
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΙΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
[ ΟΛΗ Η ΥΛΗ ]

1
7/5/2021

Eclass4U.gr,  6970-401981,  grammateia.eclass4u@gmail.com

ΔΕΟ10-ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ



ΤΟΜΟΣ Α

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΜΟΥ Α 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- VICKY.ECLASS4U@GMAIL.COM 2



1. Τι γνωρίζετε για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ;
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Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου 

η εξουσία πηγάζει από τον λαό, 

ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα 

συμφέροντα του λαού. Ωστόσο, 

κεντρικό χαρακτηριστικό της 

δημοκρατίας είναι η λήψη αποφάσεων 

με ψηφοφορία των πολιτών στην 

άμεση δημοκρατία ή κάποιων 

αντιπροσώπων τους, στην 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 

Η δημοκρατική αρχή στο ισχύον Σύνταγμα

Δημοκρατική αρχή είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία θεσπίζονται
διαδικασίες παραγωγής της κρατικής βούλησης οι οποίες ανάγονται στη
βούληση του λαού. Δηλαδή η δημοκρατική αρχή περιγράφει τη
δημοκρατία ως μορφή πολιτεύματος, και σύμφωνα με αυτήν η
δημοκρατία είναι η μορφή εκείνου του πολιτεύματος, όπου πηγή της
κρατικής εξουσίας είναι ο δήμος, ήτοι ο λαός, και θεμέλιο του
πολιτεύματος η κυριαρχία του, δηλαδή η λαϊκή κυριαρχία.

Η κατανόηση της σύγχρονης έννοιας της λαϊκής κυριαρχίας, δεν μπορεί να
ολοκληρωθεί χωρίς την αναζήτηση της ιστορικής της προέλευσης. Σύμφωνα την
παρ.2 του άρθρου 1 του Συντάγματος: « Θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η λαϊκή
κυριαρχία, ενώ κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου: « Όλες οι εξουσίες πηγάζουν
από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το
Σύνταγμα».

Οι διατυπώσεις αυτών των άρθρων έχουν ως θεωρητική τους πηγή τις
φιλοσοφικές και ιστορικές προϋποθέσεις της γαλλικής επανάστασης και
συγκεκριμένα τη διδασκαλία του Rousseau, αλλά και τα κείμενα της αμερικανικής
ανεξαρτησίας. Κατά τις αντιλήψεις αυτές ο λαός νοείται ως τα συγκεκριμένα
πρόσωπα που τον αποτελούν, οπότε κάθε ένας είναι φορέας ενός αντίστοιχου
τμήματος της λαϊκής κυριαρχίας. Πρόκειται για τη δημοκρατία ως ταύτιση των
κυβερνώντων και κυβερνωμένων.

Ως δημοκρατική αρχή νοείται η αρχή της 

πλειοψηφίας σε μια όμως διαλεκτική σχέση με 

την προστασία της μειοψηφίας. Η διαλεκτική 

σχέση αυτή διασφαλίζεται με διαδικασίες που 

τελούν υπό το καθεστώς της ισότητας και της 
ελευθερίας.
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Επίσης, και στο άρθρο 37 του
συντάγματος για την ανάδειξη
της κυβέρνησης, όπου μπορούν
στα πλαίσια των διερευνητικών
εντολών να λάβουν την εξουσία
κυβερνήσεις μειοψηφίας,
αποτελούμενες από κόμματα που
δεν έχουν την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθμού
των βουλευτών, αλλά είναι
μειοψηφία.

η διαλεκτική σχέση πλειοψηφίας – μειοψηφίας
ολοκληρώνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα που
κατοχυρώνουν το δικαίωμα πληροφόρησης, την
ελευθεροτυπία και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών,
την οργάνωση των πολιτών σε ομάδες κοινής δράσης
όπως για παράδειγμα το δικαίωμα συνάθροισης στο
άρθρο 11 του συντάγματος, το άρθρο 12 δικαίωμα
σύστασης ενώσεων που πρόκειται για το συνταγματικό
έρεισμα της κοινωνίας πολιτών, το δικαίωμα της απεργίας
στο άρθρο 23 παρ. 2 του συντάγματος, ο συνδικαλισμός
στο άρθρο 23 του συντάγματος

Στο σύνταγμα κατοχυρώνεται ο πολιτικός πλουραλισμός με τη θεσμική
αναβάθμιση των μειοψηφιών στο πλαίσιο διαδικασιών παραγωγής και
εξειδίκευσης της πολιτειακής εξουσίας. Το άρθρο 29 του συντάγματος
καθιστά το πολιτικό κόμμα λειτουργικά αναγκαίο συνταγματικό θεσμό.
Συγκεκριμένα κατοχυρώνεται το δικαίωμα της ελεύθερης ίδρυσης πολιτικών
κομμάτων και της συμμετοχής σε αυτά. Πρόκειται για πολιτικό δικαίωμα. Τα
πολιτικά κόμματα δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα.

Συνέχεια…ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.



2. Τι γνωρίζετε για την ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ;
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Η αντιπροσωπευτική αρχή αποτελεί χαρακτηριστικό της μορφής του
πολιτεύματός μας και αποτυπώνεται ειδικότερα στο άρθρο 51 §2 Σ που ορίζει ότι
οι «βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος» και πρόκειται ειδικότερα για τη σχέση
αντιπροσώπευσης μεταξύ Βουλής και εκλογικού σώματος, που ιδρύεται μέσω της
ψήφου. Η δυνατότητα άσκησης άμεσης δημοκρατίας εξαρτήθηκε στην αρχαία
Ελλάδα από την ύπαρξη της πόλης-κράτους, της οποίας η μικρή έκταση και
πληθυσμός επέτρεπε την άμεση συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Στα σημερινά
κράτη, η άσκηση της άμεσης δημοκρατίας καθίσταται δύσκολη εξ αιτίας της
έκτασης και της μαζικότητας τους. Τον κανόνα, λοιπόν, αποτελεί ή έμμεση ή
αλλιώς αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία,
λοιπόν, η λαϊκή κυριαρχία ασκείται έμμεσα και διά αντιπροσώπων.

• Η αντιπροσωπευτική αρχή συνδέεται και ολοκληρώνει την δημοκρατική αρχή με
το πέρασμα από την εθνική στην λαϊκή κυριαρχία κατά τον 20ο αιώνα και με την
καθιέρωση της καθολικότητας της ψηφοφορίας, τη διεύρυνση δηλαδή του
εκλογικού σώματος.

• Στην Ελλάδα, την ολοκλήρωση της αντιπροσωπευτικής αρχής, σηματοδότησε η
καθιέρωση του αβασίλευτου χαρακτήρα του πολιτεύματος και η επιλογή
Προέδρου με συμβολικές αρμοδιότητες, ο οποίος εκλέγεται από τη Βουλή η
οποία διαθέτει πρωταρχικό στο πολίτευμά μας ρόλο.

• Στο ελληνικό πολίτευμα, η αντιπροσωπευτική αρχή συνδέεται με την ύπαρξη 
μονήρους (μίας μόνο και όχι δύο Βουλών, όπως συνηθίζεται σε αρκετά 
ευρωπαϊκά πολιτεύματα, π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) Βουλής ως του κύριου 
και πρωταρχικού οργάνου πολιτικής αντιπροσώπευσης του λαού. 

• Στο πλαίσιο του παραπάνω συστήματος, οι βουλευτές ασκούν τη νομοθετική 
εξουσία και ελέγχουν την άσκηση της γενικής πολιτική που ασκείται από την 
Κυβέρνηση, στο όνομα του λαού.

Η αντιπροσωπευτική αρχή υλοποιείται μέσα από 
μια σειρά από συνταγματικές διατάξεις:
• Σύμφωνα με το άρθρο 51 §2 Σ, «Οι βουλευτές 
αντιπροσωπεύουν το έθνος».
• Σύμφωνα με το άρθρο 51 §3 Σ, οι βουλευτές 
εκλέγονται για τέσσερα χρόνια.
• Σύμφωνα με το άρθρο 60 §1 Σ, οι βουλευτές 
έχουν απεριόριστο δικαίωμα της γνώμης και
ψήφου κατά συνείδηση.
• Σύμφωνα με το άρθρο 61 §1 Σ, οι βουλευτές δεν 
καταδιώκονται ούτε και με οποιονδήποτε
τρόπο εξετάζονται για γνώμη ή ψήφο που έδωσαν 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.



3. Τι σημαίνει η έννοια «ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ»;
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Kράτος δικαίου είναι το κράτος, στο οποίο οι κυβερνώντες είναι υποχρεωμένοι να

ασκούν την εξουσία με βάση κανόνες δικαίου. Αποτρέπεται έτσι το ενδεχόμενο της

αυθαίρετης άσκησης εξουσίας σε βάρος των πολιτών. Η αρχή του κράτους δικαίου

διασφαλίζεται:

α) Με την αρχή της νομιμότητας. Τα κρατικά όργανα της Διοίκησης ενεργούν μόνον

όταν και όπως προβλέπει ο νόμος. (Για παράδειγμα στους παραβάτες οδηγούς

αυτοκινήτων επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ή ποινές, όπως αφαίρεση της άδειας,

μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας). Η

πολιτεία θεσπίζει νόμους (κανόνες δικαίου) βάσει των οποίων ενεργεί όταν νομοθετεί,

δικάζει, διοικεί. Η ίδια η πολιτεία αυτοπεριορίζεται (δεσμεύεται) από τους κανόνες που η

ίδια έθεσε. Ο πολίτης αντίστοιχα, έχει νόμιμη αξίωση από την πολιτεία να μην

περιορίζεται η δράση του πέρα από τα όρια που προβλέπει ο νόμος. Διαφορετικά, η

άσκηση της δημόσιας εξουσίας είναι παράνομη.

β) Με την αποτελεσματική προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων

δικαιωμάτων των πολιτών

γ) Με τη διαφάνεια, τη χρηστή διαχείριση και αποτελεσματική λειτουργία της

Δημόσιας Διοίκησης

δ) Με τη διάκριση των εξουσιών / λειτουργιών του κράτους.



4. Τι γνωρίζετε για την έννοια της αρχής της διάκρισης των 
εξουσιών;
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Τόσο το Σύνταγμα όσο και ο συνταγματικός νομοθέτης δέχονται τη θεωρία της

αδιαίρετης εξουσίας, η οποία συγκεκριμενοποιείται σε επίπεδα δράσης σε τρεις

λειτουργίες: τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική. Η τριπλή αυτή

εκδήλωση της κρατικής εξουσίας χαρακτηρίζεται ως διάκριση των λειτουργιών.

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 διάκριση των λειτουργιών είναι προϋπόθεση για την προστασία της πολιτικής

και ατομικής ελευθερίας. Έτσι διαμορφώνεται η έννοια του Κράτους δικαίου

όπου τα διοικητικά όργανα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με το Σύνταγμα και

τους Νόμους, τα νομοθετικά όργανα να θεσπίζουν κανόνες δικαίου σύμφωνα

με το Σύνταγμα και τα δικαστικά όργανα να ελέγχουν τη νομιμότητα των

ενεργειών των άλλων οργάνων. Στον αντίποδα είναι το Αστυνομικό Κράτος κατά

το οποίο η κρατική εξουσία αποφασίζει και εφαρμόζει, με πλήρη διακριτική

ευχέρεια, οποιοδήποτε μέτρο θεωρεί σκόπιμο. Σήμερα, καθιερώνεται η

διασταύρωση των λειτουργιών μεταξύ των διαφόρων οργάνων, η οποία είναι

απαραίτητη για τον συντονισμό των ενεργειών της κρατικής εξουσίας. Δεν

καθιερώνεται, όμως, η σύγχυση των λειτουργιών, κατά την οποία οποιαδήποτε

λειτουργία είναι δυνατό να ανατίθεται σε οποιοδήποτε όργανο, σύστημα που θα

οδηγούσε στην κατάλυση της πολιτικής ελευθερίας.



5. Τι γνωρίζετε για την αρχή  του ΠΟΛΥΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ;
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• Η αρχή του πολυκομματισμού συνιστά άμεση έκφανση της
δημοκρατικής αρχής, αφού τ α κ όμματα αποτελούν τον βασικό
διαμεσολαβητή μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής εξουσίας,
μεταφέροντας τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις της.

• Η αρχή του πολυκομματισμού εδρεύει στο άρθρο 29 Συντάγματος
που αφορά το δικαίωμα στην ίδρυση και συμμετοχή στα πολιτικά
κόμματα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτικού κόμματος είναι:
α) Το κόμμα αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή ένωσης πολιτών, που
διαθέτουν εκλογικά δικαιώματα. β) Η ένωση αυτή έχει χαρακτήρα
διαρκή. γ) Η ένωση αυτή έχει ως σκοπό την απόκτηση πλειοψηφίας
στο εκλογικό σώμα και στο αντιπροσωπευτικό όργανο (Βουλή)
προκειμένου να συμμετέχει στη διαμόρφωση της κρατικής
βούλησης.

• Έτσι, ως πολιτικό κόμμα θα μπορούσε να ορισθεί η διαρκή ένωση
πολιτών που διαθέτουν το εκλογικό δικαίωμα, η οργάνωση της και η
δράση της οποίας αποσκοπεί αφενός στην έκφραση της θέλησης
του λαού και στην αντιπροσώπευση του, ενώ αφετέρου αποσκοπεί
να διαμορφώσει την κρατική θέληση με τη συμμετοχή του ή με την
ίδια την άσκηση της πολιτικής εξουσίας.
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6. Ποια είναι η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος;

Για τη διαδικασία της αναθεώρησης προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγμα

ως αποκλειστικά αρμόδιο όργανο 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 αν η πρώτη απόφαση της Βουλής

για αναθεώρηση λήφθηκε μόνον με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της .
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7. Ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις του νόμου;

Η βασική διάκριση του νόμου είναι στον ουσιαστικό και στον τυπικό .

Ουσιαστικός νόμος είναι κάθε πράξη της πολιτείας που περιέχει κανόνες δικαίου,

άσχετα από το όργανο που τη θέσπισε και τη διαδικασία μέσα από την οποία

αυτή προήλθε . Δύο είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα νόμο ως ουσιαστικό : ο

γενικός και ο αφηρημένος χαρακτήρας του . Η γενικότητα του νόμου σημαίνει ότι θα

πρέπει η ρύθμιση που θέτει ο νόμος να μην αναφέρεται σε έναν προσδιορισμένο

από την αρχή αριθμό προσώπων. Ο αφηρημένος χαρακτήρας του νόμου σημαίνει

ότι η ρύθμιση θα πρέπει να είναι διατυπωμένη έτσι ώστε να υπάγεται σε αυτή

ομάδα περιπτώσεων με κοινά χαρακτηριστικά και όχι συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τυπικός νόμος , είναι κάθε πράξη της πολιτείας, άσχετα από το εάν περιέχει

κανόνες δικαίου, που θεσπίζεται από τα νομοθετικά όργανα της πολιτείας ( Βουλή

και Πρόεδρο της Δημοκρατίας ) σύμφωνα με τη συνταγματικά προβλεπόμενη

διαδικασία νομοθετικός παραγωγής. Θεωρείται επομένως τυπικός νόμος κάθε πράξη

που ψηφίζει η Βουλή και εκδίδει και δημοσιεύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα.

Η αντισυνταγματικότητα του νόμου διακρίνεται στην τυπική και στην ουσιαστική . Η τυπική

αντισυνταγματικότητα ελέγχεται με κριτήριο την τήρηση των διαδικαστικών διατάξεων

που περιέχονται στο Σύνταγμα και αφορούν τη θέσπιση υποδεέστερων του

Συντάγματος κανόνων δικαίου. Η εν λόγω αντισυνταγματικότητα διακρίνεται περαιτέρω

στην εσωτερική και την εξωτερική. Η εσωτερική τυπική αντισυνταγματικότητα

αναφέρεται στην τήρηση των συνταγματικών κανόνων που διέπουν την

κοινοβουλευτική διαδικασία κατάθεσης , επεξεργασίας, συζήτησης και ψήφισης νόμων .

