Η ευθύνη για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων ενός νομικού προσώπου,

όπως για την εταιρεία Γ της περίπτωσής μας, υπάρχει όταν συντρέχουν οι παρακάτω

προϋποθέσεις:

I. δημιουργεί υποχρέωση για αποζημίωση.

II.Έγινε από όργανο που αντιπροσωπεύει το νομικό πρόσωπο, δηλαδή η θέση του έχει ήδη

προβλεφθεί από το καταστατικό ή απευθείας από τη συστατική πράξη του.

Συνέβη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του είχαν ανατεθεί 

Εκτός από την προσωπική ευθύνη του καθενός μας για τις πράξεις μας, από το νόμο

προβλέπονται και περιπτώσεις για τις οποίες ένα πρόσωπο ευθύνεται για πράξεις άλλων

ενδιάμεσων προσώπων που χρησιμοποιεί με τη θέλησή του.

Αυτή είναι και η λεγόμενη ευθύνη από πρόστηση.  Ένα πρόσωπο (προστήσας) χρησιμοποιεί με τη 
θέλησή του ένα άλλο πρόσωπο  (προστηθέντα) για να φέρει εις πέρας οποιαδήποτε υπόθεσή του



• Σύμβαση εργασίας είναι η συμφωνία, γραπτή ή προφορική, ανάμεσα σε 

ένα άτομο, που καλείται εργαζόμενος και αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να παρέχει τις υπηρεσίες του για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα 

σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που καλείται εργοδότης, με σκοπό 

την είσπραξη του οικονομικού ανταλλάγματος, του λεγόμενου μισθού

• Σύμφωνα με την ελληνική εργατική νομοθεσία, ισχύει το αναιτιολόγητο 

της καταγγελίας της σύμβασης.  Ο εργοδότης, σύμφωνα με αυτή τη 

βασική αρχή, μπορεί να απολύσει τον εργαζόμενο, χωρίς να 

υποχρεούται να επικαλεστεί οποιονδήποτε λόγο
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Εγκυρότητα ή μη Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας



1. “Γραπτή κοινοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας στον εργαζόμενο. Η προφορική 

καταγγελία είναι άκυρη.

2. Τήρηση ορισμένου χρόνου προειδοποίησης, που είναι ανάλογος με τον χρόνο προϋπηρεσίας στον 

τελευταίο εργοδότη.

3. Χορήγηση αποζημίωσης, εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δίμηνη απασχόληση, η 

οποία είναι ανάλογη με το χρόνο προϋπηρεσίας στον τελευταίο εργοδότη.

4. Γνωστοποίηση του λόγου καταγγελίας, ώστε να διαπιστώνεται ότι δεν προσκρούει σε απαγορευτικές 

διατάξεις ή ότι ασκείται καταχρηστικά.

5. Αναγγελία της απόλυσης στον ΟΑΕΔ μέσα σε 8 ημέρες. Η παράλειψη της προϋπόθεσης αυτής δεν 

ακυρώνει την καταγγελία, αλλά έχει ποινικές συνέπειες για τον εργοδότη.

6. Καταχώριση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του απολυόμενου μισθωτού στα τηρούμενα 
στο ΙΚΑ βιβλία
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Οι προϋποθέσεις για να είναι έγκυρη μία καταγγελία σύμβασης 

εργασίας με προειδοποίηση ή όχι, είναι:



ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ
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