Εντοπίζεται η αντισυνταγματικότητα αυτή στις εσωτερικές διαδικασίες της Βουλής στην

οποία ανήκει και ο έλεγχος τήρησής της . Η εξωτερική τυπική αντισυνταγματικότητα

αναφέρεται στην υπόσταση του νόμου , την έκδοσή του δηλ . και τη δημοσίευσε του

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής ελέγχεται από τα

δικαστήρια . Η ουσιαστική αντισυνταγματικότητα αναφέρεται στο περιεχόμενο των

νομοθετικών διατάξεων, το οποίο δεν πρέπει να είναι αντίθετο προς τι ουσιαστικές

διατάξεις του Συντάγματος . Εάν αυτό συμβαίνει, τότε αυτές χαρακτηρίζονται

αντισυνταγματικές. Ο έλεγχος της αντισυνταγματικότητας των νόμων μπορεί να γίνει σε

δύο φάσεις . Είτε πριν από τη δημοσίευση και τη θέση ισχύ του νόμου (

προληπτικός έλεγχος ) είτε μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου ( κατασταλτικός έλεγχος ) .

8. Τι γνωρίζετε για την έννοια της αντισυνταγματικότητας του 
νόμου;
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9. Ποιες είναι οι βασικές πηγές δικαίου και ποια είναι η ιεραρχική 

κατάταξη των Γραπτών και Απρόσωπων Κανόνων Δικαίου;

Ξεκινώντας από τους πιο ισχυρούς για να καταλήξουμε στους λιγότερο ισχυρούς:

1. Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (αμφισβητείται η υπεροχή του έναντι του

Συντάγματος). Κατά άλλους υπερισχύει του Συντάγματος δυνάμει του άρθρου 28 του

Συντάγματος και κατ΄ άλλους υπερισχύει το Σύνταγμα του Κράτους.

2. Σύνταγμα (θεμελιώδης νόμος του Κράτους), Ψηφίσματα (προέρχονται από

Συνελεύσεις ή Βουλές που έχουν που έχουν αρμοδιότητα κατάρτισης να καταρτίσουν νέο

Σύνταγμα ή να αναθεωρήσουν το υπάρχον και Συντακτικές Πράξεις (εκδίδονται από την

εκτελεστική λειτουργία σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν δεν υφίσταται αντιπροσωπεία του

λαού π.χ μετά τη δικτατορία). Τα Ψηφίσματα και οι Συντακτικές Πράξεις έχουν

περιορισμένη χρονική ισχύ σε σχέση με το Σύνταγμα εκτός εάν το νέο Σύνταγμα

προβλέπει τη διατήρηση της ισχύος τους.

3. Γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου και κανόνες που έχουν

θεσπισθεί με διεθνείς συμβάσεις οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο κατά το άρθρο 28 του

Συντάγματος. Εδώ νοούνται τα γενικά διεθνή έθιμα και οι γενικές αρχές του δικαίου που

είναι αναγνωρισμένες από τα κράτη.

4. Νόμοι και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι δεύτερες εκδίδονται από τον

Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από πρόταση Υπουργικού Συμβουλίου σε έκτακτες

περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης Συλλογικές Συμβάσεις

Εργασίας

5. Διατάγματα που εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από πρόταση

του αρμόδιου Υπουργού. Διακρίνονται σε: α) εκτελεστικά που είναι αναγκαία για την

τήρηση των νόμων, β) κανονιστικά που εκδίδονται μετά από νομοθετική εξουσιοδότηση και

μέσα στα όριά της και γ) οργανωτικά που ρυθμίζουν την εσωτερική διάρθρωση και

λειτουργία του κράτους.

6. Υπουργικές, νομαρχιακές, αστυνομικές κτλ αποφάσεις που εκδίδονται για

ειδικότερα θέματα τοπικού, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ-
VICKY.ECLASS4U@GMAIL.COM 12

10. Τι γνωρίζετε για την αρχή κοινωνικού κράτους;

Η αρχή του κοινωνικού κράτους συνδέεται με έναν τύπο
κράτους ο οποίος παρεμβαίνει για να διασφαλίζει
κοινωνικές παροχές ή παροχές πρόνοιας. Το κράτος
αυτό ονομάζεται παρεμβατικό ή κράτος πρόνοιας και
αποτελεί μετεξέλιξη του κράτους δικαίου, η οποία
εμφανίστηκε στον 20ο αιώνα. Η εμφάνιση των κράτους
αυτού συνδυάστηκε με την καταγραφή στα
συνταγματικά κείμενα κοινωνικών, πέρα από τα ατομικά
και πολιτικών δικαιωμάτων.

Η κατοχύρωσή του συνδέεται με την κατοχύρωση στο
Σύνταγμα μιας σειράς κοινωνικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα:
• To δικαίωμα για προστασία της οικογένειας και του γάμου (άρθρο 21 
§1 Σ).
• Το δικαίωμα στην υγεία (άρθρο 21 §3 Σ).
• Το δικαίωμα στην παιδεία (άρθρο 16 § 4 Σ).
• Το δικαίωμα στον αθλητισμό (άρθρο 16 §9 Σ).
• Το δικαίωμα εργασίας (άρθρο 22 §1 Σ).
• Το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 22 §5 Σ).
• Το δικαίωμα απεργίας (άρθρο 23 §2 Σ).
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12. Τι είναι η ψήφος εμπιστοσύνης;

Η ψήφος εμπιστοσύνης

Η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Έτσι κάθε φορά που

σχηματίζεται νέα Κυβέρνηση (μετά από βουλευτικές εκλογές ή μετά από παραίτηση της

προηγούμενης), οφείλει να εμφανίζεται ενώπιον της Βουλής και να ζητά ψήφο

εμπιστοσύνης. Η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα και όποτε άλλοτε θελήσει κατά τη

διάρκεια της βουλευτικής περιόδου να ζητήσει από τη Βουλή ψήφο εμπιστοσύνης.

Αντίστοιχα, από την ίδια τη Βουλή μπορεί να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας, δηλαδή να

αμφισβητηθεί η εμπιστοσύνη της Βουλής προς την Κυβέρνηση. Η πρόταση δυσπιστίας

πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από 50 τουλάχιστον Βουλευτές (το ένα έκτο του όλου

αριθμού) και να αναφέρει σαφώς τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση. Για να

γίνει δεκτή η πρόταση δυσπιστίας, δηλαδή για να αποδειχθεί ότι η Κυβέρνηση δεν

διαθέτει πλέον την εμπιστοσύνη της Βουλής, πρέπει να υπερψηφιστεί από την απόλυτη

πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών, δηλαδή από 151 Βουλευτές.

Πρόταση δυσπιστίας μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά από πάροδο εξαμήνου αφότου η

Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας.

Κατ' εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας και πριν από την πάροδο

εξαμήνου, αν είναι υπογεγραμμένη από την πλειοψηφία του όλου αριθμού των

βουλευτών

11. Τι αφορά η 
Κοινοβουλευτική Αρχή;

Κοινοβουλευτική αρχή είναι ο κανόνας

σύμφωνα με τον οποίο η Κυβέρνηση

εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της

Βουλής, με άλλα λόγια αναλαμβάνει

και ασκεί νομίμως τα καθήκοντά της,

μόνον εφόσον και καθόσον έχει λάβει

ψήφο εμπιστοσύνης από την

τελευταία.

Οι τρεις λογικές στιγμές της κοινοβουλευτικής αρχής: 

1. Η πρώτη (υποχρεωτική) ψήφος εμπιστοσύνης 

της Βουλής προς την Κυβέρνηση (λογικά πρώτη 

– χρονικά έπεται του διορισμού Πρωθυπουργού). 

2. Αρχή δεδηλωμένης (διορισμός Πρωθυπουργού: 

χρονικά προηγείται, λογικά έπεται της χορήγησης 

ψήφου εμπιστοσύνης). 

3. Μετέπειτα πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας 

(προαιρετικά, μπορεί στο βίο μιας κυβέρνησης να 

μη ζητηθεί ποτέ άλλοτε ψήφος εμπιστοσύνης, 

πέραν της πρώτης υποχρεωτικής φοράς)
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13. Τι σημαίνει  η αρχή της δεδηλωμένης;

Κανονιστικό περιεχόμενο

Το άρθρο 37 Σ οργανώνει διαδικαστικά και

λεπτομερειακά την ανάδειξη της Κυβέρνησης,

εκκινώντας από τον διορισμό του Πρωθυπουργού

και –με υπόδειξή του– των υπουργών. Τυποποιεί

έτσι και την αρχή της δεδηλωμένης (εννοείται:

εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας της Βουλής), η

οποία συνδέεται με το πρόσωπο του

Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα με την επιλογή

του προσώπου που πρέπει να διοριστεί ως

Πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας.

Η αρχή της δεδηλωμένης σημαίνει ότι η

εξάρτηση της Κυβέρνησης από τη

Βουλή εκτείνεται και στη φάση

διορισμού Κυβέρνησης και δη

Πρωθυπουργού, και άρα αποτελεί μία

προβολή της κοινοβουλευτικής αρχής

στο χρονικό (και λογικό) αυτό σημείο.

Ταυτόχρονα, συνεπάγεται και μία

δέσμευση του Προέδρου της

Δημοκρατίας ως προς το πρόσωπο

που δικαιούται και υποχρεούται να

διορίσει Πρωθυπουργό.

Η αρχή της δεδηλωμένης τυποποιείται στο άρθρο 37 Σ καισημαίνει ότι:

• η Κυβέρνηση δεν αρκεί να αποδειχτεί μετά το διορισμό της ότι διαθέτει την

εμπιστοσύνη της Βουλής, αλλά πρέπει να τεκμαίρεται βάσιμα ότι τη διαθέτει ήδη

κατά τη στιγμή του διορισμού της,

• ο αρχηγός του κράτους υποχρεούται να διορίσει Πρωθυπουργό τον αρχηγό της

«δεδηλωμένης» κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, έτσι ώστε να τεκμαίρεται η

εμπιστοσύνη της Βουλής προς το πρόσωπό του και προς την Κυβέρνηση που

εκείνος θα σχηματίσει,

• η σχετική αρμοδιότητα του αρχηγού του κράτους είναι δέσμια από την καταγραφή

των δυνάμεων στη Βουλή και την ύπαρξη δεδηλωμένης κοινοβουλευτικής

πλειοψηφίας,

• οι σχέσεις Βουλής-Κυβέρνησης διαρρυθμίζονται πλήρως και όχι μόνον μετά αλλά

και πριν από το διορισμό της Κυβέρνησης
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14. Ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ένωση διακρίνεται σε:

1. Πρωτογενές στο οποίο εντάσσονται οι ιδρυτικές συνθήκες και όσες τις

τροποποιούν, συνθήκες προσχώρησης, τα παραρτήματα, πρωτόκολλα και δηλώσεις

που συνοδεύουν τις συνθήκες, το έθιμο και οι γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου που

έχουν συνταγματική ποιότητα.

2. Παράγωγο το οποίο θεσμοθετείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο

πρωτογενές δίκαιο διαδικασία από τα όργανα της ένωσης. Σε αυτό εντάσσονται οι

κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, αποφάσεις-πλαίσιο, συστάσεις, γνώμες, διεθνείς

συμβάσεις και διεθνείς συμφωνίες.

❑ Αποκλειστική είναι μία αρμοδιότητα όταν η Κοινότητα είναι η μόνη αρμόδια να ενεργήσει

για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος. Ως αποκλειστικές σημειώνονται οι ακόλουθες

αρμοδιότητες: η τελωνειακή ένωση, η κοινή εμπορική πολιτική, οι διεθνείς μεταφορές

μεταξύ Κρατών-μελών, η νομισματική πολιτική για τα κράτη της ευρωζώνης, η ρύθμιση

του καθεστώτος των κοινοτικών υπαλλήλων, η διατήρηση των βιολογικών πόρων της

θάλασσας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

❑ Συντρέχουσα είναι μία αρμοδιότητα για την οποία τα Κράτη-Μέλη παραμένουν αρμόδια

εφόσον η Κοινότητα δεν έχει λάβει μέτρα στο πεδίο αυτό. Από τη στιγμή που η Κοινότητα

ενεργήσει τα Κράτη-Μέλη δεν μπορούν πλέον να ρυθμίσουν μονομερώς το πεδίο αυτό.

Ως συντρέχουσες σημειώνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες αρμοδιότητες: η αγροτική

πολιτική, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, η

κοινωνική πολιτική, θέματα περιβάλλοντος.

❑ Υποστηρικτική είναι η αρμοδιότητα για την οποία καταρχήν υπεύθυνα να δράσουν είναι τα

Κράτη-Μέλη και η Κοινότητα μπορεί να λάβει μόνο μέτρα για το συντονισμό ή υποστήριξη

αυτής της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Ως υποστηρικτικές

σημειώνονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: βιομηχανία, πολιτισμός, παιδεία και

επαγγελματική κατάρτιση, νεολαία, αθλητισμός.

❑ Σιωπηρή αρμοδιότητα είναι αυτή που αναγνωρίζεται στην Κοινότητα για θέματα που δεν

προβλέπεται μεν ρητά αρμοδιότητά της αλλά τα οποία θέματα βρίσκονται σε άμεση και

αναγκαστική συνάφεια με εκείνα που προβλέπεται. Η σιωπηρή αρμοδιότητα καθιερώθηκε

από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

15. Ποιες είναι οι Αρμοδιότητες της Ένωσης;
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Η Κοινή Αγορά έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από την Τελωνειακή Ένωση,

καθότι η ελευθερία κυκλοφορίας ανάμεσα στα κράτη που την απαρτίζουν δεν

περιορίζεται μόνο στα προϊόντα, αλλά επεκτείνεται

Και στα πρόσωπα, τις υπηρεσίες και το κεφάλαιο. Επίσης, εμπόδια στο εμπόριο

μέσα στην Κοινή Αγορά δεν θεωρούνται μόνο οι δασμοί, όπως συμβαίνει στην

Τελωνειακή Ένωση, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μορφής

εμπόδια, όπως για παράδειγμα οι τεχνικές προδιαγραφές. Τέλος, μια Κοινή Αγορά

τυπικά περικλείει και κοινές πολιτικές είτε για εσωτερικά ζητήματα που αφορούν τη

διακίνηση των παραγωγικών συντελεστών είτε

για εξωτερικά ζητήματα που έχουν σχέση με το εμπόριο και γενικότερα με τις

οικονομικές σχέσεις με τρίτα κράτη, γι’ αυτό και χρειάζεται το ανάλογο θεσμικό

πλαίσιο.

Αυτή είναι η πιο πλήρης μορφή οικονομικής συνεργασίας και ενοποίησης, όπου επιδιώκεται

από τα συμμετέχοντα κράτη, εκτός των στοιχείων που συνθέτουν την Κοινή Αγορά, να

συντονίσουν, να εναρμονίσουν και να ενοποιήσουν τις επιμέρους εθνικές οικονομικές πολιτικές

με τη δημιουργία διαφόρων υπερεθνικών θεσμών και οργάνων. Στην περίπτωση που τα κράτη

της Ένωσης υιοθετήσουν κοινή συναλλαγματική και νομισματική πολιτική, καθώς και κοινό

νόμισμα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις (όπως συνέβη με τα κριτήρια της Συνθήκης του

Μάαστριχτ), τότε η Οικονομική Ένωση καθίσταται και Νομισματική Ένωση, όπως είναι πλέον η

Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).

16. Τι σημαίνει Κοινή Αγορά;

17. Εξηγήστε τι σημαίνει  η Οικονομική Ένωση

Οι συνέπειες της δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς προέρχονται και έχουν ως βάση τα

μικροοικονομικά μεγέθη. Αυτές προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές:

Η κατάργηση των περιορισμών εμπορίου οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής, το

οποίο προέρχεται από την καλύτερη αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας, γεγονός που

συνδέεται τόσο με το μέγεθος των παραγωγικών μονάδων όσο και με το μέγεθος των

επιχειρήσεων.

Η μείωση του κόστους παραγωγής οδηγεί σε μείωση τιμών και στην αύξηση της ευημερίας

των καταναλωτών. Επιπλέον, οδηγεί σε αύξηση της εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης και

επομένως, σε αύξηση του όγκου παραγωγής.

Η αύξηση του όγκου παραγωγής οδηγεί σε αύξηση του ανταγωνισμού, η οποία οδηγεί, σε

αύξηση της αποτελεσματικότητάς των επιχειρήσεων, σε εξορθολογισμό της οργανωτικής τους

δομής, καθώς και σε επιτάχυνση των καινοτομιών σε προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής,

καθώς και στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας που αποτελεί κύρια πηγή ανάπτυξης.

Από την άλλη πλευρά, οι συνέπειες από την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στο

μακροοικονομικό επίπεδο έχουν σχέση με την απασχόληση και την ανεργία, το γενικό επίπεδο

των τιμών και τον ρυθμό πληθωρισμού, τα δημοσιονομικά μεγέθη, τις ροές εμπορίου και το

ισοζύγιο πληρωμών και τις μεταβολές του ΑΕΠ.

18. Ποιες είναι σημαντικότερες οικονομικές συνέπειες της εσωτερικής

αγοράς;
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί μια πολιτική και οικονομική ενότητα, 28,
μέχρι πρότινος, κρατών μελών τα οποία καλύπτουν γεωγραφικά σχεδόν όλη
την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η ΕΕ είναι ανοιχτή τόσο στην προσχώρηση σε αυτή
νέων κρατών, αλλά τόσο και στην κατά βούληση αποχώρηση από αυτήν.
Συγκεκριμένα, εισήχθη με την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισσαβόνας την
1.12.2009 η πρόβλεψη του άρθρου 50 της Συνθήκης για την ΕΕ (ΣΕΕ), η οποία
δίνει το δικαίωμα αποχώρησης ενός κράτους μέλους από την Ένωση, χωρίς
να προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο κυρώσεις ή περιορισμοί για τα κράτη
μέλη που επιθυμούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα. Ωστόσο, μέχρι τώρα
δεν έχει ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο άρθρο, ούτε και είχε φανεί ότι
επίκειται η ενεργοποίησή του, καθώς τα περισσότερα κράτη προσπαθούν να
προσχωρήσουν στην Ένωση και όχι να αποχωρήσουν από αυτή. Παρόλα αυτά
το Ηνωμένο Βασίλειο με ένα ιστορικό, για την πορεία όχι μόνο του ιδίου αλλά
και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοψήφισμα, αποφάσισε να
αποχωρήσει από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ευρωπαϊκό ιδεώδες μετά
από 43 χρόνια παραμονής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ
Α) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ:
Το άρθρο 50 ΣΕΕ στην παράγραφο 2 προβλέπει ότι το κράτος μέλος, το οποίο
αποφασίζει να αποχωρήσει από την Ένωση, γνωστοποιεί την πρόθεσή του
αυτή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έπειτα, η Ένωση, υπό το φως των
προσανατολισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προβαίνει σε
διαπραγματεύσεις και συνάπτει με το εν λόγω κράτος συμφωνία που
καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις αποχώρησης, αφού λάβει υπόψη τις
μελλοντικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαπραγμάτευση της
συμφωνίας γίνεται με βάση το άρθρο 218 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, που
προβλέπει ότι η Επιτροπή ή ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο μέτρο που η συμφωνία
αφορά αποκλειστικά ή κυρίως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας, υποβάλλει συστάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο θα εκδώσει
σχετική απόφαση που θα επιτρέπει την έναρξη των διαπραγματεύσεων και
θα ορίζει τον διαπραγματευτή. Η συμφωνία μεταξύ του κράτους που
αποχωρεί και της ΕΕ συνάπτεται από το Συμβούλιο στο όνομα της Ένωσης, το
οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από την έγκριση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

19. Ποια είναι η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 

σύμφωνα με το ισχύον Ενωσιακό Δίκαιο;



20. Ποιες είναι οι σημαντικότερες μορφές – πηγές δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης;
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Μορφές δικαίου της ΕΕ
Θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κράτος 
δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ενέργεια της ΕΕ 
στηρίζεται στις Συνθήκες που έχουν εγκριθεί 
δημοκρατικά από τα κράτη μέλη της. Η νομοθεσία 
της ΕΕ βοηθά στην επίτευξη των στόχων των 
Συνθηκών της ΕΕ και στην υλοποίηση των 
πολιτικών της. Υπάρχουν δύο κύρια είδη δικαίου 
της ΕΕ – πρωτογενές και παράγωγο.

Πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο

Κάθε δράση που αναλαμβάνει η ΕΕ 

βασίζεται στις Συνθήκες. Αυτές οι 

δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ καθορίζουν 

τους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τους κανόνες λειτουργίας 

των θεσμικών οργάνων της, το πώς 

λαμβάνονται οι αποφάσεις και τη 

σχέση ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της.

Οι Συνθήκες είναι το σημείο εκκίνησης 

για τη νομοθεσία της ΕΕ και είναι 

γνωστές στην ΕΕ ως «πρωτογενές 

δίκαιο».

Το σύνολο της νομοθεσίας που 

απορρέει από τις αρχές και τους 

στόχους των Συνθηκών είναι γνωστό 

ως «παράγωγο δίκαιο» και 

περιλαμβάνει τους κανονισμούς, τις 

οδηγίες, τις αποφάσεις, τις συστάσεις 

και τις γνώμες.

Είδη νομικών πράξεων της ΕΕ

Συνθήκες της ΕΕ

Οι Συνθήκες προσδιορίζουν τους στόχους της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κανόνες των θεσμικών

οργάνων της ΕΕ, τον τρόπο λήψης των

αποφάσεων και τη σχέση ανάμεσα στην ΕΕ και τα

κράτη μέλη της. Οι Συνθήκες της ΕΕ

τροποποιούνται ενίοτε για να αναμορφώνονται τα

θεσμικά όργανα της Ένωσης και για να παρέχονται

σε αυτήν νέοι τομείς αρμοδιότητας.

Τροποποιούνται επίσης και όταν προσχωρούν νέα

κράτη μέλη στην ΕΕ.

Οι Συνθήκες αποτελούν αντικείμενο

διαπραγματεύσεων και συμφωνίας μεταξύ όλων

των κρατών μελών της ΕΕ και στη συνέχεια

επικυρώνονται από τα εθνικά τους κοινοβούλια,

ενίοτε μετά από δημοψήφισμα.

Αποφάσεις

Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές νομικές 

πράξεις που ισχύουν για 1 ή 

περισσότερες χώρες της ΕΕ, 

επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Το 

ενδιαφερόμενο μέρος πρέπει να λάβει 

σχετική κοινοποίηση με την οποία τίθεται 

σε ισχύ η απόφαση. Οι αποφάσεις δεν 

χρειάζεται να μεταφερθούν στο εθνικό 

δίκαιο.

Συστάσεις

Με τις συστάσεις, τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ γνωστοποιούν τις απόψεις τους και 

προτείνουν μια γραμμή δράσης χωρίς 

όμως να επιβάλουν νομική υποχρέωση 

στους αποδέκτες της σύστασης. Οι 

συστάσεις δεν έχουν δεσμευτική ισχύ.

Γνώμες

Η «γνώμη» είναι ένα εργαλείο που 

επιτρέπει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 

διατυπώνουν την άποψή τους, χωρίς να 

επιβάλλουν νομικές υποχρεώσεις 

σχετικά με το αντικείμενο της 

γνωμοδότησης. Οι γνώμες δεν έχουν 

δεσμευτική ισχύ.

Κανονισμοί

Οι κανονισμοί είναι νομοθετικές πράξεις που ισχύουν 

αυτόματα και ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 

αμέσως μόλις τεθούν σε ισχύ, χωρίς να χρειάζεται να 

μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο. Είναι δεσμευτικοί ως 

προς όλα τα μέρη τους για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οδηγίες

Οι οδηγίες απαιτούν από τις χώρες της ΕΕ να 

επιτύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά τις 

αφήνουν ελεύθερες να επιλέξουν τον τρόπο επίτευξης 

του αποτελέσματος αυτού. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να 

λαμβάνουν μέτρα ώστε να ενσωματώνουν 

(μεταφέρουν) τις οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο 

προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που αυτές 

ορίζουν. Οι εθνικές αρχές οφείλουν να κοινοποιούν τα 

μέτρα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεταφορά 

στο εθνικό δίκαιο πρέπει να γίνεται εντός της 

προθεσμίας που προβλέπεται κατά την έκδοση της 

οδηγίας (κατά κανόνα εντός 2 ετών). Όταν ένα κράτος 

μέλος δεν συμμορφώνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει.
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21. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένα
κράτος που έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για
να επιστρέψει σε αυτήν;

Για να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτος-μέλος που έχει

αποχωρήσει από αυτήν, θα πρέπει να ακολουθήσει από την αρχή τη

διαδικασία εισόδου νέου κράτους-μέλους. Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής:

· Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια ενημερώνονται για

την αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους.

· Το αιτούν κράτος απευθύνει την αίτηση στο Συμβούλιο.

· Το Συμβούλιο ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής και την έγκριση του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των

μελών από τα οποία απαρτίζεται.

· Στη συνέχεια, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για την αποδοχή της

αίτησης του

ενδιαφερόμενου κράτους. Λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας

που συμφωνεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

· Ακολουθεί η σύναψη συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών και του

αιτούντος κράτους για τους όρους της προσχωρήσεως και τις αναγκαίες

προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν στις Συνθήκες λόγω του γεγονότος

αυτού.

· Η παραπάνω συμφωνία θα πρέπει, τέλος, να επικυρωθεί από όλα τα 
συμβαλλόμενα κράτη, κατά τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. 
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22. Τι γνωρίζετε για τις  4 

θεμελιώδεις ελευθερίες; 

Σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 της ΣυνθΕΚ απαγορεύονται οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των

εισαγωγών και εξαγωγών καθώς και όλα τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος μεταξύ των

Κρατών-Μελών. Εμπόρευμα είναι κάθε προϊόν που έχει μια χρηματική αξία και μπορεί να είναι

αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών, όπως ενσώματα αγαθά αλλά και μή ενσώματα. Δεν είναι

εμπόρευμα οι τηλεοπτικές συχνότητες. Ελεύθερη κυκλοφορία απολαμβάνουν τα προϊόντα που

προέρχονται από τα Κράτη-Μέλη αλλά και όσα προέρχονται από τρίτες χώρες και κυκλοφορούν

ελεύθερα στα Κράτη-Μέλη. Θεωρούνται ότι προέρχονται από Κράτη-Μέλη όσα προϊόντα:●

Παράγονται ή κατασκευάζονται στο σύνολό τους σε Κράτος –Μέλος ● Κατασκευάζονται σε δύο ή

περισσότερες χώρες αλλά η τελευταία και οικονομικά ενδιαφέρουσα επεξεργασία τους γίνεται σε

Κράτος-Μέλος.● Αποτελούν ανταλλακτικά ή εξαρτήματα ενός κύριου εμπορεύματος που

προέρχεται –σύμφωνα με τα ανωτέρω- από Κράτος –Μέλος.Η σημασία των άρθρων 28 και 29

είναι ότι δεν μπορεί να επιβληθούν από ένα Κράτος-Μέλος μέτρα δυσμενέστερα για τα εισαγόμενα

προϊόντα από ότι στα εγχώρια. Το ΔΕΚ έκρινε ότι εάν ένα εμπόρευμα παρασκευάστηκε και τέθηκε

σε κυκλοφορία νόμιμα σε κάποιο Κράτος-Μέλος όλα τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να

επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του στο εσωτερικό τους. Από αυτήν την κρίση του ΔΕΚ

απορρέουν τρεις κανόνες: Πρώτον η νομιμότητα του ρυθμιστικού ελέγχου του κράτους παραγωγής,

Δεύτερον η αμοιβαία αναγνώριση και Τρίτον ότι εάν το κράτος παραγωγής θέλει να εξαγάγει τα

προϊόντα του στα άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τα δικά τους

δημόσια συμφέροντα (π.χ προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος κ.τ.λ).

Σύμφωνα με το άρθρο 39 της ΣυνθΕΚ, το οποίο αφορά εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης

εργασίας, 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. Σύμφωνα με αυτή τη θεμελιώδη αρχή,

εξασφαλίζεται η ελευθερία εγκατάστασης των αυτοαπασχολουμένων, φυσικών και νομικών

προσώπων. Ελευθερία εγκατάστασης σημαίνει ίδρυση εταιρείας από υπήκοο ενός Κράτους-Μέλους

στην επικράτεια άλλου Κράτους-Μέλους, μεταφορά της έδρας μίας υπάρχουσας εταιρείας σε άλλο

Κράτος-Μέλος, ίδρυση υποκαταστήματος ή θυγατρικής εταιρείας σε άλλο Κράτος-Μέλος. Με βάση

την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να τυγχάνουν της ιδίας

μεταχείρισης με τους ημεδαπούς εργαζομένους όσον αφορά κυρίως την πρόσβαση στην

απασχόληση, την αμοιβή, τα φορολογικά πλεονεκτήματα, την απόλυση. Ακόμη και μετά τη λύση της

εργασιακής τους σχέσης μπορούν παραμείνουν στη χώρα υποδοχής. Απαγορεύονται όχι μόνο οι

άμεσες αλλά και οι έμμεσες αρνητικές διακρίσεις όπως π.χ. η γνώση κάποιας γλώσσας μπορεί να

είναι προϋπόθεση για την πρόσληψη εργαζομένου αρκεί να μην τίθεται ως όρος να είναι η γλώσσα

αυτή η μητρική του εργαζομένου.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 της ΣυνθΕΚ απαγορεύεται οποιοσδήποτε περιορισμός των κινήσεων

κεφαλαίων μεταξύ Κρατών-Μελών και μεταξύ Κρατών-Μελών και τρίτων χωρών. 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. Όπως και στις υπόλοιπες ελευθερίες περιοριστικά

εθνικά μέτρα μπορούν να επιβληθούν για λόγους δημοσίου συμφέροντος (π.χ καταπολέμηση

΄ξεπλύματος΄ βρώμικου χρήματος). Αυτά δε τα μέτρα πρέπει να σέβονται την αρχή της

αναλογικότητας να είναι δηλ. αναγκαία και κατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου

σκοπού. Από τον κανόνα της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες

προβλέπονται δύο εξαιρέσεις: i) Στην περίπτωση που τέτοιες κινήσεις προκαλούν ή απειλούν

να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής

Ένωσης μπορούν να ληφθούν μέτρα διασφάλισης για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών και ii)

Στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας μπορεί να αποφασιστεί

μερική ή ολοκληρωτική μείωση ή διακοπή των οικονομικών σχέσεων με κάποια ή

περισσότερες τρίτες χώρες, άρα και της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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23.Τι υποστηρίζει η αρχή του άμεσου αποτελέσματος;

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.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 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.

Η αρχή της άμεσης ισχύος του κοινοτικού δικαίου σημαίνει ότι το

κοινοτικό δίκαιο παρέχει δικαιώματα και επιβάλλει υποχρεώσεις όχι

μόνο στα κοινοτικά όργανα και στα Κράτη Μέλη αλλά και στους

πολίτες της κοινότητας , άμεσα δηλαδή χωρίς να απαιτείται η

παρέμβαση του Κράτους-Μέλους και με δικαίωμα του ιδιώτη μπορεί

να ζητήσει εφαρμογή του κοινοτικού κανόνα ενώπιον της εθνικής

διοίκησης όσο και των εθνικών δικαστηρίων. Η άμεση ισχύς του

κοινοτικού δικαίου δεν απορρέει από τις Συνθήκες , αλλά από τη

νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).

24. Τι σημαίνει η αρχή της υπεροχής;
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ποια είναι η σχέση της δημοκρατικής αρχής με την
αντιπροσωπευτική αρχή, την αρχή του Κράτους δικαίου, την αρχή
του κοινωνικού Κράτους και την αρχή του πολυκομματισμού;
Εκτός από τα κοινά στοιχεία μεταξύ της δημοκρατικής αρχής και
των άλλων θεμελιωδών αρχών του Συντάγματος που αναφέρονται
παραπάνω, να επισημάνετε και τα πιθανά στοιχεία έντασης μεταξύ
τους.

Κοινά στοιχεία: π.χ. τα δικαιώματα

πολιτικής συμμετοχής, η ελευθερία της
έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και
του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν περιεχόμενο
τόσο της δημοκρατικής αρχής όσο και της
αρχής του Κράτους δικαίου, η δημοκρατία
σήμερα είναι πρωτίστως αντιπροσωπευτική
δημοκρατία, άρα υπάρχει στενή σχέση
ανάμεσα σε δημοκρατική αρχή και
αντιπροσωπευτική αρχή, η δημοκρατία επίσης
προϋποθέτει την απόλαυση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων από όλους τους πολίτες, άρα
συνδέεται και με την αρχή του κοινωνικού
κράτους

Στοιχεία έντασης: η αρχή του 
Κράτους δικαίου περιορίζει την αρχή 
της λαϊκής κυριαρχίας, ιδίως μέσω του 
θεσμού του ελέγχου 
συνταγματικότητας των νόμων, άρα 
αποτελεί ένα όριο στην αρχή της 
πλειοψηφίας, που αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο της δημοκρατικής αρχής, η 
αρχή της αντιπροσώπευσης αποξενώνει 
τους κυβερνώντες από τους 
κυβερνωμένους, η απουσία ορίων στον 
πολιτικό πλουραλισμό επιτρέπει τη 
δημιουργία αντιδημοκρατικών 
κομμάτων που χρησιμοποιούν τους 
θεσμούς της δημοκρατίας για την 
ανατροπή της 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΡΙΤΙΚΟ 
ΘΕΜΑ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

η σχέση της δημοκρατικής 
αρχής με άλλες 
Συνταγματικές Αρχές

ΜΕΡΟΣ Α
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΡΙΤΙΚΟ 
ΘΕΜΑ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

η σχέση της δημοκρατικής 
αρχής με άλλες 
Συνταγματικές Αρχές

ΜΕΡΟΣ Β



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΟΣ 
Β
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25. Τι γνωρίζετε για την αρχή της νομιμότητας;

Αρχή της νομιμότητας : η αρχή της νομιμότητας σημαίνει την υπαγωγή της

δημόσιας διοίκησης στο σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν την

οργάνωση, τη λειτουργία και γενικά τη δράση της, από οποιαδήποτε πηγή και αν

προέρχονται. Η αρχή είναι συνταγματικά θεμελιωμένη. Συνάγεται ερμηνευτικά

από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 5 παρ. 3, 43 παρ. 1, 50, 78 παρ. 1, 82,

83, 94 και 95 Σ . Σημαίνει, ειδικότερα, αφενός ότι οι ενέργειες των διοικητικών

οργάνων δεν πρέπει να είναι αντίθετες στους προαναφερόμενους κανόνες δι-

καίου και αφετέρου ότι πρέπει, οι ενέργειες αυτές, να είναι σύμφωνες ή να

βρίσκονται σε αρμονία με τους κανόνες αυτούς. Διοικητικές πράξεις που

εκδίδονται κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας είναι παράνομες και είναι

δυνατό να ακυρωθούν δικαστικά ή να ανακληθούν από τη δημόσια διοίκηση.

26. Σε τι αναφέρεται η Αρχή της προστασίας του διοικουμένου:

Αρχή της προστασίας του διοικουμένου: η προστασία του

διοικουμένου είναι μία από τις αρχές που διέπει τη δράση της

δημόσιας διοίκησης. Σημαίνει η αρχή αυτή ότι τα όργανα της

διοίκησης δεν επιτρέπεται να βλάπτουν τα έννομα συμφέροντα

και δικαιώματα των διοικουμένων παρά μόνον υπό τις

προϋποθέσεις του νόμου και στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως

αναγκαίο για τη θεραπεία του δημοσίου συμφέροντος. Συνάγεται

η αρχή αυτή από τις αρχές του κράτους δικαίου (συνάγεται

ερμηνευτικά από τα αρ. 4-25, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 Σ), της

προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (αρ. 2 παρ. 1, 160

παρ. 2 Σ) και της νομιμότητας.
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27. Τι υποστηρίζει η αρχή της αναλογικότητας

Η αρχή της αναλογικότητας: η αρχή συνδέεται με την αρχή του

κράτους δικαίου και έχει ρητή συνταγματική ισχύ (αρ. 25 παρ. 1 Σ).

Πριν από τη ρητή συνταγματική κατοχύρωση της (μετά τη

συνταγματική αναθεώρηση του 2001) η αρχή θεμελιωνόταν με

συνταγματική αναγωγή στο κράτος δικαίου. Η αρχή σημαίνει ότι

πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση μεταξύ ενός διοικητικού μέτρου

(διοικητικής πράξης) και επιδιωκόμενου σκοπού. Πρέπει, με άλλα

λόγια, το διοικητικό μέτρο να είναι πρόσφορο και αναγκαίο για τον

επιδιωκόμενο σκοπό και να επιφέρει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση

στον διοικούμενο.

Η αρχή της ισότητας: η αρχή της ισότητας είναι αρχή με πολλαπλή θεμελίωση σε

εθνικούς και υπερεθνικούς κανόνες αυξημένης τυπικής ισχύος: στα άρθρα 4 και 116 Σ,

14 ΕΣΔΑ, 26 Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

(Ν.2462/1997) . Επιβάλλει στη διοίκηση ίση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων και

αντιστρόφως διαφορετική μεταχείριση ανόμοιων. Η αρχή λειτουργεί μόνο στο πλαίσιο

της ισότητας και όχι στην παρανομία, εάν η διοίκηση λ.χ. παραβίασε το νόμο δεν

πρέπει να επαναλάβει την παραβίαση κατ’ επίκληση της αρχής της ισότητας (δεν

υφίσταται ισότητα στην παρανομία).

28. Τι είναι η αρχή της ισότητας;
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29. Πώς ορίζεται η Διοικητική Πράξη;

Διοικητική πράξη είναι η δήλωση βούλησης του διοικητικού οργάνου, που

γίνεται σύμφωνα με ορισμένη διαδικασία, με την οποία θεσπίζεται μονομερώς

κανόνας δικαίου, δηλ. θεσπίζεται μία νομική ρύθμιση με τη βούληση του

διοικητικού οργάνου. Η διοικητική πράξη είναι το νομικό μέσο με το οποίο

ασκείται η δημόσια εξουσία από το διοικητικό όργανο. Οι διοικητικές πράξεις,

επομένως, εκδίδονται στο πλαίσιο εννόμων σχέσεων που διέπονται από το

διοικητικό δίκαιο.

Χαρακτηριστικά των διοικητικών πράξεων (τεκμήριο νομιμότητας και

εκτελεστότητα) : Κύρια χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης είναι το

τεκμήριο νομιμότητας και η εκτελεστότητα.

Τεκμήριο νομιμότητας είναι η πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου σύμφωνα με

την οποία η ατομική διοικητική πράξη, από την έναρξη της ισχύος της μέχρι την

ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή με διοικητική πράξη ή την ανάκλησή της

ή την κατάργησή της ή γενικά την παύση της ισχύος της, κατά οποιονδήποτε

τρόπο, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από το αν τυχόν

έχει νομική πλημμέλεια. Το τεκμήριο νομιμότητας δεν ισχύει στην περίπτωση

των ανυπόστατων πράξεων.

Εκτελεστότητα της διοικητικής πράξης σημαίνει ότι η ρύθμιση που θέτει η

διοικητική πράξη είναι υποχρεωτική χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία , όπως

π.χ. προηγούμενη δικαστική απόφαση. Η διοίκηση επομένως απολαμβάνει το

προνόμιο της αυτεπάγγελτης διοικητικής ενέργειας και η εκτελεστότητα των

πράξεων της αφορά τόσο την ίδια όσο και τους διοικουμένους.
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Η θεωρία και η νομολογία διακρίνει τις διοικητικές πράξεις σε περισσότερα είδη 

και κατηγορίες. Οι βασικότερες από αυτές και οι οποίες εμφανίζουν πρακτικό 

ενδιαφέρον, όσον αφορά τη νομική τους αντιμετώπιση, ακολουθούν αμέσως 

παρακάτω.

30. Ποιες είναι οι κυριότερες διακρίσεις των διοικητικών 

πράξεων: 

Ατομικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις: Οι ατομικές αφορούν

ένα ή περισσότερα πρόσωπα και εξατομικεύουν τον κανόνα δικαίου. Οι

κανονιστικές θέτουν κανόνα δικαίου.

Η διάκριση έχει μεγάλη πρακτική σημασία διότι:

− οι ατομικές διοικητικές πράξεις δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο

νομιμότητας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ οι κανονιστικές,

που φέρουν τον τύπο Προεδρικών Διαταγμάτων, υπόκεινται.

− η ατομική πράξη δεν μπορεί να ελεγχθεί με την ευκαιρία προσβολής

του κύρους άλλων πράξεων που στηρίζονται σε αυτήν. Η νομιμότητά

της ελέγχεται μόνον κυρίως και όχι παρεμπιπτόντως. Αντίθετα, η

νομιμότητα των κανονιστικών πράξεων ελέγχεται και

παρεμπιπτόντως, δηλ. με την ευκαιρία προσβολής ατομικών

πράξεων που στηρίχθηκαν σε αυτήν.

− δεν μπορεί να στραφεί διοικητική αναφορά σε βάρος κανονιστικής

διοικητικής πράξης.

− οι ατομικές διοικητικές πράξεις, δυσμενείς για το διοικούμενο ή όταν

αυτό προβλέπεται από το νόμο, πρέπει να αιτιολογούνται, ενώ οι

κανονιστικές όχι κατ' αρχήν.
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Ατομική διοικητική πράξη γενικής εφαρμογής: Πρόκειται για ατομικές διοικητικές πράξεις,

οι οποίες, επειδή αφορούν περισσότερες περιπτώσεις που συνδέονται μεταξύ τους με το κοινό

γνώρισμα της ταυτότητας απόλαυσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προκύπτουν από τη

συσσώρευση, στην ίδια πράξη, περισσότερων περιπτώσεων, που όμως δεν συγχωνεύονται,

αλλά κατά την εφαρμογή της ατομικής διοικητικής πράξης γενικής εφαρμογής αναλύονται σε

τόσες ατομικές διοικητικές πράξεις όσες είναι οι αντίστοιχες ατομικές περιπτώσεις.

Παραδείγματα τέτοιων πράξεων είναι τα ΠΔ εφαρμογής πολεοδομικής νομοθεσίας, οι

υπουργικές διαταγές για πρόσκληση στρατευσίμων σε κατάταξη κ.α.

Κυβερνητικές διοικητικές πράξεις : Ορισμένες πράξεις του Αρχηγού του Κράτους ή των

κυβερνητικών οργάνων, αν και έχουν όλα τα στοιχεία της διοικητικής πράξης, αποτελούν

ιδιαίτερη κατηγορία, επειδή δεν υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο με αίτηση ακυρώσεως. Οι

πράξεις αυτές ονομάζονται κυβερνητικές και εκδίδονται βάσει αρμοδιότητας που παρέχεται από

το Σύνταγμα ή από νομοθετικές πράξεις που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη λεγόμενη

πολιτική εξουσία ή κυβερνητική λειτουργία. Ποιές πράξεις θεωρούνται κυβερνητικές προκύπτει

από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με αυτήν, χαρακτήρα

κυβερνητικών πράξεων έχουν όσες ρυθμίζουν τις διεθνείς σχέσεις της χώρας και τις σχέσεις

της εκτελεστικής - νομοθετικής εξουσίας, η κήρυξη επιστράτευσης, η απονομή χάριτος, κ.α.

Απλές και σύνθετες διοικητικές πράξεις : Οι σύνθετες διοικητικές πράξεις ή σύνθετες

διοικητικές ενέργειες είναι εκείνες που, σε αντίθεση με τις απλές, προϋποθέτουν υποχρεωτικά

την έκδοση δύο, τουλάχιστον, εκτελεστών διοικητικών πράξεων. Όταν, όμως, η αρχική

διοικητική πράξη ενσωματώνεται στην τελική, τότε μόνη αυτή είναι εκτελεστή, διότι η αρχική

έχει χάσει τον εκτελεστό χαρακτήρα της. Σε δικαστικό έλεγχο υπόκειται μόνον η τελική πράξη,

οπότε ελέγχεται παρεμπιπτόντως και η νομιμότητα όλων των προηγούμενων αυτής πράξεων.

Η σύνθετη διοικητική ενέργεια είναι συνέπεια της κατά νόμο σύμπραξης πλειόνων διοικητικών

οργάνων κατά τη διοικητική διαδικασία. Παραδείγματα σύνθετων διοικητικών πράξεων είναι η

εκλογή και ο διορισμός καθηγητή ΑΕΙ, η επιβολή πειθαρχικής ποινής από τα ανώτατα

πειθαρχικά όργανα, κ.α.
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Εκτελεστές και μη εκτελεστές διοικητικές πράξεις: Εκτελεστές διοικητικές πράξεις είναι

εκείνες, οι οποίες έχουν άμεση νομική επίδραση στη νομική κατάσταση των διοικουμένων,

δηλ. ιδρύουν, μεταβάλλουν ή καταργούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις δημοσίου δικαίου,

απολαμβάνουν των τεκμηρίων της νομιμότητάς και της εκτελεστότητας και ελέγχονται, για

τη νομιμότητα τους, αυτοτελώς από τα δικαστήρια.

Μη εκτελεστές είναι όλες εκείνες οι διοικητικές πράξεις που είτε προηγούνται είτε

ακολουθούν την έκδοση των εκτελεστών είτε αναφέρονται σε εσωτερικές ενέργειες της

διοίκησης. Ειδικότερα, μη εκτελεστές είναι εκείνες που προηγούνται της έκδοσης

εκτελεστών διοικητικών πράξεων και είναι οι εξής: α) οι εγκύκλιοι: πρόκειται για τις οδηγίες,

συμβουλές ή υποδείξεις των ιεραρχικά προϊσταμένων προς τους κατώτερους για την

εφαρμογή του νόμου ή την τήρηση μίας διοικητικής πρακτικής, β) οι γνωμοδοτήσεις:

πρόκειται για εκείνη τη διαδικασία στην οποία ένα αποφασίζον όργανο, κατ’ απαίτηση του

νόμου ή αυτοβούλως, ζητεί, πριν από την απόφασή του, τη γνώμη ενός άλλου διοικητικού

οργάνου. Είδη γνωμοδοτήσεων είναι η απλή ( το αποφασίζον όργανο πρέπει απλώς να τη

λάβει υπόψη του και να αιτιολογήσει την επιλογή του), η σύμφωνη (εάν το αποφασίζον

όργανο αποφασίσει να ενεργήσει οφείλει να την ακολουθήσει άλλως πρέπει να αιτιολογήσει

τη μη ενέργεια του ), η υποχρεωτική (το αποφασίζον όργανο πρέπει να την τηρήσει σε κάθε

περίπτωση), γ) οι πράξεις που εκδίδονται πριν από την έκδοση της τελικής, στην

περίπτωση των σύνθετων διοικητικών πράξεων, δ) όσες, για να παράγουν έννομες

συνέπειες, απαιτείται να υποβληθούν στον τύπο της έγκρισης ή της κύρωσης, ε) όσες

έχουν το χαρακτήρα ανακοινώσεων, οδηγιών ή απλής παροχής πληροφοριών.

Μη εκτελεστές διοικητικές πράξεις είναι και όσες ακολουθούν

την έκδοση εκτελεστής. Πρόκειται για τις βεβαιωτικές πράξεις

(ρητές ή σιωπηρές λόγω παρόδου του χρόνου), δηλ. εκείνες

που απλώς επαναλαμβάνουν το περιεχόμενο προηγούμενης

εκτελεστής πράξης και έχουν την ίδια πραγματική και νομική

βάση με αυτήν. Εδώ υπάγονται ακόμη και εκείνες οι διοικητικές

πράξεις με τις οποίες εφαρμόζεται το περιεχόμενο προηγού-

μενης εκτελεστής πράξης.



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ-
VICKY.ECLASS4U@GMAIL.COM 34

Συστατικές και διαπιστωτικές διοικητικές πράξεις : Συστατικές είναι οι ατομικές πράξεις, με

τις οποίες ή δήλωση βούλησης του διοικητικού οργάνου θεσπίζει απευθείας ατομικό κανόνα

δικαίου και μεταβάλλει τη νομική κατάσταση των προσώπων στα οποία απευθύνεται με την

ίδρυση, αλλοίωση ή κατάργηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων των προσώπων αυτών.

Διαπιστωτικές είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες απλώς διαπιστώνεται η

υπαγωγή ορισμένου προσώπου σε έναν ή περισσότερους κανόνες δικαίου, υπαγωγή που είτε

έχει αυτοδικαίως συντελεστεί ή θα συντελεστεί στο άμεσο μέλλον λόγω της επέλευσης

συγκεκριμένου γεγονότος. Οι διαπιστωτικές πράξεις διακρίνονται από τις βεβαιωτικές, οι οποίες

δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, κατά το ότι οι βεβαιωτικές εκδίδονται χωρίς νέα ουσιαστική

έρευνα βάσει των ιδίων πραγματικών δεδομένων και δηλώνουν εμμονή της διοίκησης σε

προγενέστερη ρύθμιση.

Επαχθείς και επωφελείς διοικητικές πράξεις : Οι επαχθείς διοικητικές πράξεις επιβάλλουν

στους διοικουμένους υποχρεώσεις για θετική ενέργεια ή παράλειψη ή καταργούν δικαιώματα.

Επωφελείς είναι οι πράξεις με τις οποίες: α) δημιουργούνται δικαιώματα, π.χ. επιτρέπεται

στο διοικούμενο να ενεργήσει σε βάρος των συμφερόντων άλλων διοικουμένων, β) επιτρέπεται

η δημιουργία μίας πραγματικής κατάστασης, από την οποία ο διοικούμενος αντλεί δικαιώματα.

Θετικές και αρνητικές διοικητικές πράξεις: Θετική είναι η συστατική ή διαπιστωτική ατομική

διοικητική πράξη που εκδίδεται είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από αίτηση του διοικουμένου και

δημιουργεί ένα δικαίωμα ή δέχεται την αίτηση ή εγκρίνει την πράξη ενός οργάνου του ιδίου ή

άλλου δημόσιου νομικού προσώπου.

Αρνητική διοικητική πράξη είναι συστατική ή διαπιστωτική και συνίσταται στην απόρριψη του

αιτήματος για την έκδοση θετικής πράξης ή στη μη έγκριση.

Τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές πράξεις μπορούν να είναι είτε ρητές είτε σιωπηρές. Η

σιωπηρή πράξη τεκμαίρεται βάσει ενός κανόνα δικαίου από την παράλειψη του διοικητικού

οργάνου να εκδώσει ορισμένη διοικητική πράξη μέσα σε καθορισμένη ανατρεπτική προθεσμία.
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31. Τι γνωρίζετε για την αρχή της  αιτιολογίας ως 

προϋπόθεσης εγκυρότητας των διοικητικών πράξεων;

Η αιτιολογία αποτελεί τύπο της διοικητικής πράξης κατ’ εφαρμογή της αρχής της φανερής

δράσης των διοικητικών οργάνων και αποσκοπεί στη διασφάλιση της αμεροληψίας της

δημόσιας διοίκησης (αρ. 17 ΚΔΔ).

Οι κανονιστικές, κατ' αρχήν, πράξεις της διοίκησης και οι κυβερνητικές δεν χρειάζονται

αιτιολογία. Αντίθετα, τη χρειάζονται εκείνες οι ατομικές διοικητικές πράξεις για τις οποίες

προβλέπει την ανάγκη αιτιολόγησής τους ο νόμος ή εκείνες για τις οποίες η αιτιολογία

επιβάλλεται από το περιεχόμενό τους. Ειδικότερα, μία ατομική διοικητική πράξη πρέπει να αι-

τιολογείται, ακόμη και εάν δεν προβλέπει σχετικά ο νόμος, όταν έχει δυσμενές για το

διοικούμενο περιεχόμενο (π.χ. απορρίπτει αίτημά του για χορήγηση μίας διοικητικής άδειας) ή

όταν εκδίδεται κατ' ενάσκηση αρμοδιότητας διακριτικής ευχέρειας. Υποστηρίζεται, βάσιμα, ότι

από τη γενική διατύπωση του ΚΔΔ αλλά και από τις αρχές του κράτους δικαίου και της

χρηστής διοίκησης, όλες οι διοικητικές πράξεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

Η αιτιολογία πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης. Δεν αποκλείεται πάντως και

αναφορά στα στοιχεία του σχετικού φακέλου, εφόσον όμως η πράξη παραπέμπει σε

συγκεκριμένο στοιχείο του φακέλου ή περιέχει ειδική εκτίμηση που τη συνδέει με τον φάκελο.

Εξάλλου, πρέπει να είναι επίκαιρη, αλλά δεν αποκλείεται και μεταγενέστερη αιτιολογία, δηλ.

ακόμη και μετά την προσβολή της πράξης ενώπιον δικαστηρίου, εφόσον όμως αφορά

στοιχεία προϋπάρχοντα της πράξης και ήδη γνωστά στη δημόσια διοίκηση και όχι σε στοιχεία

μεταγενέστερα.

Η αιτιολογία, για να είναι πλήρης, πρέπει να περιέχει τρία στοιχεία: 1/ τη νομική βάση:

μνεία δηλ. του εφαρμοζόμενου κανόνα δικαίου, 2/ την πραγματική βάση: ακριβή δηλ. μνεία

των πραγματικών στοιχείων, επί των οποίων βασίσθηκε η διοικητική πράξη. Αιτιολογία γενική

και αόριστη είναι πλημμελής, δηλ. παράνομη. 3/ τον σκοπό: το επιδιωκόμενο δηλ. με την

πράξη αποτέλεσμα. Ο σκοπός απαιτείται, μόνον εφόσον η πράξη εκδίδεται κατά διακριτική

ευχέρεια, ώστε να αποφευχθεί η κακή χρήση ή κατάχρηση εξουσίας.

Ελαττωματική ή ελλιπής αιτιολογία καθιστά την πράξη παράνομη. Το διοικητικό όργανο, σε

κάθε περίπτωση, μπορεί να αιτιολογήσει οικειοθελώς (ανεξάρτητα δηλ. από το εάν έχει

υποχρέωση να το κάνει κατά τα ανωτέρω) τη διοικητική πράξη.
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32. Τι πρεσβεύει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου 
ως προϋπόθεση εγκυρότητας των διοικητικών πράξεων;

Το Σύνταγμα, στο άρθρο 20 παρ. 2 και ο ΚΔΔ (αρ. 6) κατοχυρώνουν, υπέρ των

πολιτών, το ατομικό δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης ενώπιον των διοικητικών

αρχών κάθε φορά που πρόκειται να ληφθεί από αυτές διοικητικό μέτρο σε βάρος

των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των διοικουμένων.

Η ακρόαση δεν απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

-όταν πρόκειται να εκδοθεί κανονιστική διοικητική πράξη, εκτός εάν άλλως ορίζει

ο νόμος

− όταν έχει προηγηθεί ισοδύναμη ενημέρωση του ενδιαφερομένου και της

διοικητικής αρχής

− όταν ανακαλείται παράνομη διοικητική πράξη, η οποία είχε αρχικά εκδοθεί υπέρ

του ενδιαφερομένου

− όταν συντρέχει λόγος εξυπηρέτησης γενικότερου δημοσίου συμφέροντος

− όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη

− όταν διενεργείται διοικητικός έλεγχος

− όταν μέτρο που αφορά τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος κινδυνεύει να

αναβληθεί, ματαιωθεί ή καταστεί περιττό

− όταν πρόκειται για μέτρο διοικητικής εκτέλεσης

-όταν πρόκειται για διοικητική ενέργεια που κατά νόμο είναι δέσμιας αρμοδιότητας

ή βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια (λ.χ. αναγκαστική

απαλλοτρίωση)

− όταν το δημόσιο ενεργεί για την πραγμάτωση δικαιώματος του που απορρέει

από σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.

Η ακρόαση προϋποθέτει την προηγούμενη πραγματική ενημέρωση του

διοικουμένου που έτσι θα μπορέσει να ενημερώσει και αυτός για τις απόψεις του τις

αρχές. Η ακρόαση πρέπει να είναι προηγούμενη, δηλ. να έχει πραγματοποιηθεί πριν

από την έκδοση της εκτελεστής διοικητικής πράξης, και έγκαιρη.
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33. Σε τι διακρίνεται η Χρονική ισχύς των

διοικητικών πράξεων: Με ποιον τρόπο

προσδιορίζεται η έναρξη ισχύος των

διοικητικών πράξεων ;

Χρονική ισχύς των διοικητικών πράξεων: Η έναρξη ισχύος των διοικητικών πράξεων

προσδιορίζεται ως εξής:

− η τυπική ισχύς αρχίζει από το χρονικό σημείο που τελειώθηκε η διοικητική

πράξη. Εάν είναι κανονιστική, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα

της Κυβέρνησης ή όπως αλλιώς ορίζει ο νόμος. Εάν είναι ατομική, αρχίζει είτε

από τη δημοσίευσή της, όπου απαιτεί ο νόμος, είτε από την έκδοσή της.

− η ουσιαστική ισχύς, δηλ. η νομική δυνατότητα εφαρμογής της διοικητικής

πράξης αρχίζει για την κανονιστική, από τη δημοσίευσή της, εκτός εάν άλλως

ορίζει ο οικείος εξουσιοδοτικός νόμος. Για την ατομική, εάν είναι δημοσιευτέα,

για τον ενδιαφερόμενο αρχίζει από την κοινοποίηση, μετά τη δημοσίευση, και

για τους τρίτους από τη δημοσίευση. Εάν δεν είναι δημοσιευτέα, από την

κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

Οι διοικητικές πράξεις ισχύουν για το μέλλον, δηλ. στερούνται, κατά

γενικό κανόνα, αναδρομικής ισχύος. Αναδρομική ισχύς της διοικητικής πράξης

επιτρέπεται, κατεξαίρεση, στις εξής περιπτώσεις:

− όταν επιτρέπει την αναδρομή ο νόμος

− όταν πρόκειται για πράξη που εκδόθηκε σε εφαρμογή αναδρομικού νόμου

εάν πρόκειται για πράξη συμμόρφωσης της διοίκησης σε ακυρωτική

απόφασητου Συμβουλίου της Επικρατείας ή τακτικών

Διοικητικών Δικαστηρίων.
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34. Τι σημαίνει ανάκληση 

διοικητικών πράξεων;

Ανάκληση σημαίνει εξαφάνιση της διοικητικής πράξης (αρ. 21 ΚΔΔ). Η εξαφάνιση ενεργεί για το

μέλλον, όταν η ανακαλούμενη είναι νόμιμη πράξη, και αναδρομικώς, όταν είναι παράνομη πράξη.

Στην τελευταία περίπτωση η ανάκληση επιφέρει την εξ υπαρχής εξαφάνιση της πράξης. Σε

ανάκληση υπόκεινται μόνον οι ατομικές διοικητικές πράξεις και όχι οι κανονιστικές, οι οποίες

καταργούνται ή τροποποιούνται όπως οι νόμοι.

Η ανάκληση είναι επιτρεπτή υπό τις ακόλουθες αρνητικές προϋποθέσεις:

− εφόσον ο νόμος ρητά δεν την απαγορεύει ή εφόσον ο νόμος εμμέσως, αλλά σαφώς δεν την

απαγορεύει

− εφόσον δεν παρήλθε εύλογος χρόνος από την έκδοση της πράξης

− εφόσον δεν δημιουργήθηκε κατάσταση που κωλύει την ανάκληση ή δεν ιδρύθηκαν

δικαιώματα του διοικητικού ή και του ιδιωτικού δικαίου ένεκα της πράξης. Επίσης, το νομικά,

πραγματικά ή και ηθικά ανέφικτο κωλύουν την ανάκληση, εκτός εάν λόγοι δημοσίου

συμφέροντος επιβάλλουν το αντίθετο.

Οι νόμιμες διοικητικές πράξεις δεν ανακαλούνται, διότι 

συμφωνούν με το νόμο. Κατ’ εξαίρεση ανακαλούνται για 

τους ακόλουθους λόγους:

− δημόσιο συμφέρον: λόγοι δημοσίου συμφέροντος

δικαιολογούν την ανάκληση νομίμων πράξεων

οποτεδήποτε, έστω και εάν από την πράξη έχουν

δημιουργηθεί δικαιώματα ή ορισμένη πραγματική

κατάσταση, όπως π.χ. η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας

καλλυντικού, εάν νεώτερα δεδομένα αποδείξουν ότι η

χρήση του είναι επιβλαβής. Ανάκληση δικαιολογείται και

λόγω μεταγενέστερης διαφορετικής εκτίμησης από τη

διοίκηση των ιδίων πραγματικών περιστατικών επί των

οποίων στηρίχθηκε η έκδοση της πράξης, όπως π.χ. η

ανάκληση άδειας κυκλοφορίας γεωργικού φαρμάκου,

εφόσον διαπιστωθεί λόγος ο οποίος θα δικαιολογούσε την

άρνηση έγκρισης της κυκλοφορίας του.

− μεταβολή των πραγματικών συνθηκών επί των οποίων

βασίσθηκε η έκδοση της πράξης, όπως π.χ. η ανάκληση

της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου για λόγους υγείας του

οδηγού.

− μεταβολή των νομικών συνθηκών, δηλ. πρόκειται για

ανάκληση που αποσκοπεί στην προσαρμογή της πράξης

προς τις διατάξεις του νέου νόμου χωρίς αυτό να σημαίνει

ότι κάθε μεταβολή της νομοθεσίας καθεαυτή συνεπάγεται

ανάκληση των διοικητικών πράξεων που βασίζονται επ’ αυ-

τής.

− μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διοικητικού δικαίου

από τον ενδιαφερόμενο υπό την προϋπόθεση των οποίων

τελούσε η πράξη.

− επιφύλαξη ανάκλησης, όταν δηλ. η διοικητική πράξη

εμπεριέχει, υπέρ της διοίκησης επιφύλαξη ανάκλησης.

Οι παράνομες πράξεις 

ανακαλούνται ελεύθερα 

εντός ευλόγου χρόνου από 

την έκδοσή τους. Ο εύλογος 

χρόνος προσδιορίζεται κατά 

περίπτωση. Εάν δεν υπάρχει 

νομοθετική πρόβλεψη, ως 

εύλογος χρόνος θεωρείται η 

πενταετία από την έκδοση 

της πράξης, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι πέραν της 

πενταετίας απαγορεύεται η 

ανάκληση, όταν αυτή 

επιβάλλεται λόγω 

συμμόρφωσης της διοίκησης 

σε δικαστική απόφαση, για 

λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, εάν αφορά 

πράξη δυσμενή για το 

διοικούμενο ή εάν η πράξη 

εκδόθηκε συνεπεία απατηλής 

ενέργειας από το 
διοικούμενο.
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35. Ποιες είναι οι Γενικές προϋποθέσεις 

έκδοσης έγκυρης ατομικής διοικητικής πράξης:

1. Αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου που εκδίδει την πράξη (σελ. 105). 

Είναι η εξουσία που έχει ένα διοικητικό όργανο να εκδίδει διοικητικές 

πράξεις.

2. Νόμιμη σύνθεση διοικητικού οργάνου, εφόσον η πράξη πρόκειται να 

εκδοθεί από πολυμελές διοικητικό όργανο (σελ. 119 ).

3. Παρουσία των μελών του πολυμελούς διοικητικού οργάνου από την 

αρχή έως το τέλος της συνεδρίασης (σελ. 124 ).

4. Τήρηση του κανόνα της πλειοψηφίας επί των παρόντων μελών (σελ. 

125).

5. Υπογραφή της διοικητικής πράξης (σελ. 126 , 271).

6. Έγγραφος τύπος της διοικητικής πράξης (σελ. 271).

7. Χρονολόγηση της διοικητικής πράξης (σελ. 271 ).

8. Μνεία του οργάνου που εξέδωσε την διοικητική πράξη (σελ. 271).

9. Δημοσίευση της ατομικής διοικητικής πράξης, εφόσον το απαιτεί ο 

νόμος (σελ. 275 )

10. Αιτιολόγηση της διοικητικής πράξης (σελ. 276 ).

11. Τήρηση του συνταγματικού δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, 

εκτός εάν κάποιο είδος πράξης εξαιρείται από την εφαρμογή του 

δικαιώματος ακρόασης (σελ. 262 διδακτικού βιβλίου).
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36. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έκδοσης έγκυρης ατομικής διοικητικής 

πράξης στις ειδικές περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί να προηγηθεί η 

γνώμη κάποιου οργάνου;



ΤΟΜΟΣ 

Γ
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ
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37. Τι είναι η σύμβαση εργασίας και ποια τα βασικά της 

Χαρακτηριστικά

Σύμβαση εργασίας ( ή αλλιώς σχέση εργασίας)

: ως σύμβαση εργασίας νοείται η ενοχική,

αμφοτεροβαρής, επαχθής, σχέση με την οποία

ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει για

ορισμένο ή αόριστο χρόνο την εργασία του στον

εργοδότη( φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και αυτός

καταβάλλει το συμφωνημένο μισθό. Οι

εργασιακές σχέσεις χαρακτηρίζονται από

πολυνομία. Ρυθμίζονται από τους νόμους, τις

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις

συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις ατομικές

συμβάσεις εργασίας.

Ατομική σύμβαση εργασίας: είναι μια

πολυμερής δικαιοπραξία και όχι μονομερής,

διότι τελείται από πρόσωπα περισσότερα του

ενός ,δηλαδή από τον εργοδότη και τον

εργαζόμενο ,οι οποίοι είναι

αντισυμβαλλόμενοι. σύμφωνα με το άρθρο

657ΑΚ,. Είναι η σύμβαση με την οποία ο

εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει

για ορισμένο ή αόριστο χρόνο την

εργασία του στον εργοδότη και αυτός να

του καταβάλει τον συμφωνημένο μισθό.

Ονομάζεται ατομική σύμβαση εργασίας , για

να αντιδιασταλεί προς τις συλλογικές

συμβάσεις εργασίας , οι οποίες

συμπληρώνουν τους γενικούς όρους

εργασίας που ορίζονται με νόμο και

συνάπτονται μεταξύ των εκπροσώπων

εργαζομένων και των εκπροσώπων των

εργοδοτών ,ύστερα από ελεύθερες

διαπραγματεύσεις. Η ατομική σύμβαση

εργασίας είναι άτυπη σύμβαση (άτυπη

δικαιοπραξία ) διότι για την έγκυρη σύναψή

της δεν απαιτείται η τήρηση κάποιου

συστατικού τύπου (π.χ. συμβολαιογραφικό

έγγραφο ή έγγραφο βέβαιης χρονολογίας ή

απλό ιδιωτικό έγγραφο) .Η σύναψη της

ατομικής σύμβασης εργασίας μπορεί να

συναφθεί και προφορικά.

Συλλογική σύμβαση εργασίας : συμφωνούνται

εγγράφως μεταξύ των συνδικαλιστικών

οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών (ή

εργοδότη)και καθορίζονται οι όροι εργασίας. Με

τις σ.σ.ε. εξομοιώνονται και οι διαιτητικές

αποφάσεις. Οι σ.σ.ε. διακρίνονται σε: εθνικές

γενικές, κλαδικές, επιχειρησιακές, εθνικές

ομοιοεπαγγελματικές και τοπικές

ομοιοεπαγγελματικές. Οι Εθνικές Γενικές

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)

καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας,

που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της

χώρας. Στους εργαζομένους αυτούς

περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα

ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ. θεσπίζονται οι κατώτεροι

υποχρεωτικοί μισθοί - ημερομίσθια και

συμπληρώνονται οι γενικοί όροι εργασίας, που

ρυθμίζονται από τους σχετικούς νόμους και

κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

•Έντονος προσωπικός δεσμός εργοδότη-

εργαζόμενου

•Προσωπική εξάρτηση εργαζόμενου από

εργοδότη

•Ο εργοδότης απολαύει του διευθυντικού

δικαιώματος, δηλαδή, μπορεί να παρεμβαίνει

στον τρόπο, χρόνο και τόπο εργασίας και να

επιβάλει ρυθμίσεις μονομερώς καθώς και να

απευθύνει οδηγίες

•Όμως, δυσκολία ένταξης στην έννοια της

παραπάνω «εξάρτησης» ορισμένων

επαγγελμάτων ή εργασιών όπως πλασιέ,

ασφαλιστής, εργασία φασόν κατ’ οίκον

•Οικονομική εξάρτηση εργαζόμενου από

εργοδότη και ένταξή του στην εκμετάλλευση του

εργοδότη

•Συμπληρώνει την έννοια της προσωπικής

εξάρτησης προκειμένου να ενταχθούν και οι

παραπάνω μορφές εργασίας και επαγγελμάτων

Υποχρέωση του εργαζόμενου να εκτελεί τη

αυτοπροσώπως τη συμφωνηθείσα εργασία ευσυνείδητα

και με τη δέουσα επιμέλεια. Υποχρέωση εργοδότη (α)

να παρέχει τον συμφωνηθέντα μισθό, (β) να εξασφαλίζει

την ασφάλεια του εργαζόμενου στο χώρο εργασίας και (γ)

να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους της

εργασίας (βλ. ΠΔ 156/1994), (δ) να παρέχει τις

προβλεπόμενες από το νόμο άδειες και (ε) να

αποζημιώνει τον εργαζόμενο σε περίπτωση καταγγελίας

της σύμβασης εργασίας.
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38.Τι είναι ο μισθός;

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. Καθ’ όλη 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.

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί πριν από τη

λήξη της για σπουδαίο λόγο είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο.

Σπουδαίος λόγος είναι η ύπαρξη γεγονότος κατά τη διάρκεια της σύμβασης

εξαιτίας του οποίου είναι αδύνατη η εξακολούθησή της σύμφωνα με την

καλή πίστη. Σπουδαίος λόγος για τον εργοδότη θεωρείται, για παράδειγμα,

η επαγγελματική ανεπάρκεια του εργαζομένου, η διάπραξη αξιόποινης

πράξης στην υπηρεσία, οι επανειλημμένες απουσίες κ.ά. Σπουδαίος λόγος

για τον εργαζόμενο θεωρείται, για παράδειγμα, η υβριστική συμπεριφορά

του εργοδότη, η αδικαιολόγητη και συχνή καθυστέρηση πληρωμής του

μισθού, η παράλειψη λήψης των απαραίτητων μέτρων για την υγιεινή και

ασφάλεια των εργαζομένων. Εάν διαπιστωθεί ύπαρξη σπουδαίου λόγου, ο

εργοδότης δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση. Εάν όμως δεν

υπάρχει σπουδαίος λόγος και καταγγελθεί η σύμβαση, ο εργαζόμενος

μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά τους μισθούς που θα έπαιρνε μέχρι τη λήξη

της. Η εργασιακή σχέση κατά τη διάρκεια ισχύος της θα πρέπει να

προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης,

οι οποίες εξαρτώνται από οικονομοτεχνικούς και άλλους παράγοντες.

39. Τι σημαίνει σπουδαίος λόγος για τη λύση σύμβασης εργασίας 

ορισμένου χρόνου;
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40. Τι είναι το διευθυντικό δικαίωμα;

Ο εργοδότης μπορεί να παρεμβαίνει στον τρόπο, χρόνο και

τόπο εργασίας και να επιβάλει ρυθμίσεις μονομερώς καθώς

και να απευθύνει οδηγίες

Τα όρια του δικαιώματος προσδιορίζονται από το νόμο, τις

συλλογικές συμβάσεις, τις δικαστικές αποφάσεις, τους

Κανονισμούς εργασίας, τις ατομικές συμβάσεις τα όρια που

θέτουν τα χρηστά ήθη και η καλή πίστη. [Πχ, ο εργοδότης δεν

μπορεί να απασχολήσει εργαζόμενο παραπάνω από τα νομίμως

προβλεπόμενα (οκτάωρο) εκτός αν πληρώσει υπερωρίες, να αναθέτει εργασία

διαφορετική από τη συμφωνηθείσα, να μεταθέτει εργαζόμενους για λόγους

εκδίκησης, να αναθέτει κοπιαστικές εργασίες-Πχ, ο εργοδότης δεν μπορεί να

απολύσει εργαζόμενο για να προσλάβει άλλον με λιγότερες αποδοχές

(παράβαση χρηστών ηθών και καλής πίστης)].

Από την άλλη μεριά, ο εργοδότης μπορεί να μεταθέτει

εργαζόμενο σε πόλη όπου η επιχείρηση έχει

υποκαταστήματα εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί το αμετάθετο,

να αλλάζει το είδος της εργασίας εφόσον ανταποκρίνεται

στην ειδικότητα του εργαζόμενου, να μεταβάλει μη ουσιωδώς

το χρόνο μετάβασης στον τόπο εργασίας εφόσον άλλαξε η

έδρα της επιχείρησης .
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41. Τι είναι βλαπτική μεταβολή;

Κάθε μεταβολή των όρων εργασίας της

σύμβασης, η οποία γίνεται μονομερώς και

χωρίς τη συναίνεση του μισθωτού και οι οποία

επιφέρει ζημία υλική ή ηθική στον εργαζόμενο,

συνιστά βλαπτική μεταβολή. Χαρακτηριστικά

παραδείγματα: Μετάθεση σε άλλο κατάστημα ή

παράρτημα της επιχείρησης, όταν η σύμβαση

εργασίας προσδιορίζει σαφώς συγκεκριμένο

τόπο., Μετάθεση στην ίδια πόλη, μετακίνηση

σε άλλο τμήμα με ταυτόχρονη μείωση των

αποδοχών., Ανάθεση κατώτερων καθηκόντων

με αποτέλεσμα την ηθική μείωση του

εργαζομένου.

Σε περίπτωση αυθαίρετης μεταβολής των

όρων της σύμβασης εργασίας του, ο

εργαζόμενος έχει τα εξής δικαιώματα:

• Να θεωρήσει τη μεταβολή αυτή σαν

άκυρη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και

να ασκήσει, μέσα στη νόμιμη προθεσμία αγωγή

για ακύρωση της απόλυσης και καταβολή

μισθών υπερημερίας ή για την επιδίκαση της

αποζημίωσής του.

• Να επιμείνει στην τήρηση των αρχικών

όρων της σύμβασής του και να συνεχίσει να

προσφέρει τις υπηρεσίες του με βάση την

αρχική σύμβαση, χωρίς να αποδεχτεί την

προσφορά υπηρεσιών διαφορετικών από τις

συμφωνηθείσες.

Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει να του

επιδικασθεί αποζημίωση για την ηθική βλάβη

που υπέστη λόγω της προσβολής της

προσωπικότητάς του.

• Κρατά επιφύλαξη και προσφεύγει στα

δικαστήρια για ανατροπή της βλαπτικής

απόφασης.

Βασικές προϋποθέσεις καταγγελίας των

συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

για σπουδαίο λόγο. Έγγραφος τύπος.

Καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε

περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη

σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να

τηρήσει προθεσμία. Το παραπάνω

δικαίωμα δεν μπορεί να αποκλειστεί με

συμφωνία. Αν ο σπουδαίος λόγος, για τον

οποίο έγινε η καταγγελία, συνίσταται ή

οφείλεται σε αθέτηση της σύμβασης,

εκείνος που την αθέτησε έχει υποχρέωση

σε αποζημίωση .Αν ο σπουδαίος λόγος,

για τον οποίο ο εργοδότης έκανε την

καταγγελία, οφείλεται σε μεταβολή των

προσωπικών ή των περιουσιακών του

σχέσεων, το δικαστήριο μπορεί, κατά την

κρίση του, να επιδικάσει στον εργαζόμενο

εύλογη αποζημίωση. Υποχρέωση του

εργοδότη να εκδώσει πιστοποιητικό για το

είδος και την διάρκεια της εργασίας του

εργαζόμενου.

Βασικές προϋποθέσεις καταγγελίας των

συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου

• Έγγραφος τύπος

• Συμπλήρωση δίμηνης υπηρεσίας

• Τακτική καταγγελία (με προειδοποίηση)

• Μόνον για υπαλλήλους

• Η σχέση λύεται με την πάροδο του

χρόνου προειδοποίησης

Άτακτη καταγγελία (χωρίς

προειδοποίηση)= Μόνον για εργάτες

• Αρκετά συχνή και για υπαλλήλους

• Καταβολή νόμιμης αποζημίωσης

• Καταχώρηση στην ΕΡΓΑΝΗ

• Υποχρέωση του εργοδότη να εκδώσει

πιστοποιητικό για το είδος και την διάρκεια

της εργασίας του εργαζόμενου

• Ειδική προστασία για την καταγγελία της

σύμβασης εργασίας συνδικαλιστικών

στελεχών (βλ. άρθρο 14 ν. 1264/1982)

42. Τι γνωρίζετε για την 

καταγγελία των συμβάσεων 

εργασίας;
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43. Ποια δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος λόγω της μη καταβολής του 

μισθού του;

Δικαιώματα εργαζομένου από μη καταβολή του μισθού

Βασική υποχρέωση του εργοδότη που πηγάζει από τη σύμβαση εργασίας είναι η

καταβολή του μισθού στον εργαζόμενο. Ενδεχόμενη άρνηση ή καθυστέρηση

καταβολής του οφειλόμενου μισθού, παρέχει στον εργαζόμενο τα εξής δικαιώματα:

α) να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.

β) να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του (άρθρο 325 Α.Κ.).

Σύμφωνα με αυτό, ο μισθωτός δικαιούται να δηλώσει στον εργοδότη του ότι

διακόπτει την εργασία του μέχρι να του καταβληθούν οι καθυστερούμενες

οφειλές. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό δεν είναι απεριόριστο αλλά περιορίζεται

από τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ) να επιδιώξει δικαστικά την είσπραξη του μισθού.

δ) να μηνύσει τον εργοδότη.

ε) να επιδιώξει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση.

Δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης

Το δικαίωμα του εργοδότη να απολύσει τους μισθωτούς μπορεί να ασκηθεί

οποτεδήποτε. Για να είναι όμως έγκυρη η απόλυση μισθωτού, ο οποίος συνδέεται

με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου τουλάχιστον δύο (2) μηνών, πρέπει να

συντρέχουν οι κάτωθι διατυπώσεις:

α) να έχει γίνει έγγραφη καταγγελία.

β) να καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.

γ) να έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για το

Ι.Κ.Α [ΕΦΚΑ/ ΕΡΓΑΝΗ] μισθολόγια ή να έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω διατυπώσεων η σύμβαση εργασίας 

εξακολουθεί να ισχύει και παράγει όλες τις έννομες συνέπειες και ο εργοδότης που 

αρνείται να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του μισθωτού καθίσταται υπερήμερος 

σύμφωνα με τα άρθρα 349-350 Α.Κ. Ο μισθωτός που απολύθηκε δικαιούται μαζί 

με την αποζημίωση της απόλυσης του να λάβει ως αποζημίωση και τις αποδοχές 

αδείας και του επιδόματος αδείας που δεν έλαβε για το ημερολογιακό έτος που 

γίνεται η απόλυσή του.

Πιστοποιητικό εργασίας

Άρθρο 678 Α.Κ.: «Κατά τη λήξη της σύμβασης ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει 

από τον εργοδότη πιστοποιητικό για το είδος και τη διάρκεια της εργασίας του. 

Μόνο αν το ζητήσει ο εργαζόμενος βεβαιώνεται και η ποιότητα της εργασίας του 

και η διαγωγή του».

Ο εργοδότης υποχρεούται να προβεί στην έκδοση του πιστοποιητικού, χωρίς να 

ερευνήσει το λόγο ή το σκοπό για τον οποίο ζητείται η χορήγησή του. Εάν ο 

εργοδότης αρνηθεί να χορηγήσει το πιστοποιητικό, ο μισθωτός μπορεί να 

προσφύγει στα δικαστήρια και να ζητήσει την έκδοση ή τη διόρθωσή του.



ΤΟΜΟΣ 
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ΑΣΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ

ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
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44. Τι είναι η 
δικαιοπρακτική 
ικανότητα;

Δικαιοπρακτική ικανότητα είναι η ικανότητα

του ατόμου να λαμβάνει νομικά έγκυρες

αποφάσεις και να συνάπτει δεσμευτικές

συμβατικές σχέσεις. Καθιστά το άτομο

υποκείμενο δικαίου και κάτοχο νόμιμων

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η

δικαιοπρακτική ικανότητα έχει μεγάλη

σημασία, διότι επηρεάζει όλους τους τομείς

της ζωής, από την επιλογή του τόπου

κατοικίας έως το εάν το άτομο θα παντρευτεί

και ποιον, αλλά και από την υπογραφή

συμβάσεων εργασίας έως το δικαίωμα

ψήφου. Ικανότητα για δικαιοπραξία. Ενώ το

δίκαιο αναγνωρίζει γενικά ικανότητα δικαίου

σε κάθε πρόσωπο, δεν κάνει το ίδιο όσον

αφορά την ικανότητα για δικαιοπραξία .Με τον

όρο αυτό νοείται η ικανότητα ενός προσώπου

να καταρτίζει αυτοπροσώπως δικαιοπραξίες.

Ικανότητα για δικαιοπραξίες έχουν μόνο τα

άτομα με πνευματική ωριμότητα και ψυχική

υγεία. Ικανότητα για αδικοπραξία είναι η

ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται τη

σημασία των πράξεών του και να μπορεί να

διακρίνει το δίκαιο από το άδικο.

;

Νομικά πρόσωπα είναι ενώσεις προσώπων

που επιδιώκουν ορισμένο σκοπό ή σύνολα

περιουσίας που έχουν ταχθεί για την

εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού και έχουν

αποκτήσει τηρώντας τους όρους του νόμου

αυτοτελή (νομική προσωπικότητα), είναι δηλ.

υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Με απλά λόγια, είναι μια πλασματική οντότητα

που δημιουργεί ο νόμος για την εξυπηρέτηση

καθαρά πρακτικών σκοπών. Τα νομικά

πρόσωπα διακρίνονται σε:

- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

(ΝΠΔΔ): ιδρύονται με πράξη (κυρίως νόμο)

του Κράτους και ασκούν δημόσια εξουσία

(Κράτος, πανεπιστήμια, ασφαλιστικό ταμείο

κτλ)

- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

(ΝΠΙΔ): ιδρύονται με ιδιωτική πρωτοβουλία και

λειτουργούν με βάση τους κανόνες ιδιωτικού

δικαίου (σωματεία, ίδρυμα κτλ)

- Νομικά Πρόσωπα μικτής φύσης ή

διφυούς χαρακτήρα: έχουν τη μορφή νομικού

προσώπου ιδιωτικού δικαίου ιδρύονται, όμως,

από το Κράτος για εξυπηρέτηση δημοσίου

συμφέροντος.

45. Πώς ορίζονται τα 
νομικά πρόσωπα

i) Οι δικαιοπραξίες που ενεργεί η διοίκηση του νομικού προσώπου μέσα στα όρια της

εξουσίας της υποχρεώνουν το νομικό πρόσωπο. Πρέπει δηλ. το όργανο του νομικού

προσώπου να δικαιοπρακτεί αφενός με την ιδιότητά του αυτή και αφετέρου μέσα στο πλαίσιο

της εξουσίας που έχει σύμφωνα με το καταστατικό . ii) Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις

παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους εφόσον: Η πράξη ή η παράλειψη του

οργάνου δημιουργεί υποχρέωση για αποζημίωση , Η πράξη ή η παράλειψη προέρχεται από

όργανο που αντιπροσωπεύει το νομικό πρόσωπο, Η πράξη ή η παράλειψη του οργάνου

έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.. Παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ευθύνεται

εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο.

46. Πώς ορίζεται η ευθύνη των Νομικών Προσώπων;
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47. Τι είναι Σωματείο;

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

[ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ = Αίτηση

για την εγγραφή του σωματείου Οι ιδρυτές ή

η προσωρινή διοίκηση του σωματείου (άρθρ. 79

ΑΚ) υποβάλλουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο της

περιφέρειας στην οποία το σωματείο θα έχει την

έδρα του, για ν’ αρχίσει η διαδικασία για την

εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο σωματείων.

Στην αίτηση επισυνάπτονται η συστατική

πράξη, έγγραφο με τα ονόματα των μελών της

διοίκησης και το καταστατικό με τις υπογραφές

των μελών και με χρονολογία.]

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.

Όργανα του σωματείου: α) η

Διοίκηση (μονομελής ή

πολυμελής) β) η Συνέλευση

των μελών. Η Συνέλευση έχει

την εποπτεία και τον έλεγχο

των οργάνων της Διοίκησης

και μπορεί να τα παύει,

εγκρίνει τον ισολογισμό,

αποφασίζει για την μεταβολή

του σκοπού του σωματείου,

την τροποποίηση του

καταστατικού κ.λ.π. γ)

Πειθαρχικό Συμβούλιο,

εφόσον προβλέπεται από το

καταστατικό.

Ίδρυμα είναι σύνολο περιουσίας που τάχθηκε, με

ιδρυτική πράξη, για την εξυπηρέτηση ορισμένου

σκοπού. Για να συσταθεί χρειάζεται: 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.

48. Τι είναι το Ίδρυμα;
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49. Τι είναι η σύμβαση; 

Είναι η δικαιοπραξία που περιέχει δηλώσεις

βούλησης δύο ή περισσότερων προσώπων που το

καθένα ενεργεί με διαφορετικό συμφέρον αλλά

συμπίπτουν ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Υπάρχουν τα εξής στάδια: i. στάδιο

διαπραγματεύσεων, ii. στάδιο κατάρτισης

προσυμφώνου και iii. στάδιο κατάρτισης της

οριστικής σύμβασης.

Με τη σύμβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την

κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα που αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης και να

παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που

συμφωνήθηκε. Η πώληση είναι αμφοτεροβαρής σύμβαση γιατί και οι δύο συμβαλλόμενοι

έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις του πωλητή: Κύριες υποχρεώσεις: 1. Ο

πωλητής έχει την υποχρέωση να παραδώσει το πράγμα ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου

(νομικό ελάττωμα). 2. Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις

συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Δικαιώματα του

αγοραστή: 1. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για νομικά ελαττώματα που υπάρχουν κατά την

πώληση αν ο αγοραστής τα γνώριζε. Ο πωλητής ευθύνεται για την προσημείωση ή

υποθήκη ή κατάσχεση ή το ενέχυρο ακόμη και αν ο αγοραστής γνώριζε την ύπαρξή του. 2.

Ο αγοραστής, σε περίπτωση ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη

συνομολογημένης ιδιότητας, δικαιούται κατ΄ επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς

επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια

τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα, 3.

να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό

ελάττωμα. Ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε

εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. Τα δικαιώματα του αγοραστή

λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται

μετά από 5 χρόνια για τα ακίνητα και 2 χρόνια για τα κινητά. Η παραγραφή αρχίζει από την

παράδοση του πράγματος στον αγοραστή, ακόμη και αν ο αγοραστής διαπίστωσε το

ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα.

Υποχρεώσεις του αγοραστή: Κύρια υποχρέωση είναι να καταβάλει το τίμημα.

Παρεπόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε από συμφωνία των μερών είτε από την

καλή πίστη: η υποχρέωση να καταβάλει τα έξοδα παραλαβής του πράγματος, να να

ειδοποιήσει εγκαίρως τον πωλητή για τυχόν ελαττώματα κ.λ.π.

50. Τι γνωρίζετε για τη σύμβαση πώλησης και ποιες είναι οι 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προκύπτουν;
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51. Τι είναι η σύμβαση μίσθωσης;

Μίσθωση είναι η σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να

παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος (μίσθιο) για όσο χρόνο

διαρκεί η μίσθωση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα. Η

μίσθωση είναι σύμβαση αμφοτεροβαρής. Είναι σύμβαση άτυπη και τυχόν

έγγραφο μίσθωσης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Ο εκμισθωτής έχει την

υποχρέωση να παραδώσει στο μισθωτή το μίσθιο κατάλληλο για τη

συμφωνημένη χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο καθ’ όλη τη διάρκεια της

μίσθωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης νομικού ή πραγματικού ελαττώματος ή

έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ο μισθωτής μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση

ή μή καταβολή μισθώματος, να απαιτήσει αποζημίωση για μή εκτέλεση της

σύμβασης, να προβεί σε άρση του ελαττώματος ή της έλλειψης της ιδιότητας και

να απαιτήσει τη δαπάνη, να καταγγείλει τη μίσθωση.

Εάν ο μισθωτής παραλάβει ανεπιφύλακτα το μίσθιο γνωρίζοντας το ελάττωμα ή

την έλλειψη, τότε ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να

καταβάλει το μίσθωμα και να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να το

μεταχειρίζεται για το λόγο που συμφωνήθηκε (π.χ ως κατοικία) κ.λ.π. Η

μίισθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις περάσει ο συμφωνηθείς χρόνος. Η

μίσθωση αορίστου χρόνου λήγει με καταγγελία.



ΤΟΜΟΣ 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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52. Ποια είναι τα κύρια 
Χαρακτηριστικά της Α.Ε.; 

• Έχει νομική προσωπικότητα

• Έχει την ιδιότητα του εμπόρου κατά το

τυπικό κριτήριο (=είναι από το νόμο

εμπορική), ακόμη κι αν ο σκοπός της δεν

είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης

• Οι μέτοχοι (εταίροι) ευθύνονται

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ, δηλαδή μόνο μέχρι το

ποσό της εισφοράς τους

• Για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται η ΑΕ με

την περιουσία της

• Το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε ίσα

μερίδια (μετοχές)Κεφάλαιο τουλάχιστον

ευρώ Ονομαστική αξία μετοχής : 0,04

ευρώ έως 100 ευρώ

Προϋποθέσεις σύστασης

1) Ιδρυτική πράξη (εταιρική σύμβαση) την

οποία συνοδεύει το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. 2)

Ανάληψη των μετοχών.

3) Έγκριση της σύστασης με απόφαση

του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

ύστερα από έλεγχο νομιμότητας των

σχετικών εγγράφων και πράξεων στις

ειδικές περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος:

α) οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος

(ασφαλιστικές, πιστωτικά ιδρύματα,

ΔΕΚΟ κλπ.),

β) μεγάλες οντότητες (για τις

νεοϊδρυόμενες κεφάλαιο άνω του 1εκ.

ευρώ),

γ) ΑΕ που ορίζει ειδικά ο νόμος και

δ) ΑΕ που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4) Εκπλήρωση νόμιμων οικονομικών

υποχρεώσεων ίδρυσης.

5) Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΕ αποκτά νομική 

προσωπικότητα με τη δημοσίευση του 

καταστατικού στο ΓΕ

Περιεχόμενο του καταστατικού

1. Το καταστατικό της ΑΕ πρέπει να περιέχει

διατάξεις:α) για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό

της εταιρείας,β) για την έδρα της εταιρείας,γ) για τη

διάρκειά της, όταν αυτή δεν είναι αόριστη,δ) για το

ύψος και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου,ε)

για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον

αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοσή

τους,στ) για τον αριθμό των μετοχών κάθε

κατηγορίας, αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες

μετοχών, ζ) για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία

μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, η)

για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και

τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου,θ) για

τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις

αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων, ι) για τους

ελεγκτές,ια) για τα δικαιώματα των μετόχων, ιβ) για

τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη

διάθεση των κερδών.ιγ) για τη λύση της εταιρείας

και την εκκαθάριση της περιουσίας της,ιδ) το ύψος

του καλυφθέντος κεφαλαίου, που είναι καταβλητέο

κατά το χρόνο σύστασης

.2. Το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει

διατάξεις, έστω και αν αυτές αναφέρονται στα

θέματα της παραγράφου 1, στο μέτρο που

αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών

διατάξεων του νόμου, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή

παρέκκλιση από αυτές.3. Το καταστατικό της ΑΕ

πρέπει να επίσης αναφέρει: α) Τα ατομικά στοιχεία

των ΦΠ ή ΝΠ που υπέγραψαν το καταστατικό της

εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των

οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό. β) Το

συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση,

όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη

σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή.

Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε 

δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής 

πράξεις και στοιχεία:α) Οι ιδρυτικές πράξεις των 

ΑΕ με το καταστατικό και, όπου τυχόν 

απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της 

Διοίκησης.β) Οι αποφάσεις για τροποποίηση 

του καταστατικού με την εγκριτική απόφαση της 

Διοίκησης, όπου τυχόν απαιτείται, καθώς και 

ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί 

με τις γενόμενες τροποποιήσεις.γ) Ο διορισμός 

και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα 

στοιχεία ταυτότητας, των προσώπων που: αα) 

ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, ββ) έχουν 

την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή 

μεμονωμένα, γγ) είναι αρμόδια να ασκούν τον 

τακτικό της έλεγχο.δ) Κάθε απόφαση για τακτική 

ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της 

εταιρείας.ε) Η πιστοποίηση της καταβολής του 

κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας 

είτε ύστερα από κάθε αύξησή του.
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Την ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρεία διοικεί το ΔΣ
Την εταιρεία διοικεί το ΔΣ. Η διοίκηση της

εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη

δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 87, το διοικητικό

συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Τα μέλη του ΔΣ

εκλέγονται (από τη ΓΣ) ή ορίζονται (από το

καταστατικό όταν είναι το πρώτο ΔΣ, από το

δικαστήριο ή από κάποιον μέτοχο βάσει

πρόβλεψης του καταστατικού). Οι σύμβουλοι,

μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε

επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Ο

αριθμός των μελών του ΔΣ ορίζεται από το

καταστατικό ή από τη ΓΣ, εντός των ορίων που

προβλέπονται στο καταστατικό. Με την

επιφύλαξη του άρθρου 115, το διοικητικό

συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από 3 μέλη

και όχι περισσότερα των 15. Όταν το

καταστατικό προβλέπει ελάχιστο και μέγιστο

αριθμό μελών του ΔΣ, τον ακριβή αριθμό των

μελών προσδιορίζει η ΓΣ. Το καταστατικό

μπορεί να προβλέπει ότι μέλος είναι και ΝΠ.

Στην περίπτωση αυτή το ΝΠ υποχρεούται να

ορίσει ένα ΦΠ για την άσκηση των εξουσιών του

ΝΠ ως μέλους του ΔΣ. Ο ορισμός αυτός

υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το ΦΠ είναι εις

ολόκληρο συνυπεύθυνο με το ΝΠ για την

εταιρική διαχείριση.

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών 
του ΔΣ
1. Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει 
για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση 
της εταιρείας, τη διαχείριση της 
περιουσίας της και την εν γένει 
επιδίωξη του σκοπού της.2. Πράξεις 
του ΔΣ, ακόμη και αν είναι εκτός του 
εταιρικού σκοπού, ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ την 
εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός 
αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του 
εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων 
υπόψη των περιστάσεων, δεν 
μπορούσε να την αγνοεί.

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
Διαχειριστικό και εκπροσωπευτικό όργανο 

της ΑΕ.Τα μέλη του ΔΣ δεν απαιτείται να 

είναι μέτοχοι.Συνδέονται με την ΑΕ με σχέση 

εντολής και συχνά και με άλλη σχέση (π.χ. 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας)Δεν 

αποκτούν εμπορική ιδιότητα.Προσωπική

ευθύνη μόνο για: χρέη προς το Δημόσιο, 

αδικοπραξίες και ποινικά αδικήματαΤα μέλη 

εκλέγονται από τη ΓΣ (με συνήθη απαρτία 

και πλειοψηφία, εκτός αν ορίζει άλλως το 

καταστατικό)Απαγόρευση ανταγωνισμού

Γενική Συνέλευση (ΓΣ) Είναι το ανώτατο 

όργανο της ΑΕ

Ισχύει η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας, 

αλλά παρέχονται και πολλές εγγυήσεις στην 

μειοψηφία (δικαιώματα μειοψηφίας)Μπορεί 

να αποφασίζει για όλα τα θέματα, αλλά 

μπορεί να εκχωρεί και αρμοδιότητα στο ΔΣΟ 

νόμος δίνει στη ΓΣ αποκλειστική αρμοδιότητα 

χειρισμού ορισμένων σημαντικών θεμάτων 

(π.χ. τροποποίηση καταστατικού, μεταβολή 

εταιρικού σκοπού, συγχώνευση, μετατροπή 

εταιρικού τύπου, λύση κλπ.)

Είδη ΓΣ

Τακτική (συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία

φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η

ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της

εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την

έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

και για την εκλογή ελεγκτών. Μπορεί να αποφασίσει και

για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της).

Έκτακτη (συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το

ΔΣ κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο)Συνήθης (τακτική ή

έκτακτη) (αποφασίζει επί συνήθων διαχειριστικής

φύσεως υποθέσεων και απαιτείται απλή απαρτία

+πλειοψηφία)

Καταστατική (πρόκειται να αποφασισθούν ιδιαίτερης

βαρύτητας θέματα, κυρίως η τροποποίηση του

καταστατικού, και απαιτείται αυξημένη απαρτία

+πλειοψηφία).

Καθολική (συνέρχονται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν

το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου)
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53. Τι γνωρίζετε για την εκπροσώπηση της ΙΚΕ; 

Οι διατάξεις των άρθρων 43 επ. του νόμου 4072/2012, όπως ο νόμος αυτός

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ρυθμίζουν τα της σύστασης και λειτουργίας

της ΙΚΕ. Πρόκειται για κεφαλαιουχική μεν εταιρία, η οποία όμως, σε αντίθεση

με τη γενική αρχή, που ισχύει σε αυτήν την κατηγορία των εμπορικών

εταιριών, μπορεί να συσταθεί και με μηδενικό κεφάλαιο, ενώ οι εταίροι της

μπορούν να συνεισφέρουν εκτός από χρήμα ή αντικείμενο αποτιμητό σε

χρήμα και εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές. Αναφορικά με την ευθύνη

για τις οφειλές της εταιρίας, από τον συνδυασμό των άρθρων 43 και 79

συνάγονται τα ακόλουθα:

Τα πρόσωπα, που διατηρούν απαίτηση κατά της εταιρίας, μπορούν να

αξιώσουν την καταβολή της στρεφόμενοι μόνο

α). κατά της εταιρίας και της περιουσίας της και

β). των τυχόν υφιστάμενων εταίρων με εγγυητική εισφορά.

• Οι συγκεκριμένοι εταίροι, αντί να καταβάλουν κεφάλαιο ή να αναλάβουν

την υποχρέωση παροχής της εργασίας τους στην εταιρία, αναλαμβάνουν

την ευθύνη αποπληρωμής εταιρικών χρεών μέχρι ένα ορισμένο ποσό, το

οποίο πρέπει να αναφέρεται στο εταιρικό καταστατικό.

• Η σχετική ευθύνη αφορά σε οποιαδήποτε εταιρική οφειλή και είναι άμεση

και πρωτογενής. Τούτο σημαίνει ότι ο δανειστής της εταιρίας μπορεί να

στραφεί εναντίον του εταίρου απευθείας με αγωγή, ο δε τελευταίος δεν

μπορεί να προβάλει έναντί του μη προσωπικές ενστάσεις, παρά μόνο

στην περίπτωση που δικαίωμα προβολής των εν λόγω ενστάσεων έχει η

ΙΚΕ.

• Αν υφίσταται περισσότεροι του ενός εταίροι με εγγυητική εισφορά, η

ευθύνη τους για τα εταιρικά χρέη είναι σε ολόκληρο(άρθρα 43,79).

Αναφορικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της εταιρικής

περιουσίας, ο νόμος ορίζει ότι, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στο

καταστατικό, αυτή ανατίθεται σε όλους τους εταίρους, οι οποίοι ενεργούν

συλλογικά. Βάσει του καταστατικού, οι εν λόγω εξουσίες είναι δυνατό να

ανατεθούν σε ένα πρόσωπο, τον διαχειριστή, ο οποίος δεν απαιτείται να

είναι σε κάθε περίπτωση εταίρος(άρθρα 56,57,64).

Περαιτέρω, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, ο νόμιμος εκπρόσωπος

μιας εταιρίας, άσχετα από το αν αυτή είναι κεφαλαιουχική ή προσωπική, που

εκδίδει για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας ακάλυπτη επιταγή,

ευθύνεται σε ολόκληρο με την εταιρία κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξίας. Η

ευθύνη του αυτή θεμελιώνεται στις διατάξεις των άρθρων 76 ΑΚ και 79 ν.

5960/1933(3402/2019 Μον.Πρωτ.Πειραιώς).
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Ως οµόρρυθµη εταιρία  ορίζεται  η  

ένωση  δύο  ή  περισσοτέρων  

προσώπων µε  νοµική

προσωπικότητα που επιδιώκει 

εµπορικό σκοπό και για τα χρέη της 

ευθύνονται όλοι οι εταίροι (φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα) παράλληλα, 

αλληλέγγυα, απεριόριστα και σε 

ολόκληρο.

Τα  στοιχεία  αυτά  αποτελούν  τα  

κύρια  εννοιολογικά χαρακτηριστικά 

της οµόρρυθµης εταιρίας. Η ευθύνη 

των εταίρων για τα εταιρικά χρέη είναι 

απεριόριστη, υπό την έννοια ότι αυτοί 

ευθύνονται όχι µόνο µέχρι των 

εισφορών τους αλλά και µε την 

ατοµική περιουσία τους. 

Το αλληλέγγυο, ως όρος δεν 

περιέχεται στις νέες ρυθμίσεις, αλλά 

είναι αυτονόητος όρος και 

εµπεριέχεται στον όρο "σε ολόκληρο", 

έχει δε την έννοια της αναγωγικής 

ευθύνης µεταξύ των εταίρων, κατ΄ 

άρθ. 487AK . 

Η ευθύνη είναι σε ολόκληρο και όχι  

διαιρετή,  δηλαδή  για  τα  εταιρικά  

χρέη  δεν  ευθύνεται µόνο  το  νοµικό

πρόσωπο  της εταιρείας µε την 

εταιρική περιουσία του, αλλά και 

καθένας από τους εταίρους µε την 

ατοµική του περιουσία (ΑΚ481).

Σύμφωνα με το άρθρο 257 του Εμπορικού 

Νόμου 4072/2012 «κάθε εταίρος έχει εξουσία 

εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση». 

Μάλιστα, σε περίπτωση εκπροσώπησης από 

περισσότερους εταίρους αρκεί η απευθυντέα

προς την εταιρεία δήλωση βούλησης να 

περιέλθει σε έναν από αυτούς. Η 

εκπροσωπευτική εξουσία εκτείνεται σε όλες τις 

δικαστικές και εξώδικες πράξεις που εμπίπτουν 

στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. 

Κύριο αντικείμενο της εκπροσώπησης είναι η 

τέλεση δικαιοπραξιών, όχι υλικών πράξεων, η 

έκδοση, η αποδοχή και η ανάληψη υποχρέωσης 

από κάθε αξιόγραφο και η δημιουργία ευθύνης 

για αδικήματα των οργάνων. Η δε δράση του 

πληρεξούσιου – εκπροσώπου είναι όχι μόνο 

δικαιοπρακτική, αλλά και αδικοπρακτική. Όσον 

αφορά την ατομική εκπροσώπηση, με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 257 ορίζεται ως 

κανόνας, ότι ο κάθε εταίρος εκπρόσωπος της 

εταιρείας μπορεί να αποφασίζει και να ενεργεί 

μόνος του χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών 

εταίρων, εκτός αν η σύμβαση προβλέπει κάποιο 

άλλο είδος εκπροσώπησης. Ωστόσο, πρέπει να 

σημειωθεί ότι δεν μπορεί να ασκήσει την 

εκπροσώπηση κάποιος που έχει αποκλεισθεί 

νόμιμα (άρθρο 263 ΑΚ). Περαιτέρω, στο 

περιεχόμενο της εσωτερικής διαχείρισης των 

υποθέσεων της ΟΕ, αναφέρονται τα άρθρα 254 

και 257 ΑΚ, στα οποία ρητά ορίζεται ότι αυτή 

αφορά τη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων για 

κάθε υλική πράξη και εκτέλεση αποφάσεων για 
κάθε υλική ή νόμιμη πράξη.

Στις διατάξεις των άρθρων 249 παρ.1 και 258 Ν.4072/2012 αναφέρεται η ευθύνη 

των εταίρων για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται 

όλοι οι εταίροι απεριόριστα και σε ολόκληρο (άρθρο 249, Ν.4072/2012). Όπως 

έχει προαναφερθεί η ευθύνη των Ομόρρυθμων εταίρων είναι παράλληλη, 

απεριόριστη, δηλαδή όλοι οι εταίροι ευθύνονται από κοινού και παράλληλα, με 

όλη τους την περιουσία τους για τα χρέη της εταιρείας, ενώ ο καθένας ευθύνεται 

εις ολόκληρο, δηλαδή για την πληρωμή ολόκληρου του χρέους.

56. Σε τι συνίσταται η ευθύνη των εταίρων στην ΟΕ;

54. Τι είναι η ΟΕ; 55. Ποιος έχει την 

εκπροσώπηση μιας ΟΕ;
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τα έγγραφα συγκεκριμένου τύπου που 

προβλέπονται από το νόμο και  

χρησιμοποιούνται στις εμπορικές συναλλαγές, 

στα οποία ενσωματώνεται  ένα δικαίωμα με 

τέτοιο τρόπο, ώστε για την ενάσκηση και τη 

μεταβίβαση του δικαιώματος  να είναι 

απαραίτητη η κατοχή του εγγράφου.

Η σημαντικότερη διάκριση των αξιογράφων 

είναι:

• Ονομαστικά αξιόγραφα: είναι τα 

αξιόγραφα στα οποία κατονομάζεται ο 

δικαιούχος. Τα ονομαστικά αξιόγραφα 

μεταβιβάζονται εν ζωή με εκχώρηση ή 

απλή παράδοση.

• Εις διαταγήν αξιόγραφα: τα εις διαταγήν

αξιόγραφα εκδίδονται υπέρ συγκεκριμένου 

προσώπου το οποίο κατονομάζεται και 

έχει το δικαίωμα να υποδείξει με 

οπισθογράφηση άλλο πρόσωπο ως 

δικαιούχο. Τα εις διαταγήν αξιόγραφα 

μεταβιβάζονται με οπισθογράφηση.

• Αξιόγραφα στον κομιστή ή ανώνυμα: 

είναι τα αξιόγραφα στα οποία δεν 

κατονομάζεται ο δικαιούχος και 

μεταβιβάζονται με συμφωνία και 

παράδοση του τίτλου, όπως τα κινητά 

πράγματα. Ο κάτοχος των ανώνυμων 

αξιογράφων είναι και ο κομιστής τους.

Συναλλαγματική είναι το αξιόγραφο που εκδίδεται κατά ορισμένο τύπο και

χαρακτηρίζεται ρητά συναλλαγματική, με το οποίο ένα πρόσωπο δίνει εντολή

σε ένα άλλο να πληρώσει σε τρίτο ορισμένο χρηματικό ποσό σε ορισμένο

τόπο και χρόνο. Αυτός που δίνει την εντολή καλείται εκδότης, Αυτός στον

οποίο απευθύνεται η εντολή καλείται πληρωτής, Αυτός προς τον οποίο θα

γίνει η πληρωμή καλείται λήπτης.

Τα τυπικά στοιχεία, που 

πρέπει απαραίτητα να περιέχει 

μια συναλλαγματική είναι 

εννέα (9) και είναι τα εξής:

α) Η ονομασία 

«Συναλλαγματική» 

β) Η απλή και καθαρή εντολή 

πληρωμής ορισμένου ποσού 

γ) To όνομα του πληρωτή

δ) Ο χρόνος λήξης της 

συναλλαγματικής 

ε) ο τόπος πληρωμής της 

συναλλαγματικής

στ) τo όνομα του λήπτη 

ζ) η χρονολογία έκδοσης

η) Ο τόπος έκδοσης 

θ) Η υπογραφή του εκδότη.

59. Ποια είναι η έννοια της συναλλαγματικής;

57.Τι είναι τα αξιόγραφα; 58. Ποια είναι τα 
απαραίτητα στοιχεία που 

πρέπει να φέρει η 
συναλλαγματική για να 
έχει νόμιμα εκδοθεί ;
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είναι αξιόγραφο που συντάσσεται

σύμφωνα με ορισμένο από το Νόμο

τύπο και με το οποίο κάποιο πρόσωπο

«εκδότης», δίνει εντολή σε Τράπεζα

«πληρωτής», να καταβάλλει με την

εμφάνιση του τίτλου, ορισμένο

χρηματικό ποσό, κατά κανόνα από το

λογαριασμό του σε αυτήν, στο

πρόσωπο που αναγράφεται στο

αξιόγραφο (σύμβαση επιταγής).

Περαιτέρω, το πρόσωπο αυτό

«λήπτης» μπορεί να μεταβιβάσει την

επιταγή σε άλλο πρόσωπο «άλλος

κομιστής» με οπισθογράφηση, δηλαδή

θέτοντας την υπογραφή του στο πίσω

μέρος της επιταγής, δίνοντάς την σε

δανειστή του που έχει χρέος προς

αυτόν, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα

της πληρωμής της στην πληρώτρια

Τράπεζα. Οι κομιστές της επιταγής και

κάτοχοι της είναι νόμιμοι κομιστές,

μόνο όταν στηρίζουν το δικαίωμά τους

σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων,

δηλαδή υπάρχει μια κανονικότητα στις

υπογραφές της επιταγής πριν από

αυτούς.

Πως πληρώνεται η επιταγή;

Η επιταγή ως μέσο πληρωμής

είναι από το νόμο πληρωτέα με

την εμφάνιση ακόμη και την ημέρα

έκδοσής της. Η προθεσμία

εμφάνισης είναι οχτώ (8) ημέρες

από την επομένη της χρονολογίας

έκδοσής της και πρέπει να

πληρωθεί στον νόμιμο κομιστή

της και στον τόπο έκδοσης. Στην

πράξη, συνήθης είναι η έκδοση

μεταχρονολογημένης επιταγής, η

οποία ουσιαστικά επιμηκύνει την

προθεσμία εμφάνισης της και

επιπλέον μεταθέτει την έναρξη του

χρόνου παραγραφής. Η

πληρώτρια Τράπεζα δεν

υποχρεούται απέναντι στο νόμιμο

κομιστή της επιταγής να πληρώσει

αυτήν. Υποχρεούται μόνο

απέναντι στον εκδότη με βάση τη

σύμβαση επιταγής. Όταν η

επιταγή που εμφανίστηκε

εμπροθέσμως στην Τράπεζα

προς πληρωμή δεν πληρωθεί,

επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα

κεφάλαια του εκδότη ονομάζεται

ακάλυπτη.

Ποια είναι τα τυπικά στοιχεία της επιταγής, που πρέπει να υπάρχουν για να είναι 

έγκυρη?

Τα τυπικά στοιχεία, που πρέπει απαραίτητα να περιέχει μια επιταγή

είναι τα εξής: α) Η ονομασία «Επιταγή» β) Η απλή και καθαρή εντολή

πληρωμής ορισμένου ποσού γ) To όνομα του πληρωτή, δηλαδή το

όνομα της Τράπεζας δ) Η σημείωση του τόπου πληρωμής της

επιταγής ε) Η σημείωση της χρονολογίας έκδοσης στ) Η σημείωση

του τόπου έκδοσης ζ) Η υπογραφή του εκδότη της επιταγής.

60. Τι γνωρίζετε για την 
επιταγή ;
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Όταν ο νόμιμος κομιστής της επιταγής, την εμφανίζει στην πληρώτρια Τράπεζα και η

επιταγή είναι ακάλυπτη, η τελευταία βεβαιώνει τη μη πληρωμή της με τη «σφράγιση» της

επιταγής, η οποία γίνεται προκειμένου ο κομιστής να ασκήσει τα δικαιώματά του κατά του

εκδότη και των τυχόν άλλων υπογραφέων της επιταγής. Στην περίπτωση αυτή, ο νόμιμος

κομιστής της επιταγής μπορεί να προβεί σε τρεις ενέργειες: α) Υποβολή έγκλησης για

ακάλυπτη επιταγή, η οποία στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα β) Αίτηση για έκδοση διαταγής

πληρωμής σε βάρος του εκδότη και των οπισθογράφων γ) Αγωγή για καταδίκη του εκδότη

σε αποζημίωση με τις διατάξεις περί αδικοπραξίας δ) Αγωγή σε βάρος του εκδότη και των

άλλων υπογραφέων της επιταγής με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού,

μόνο όταν ο κομιστής έχει χάσει το αναγωγικό του δικαίωμα

61. Ποια η διαδικασία είσπραξης της επιταγής σε περίπτωση μη πληρωμής 

της;

62.Τι γνωρίζετε για την εκπρόθεσμη εμφάνιση της επιταγής;

Οι προθεσμίες, μέσα στις οποίες ο κομιστής της επιταγής εμφανίζει την επιταγή

προς πληρωμή, ορίζονται στο άρθρο 29 ν.5960/1933 και αναφέρονται εκτενώς

ανωτέρω. Η πάροδος των εν λόγω προθεσμιών επιφέρει τα ακόλουθα

αποτελέσματα:

• η τράπεζα, στην οποία εμφανίζεται η επιταγή, διατηρεί στην περίπτωση αυτή το

δικαίωμα να πληρώσει τον νόμιμο κομιστή της, εφόσον υπάρχει επαρκές

κάλυμμα στον λογαριασμό του εκδότη, χωρίς όμως να έχει και τη σχετική

υποχρέωση.

• Ο εκδότης της όμως δύναται, αφού παρέλθει η προθεσμία εμφάνισης, να

ανακαλέσει την επιταγή, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστεί οποιονδήποτε λόγο.

Εφόσον το πράξει, η τράπεζα δεσμεύεται να αρνηθεί την πληρωμή της, ενώ

παράλληλα αίρονται όλες οι υποχρεώσεις, που ανέλαβαν όλοι οι υπογραφείς.

• Ο κομιστής συνεπώς δεν διατηρεί πλέον το δικαίωμα αναγωγής εναντίον τους.

• Οι δυνατότητες πλέον, που του παρέχονται, προκειμένου να εισπράξει το ποσό

της επιταγής, είναι, α). να αξιώσει την ικανοποίησή του βάσει των διατάξεων,

που ρυθμίζουν την βασική σχέση, που αποτέλεσε την αιτία κτήσης από μέρους

του της επιταγής και β). να ασκήσει το δικαίωμα, που του χορηγεί το άρθρο 60

ν. 5960/1933. Πρόκειται για την αγωγή από αδικαιολόγητο πλουτισμό, με την

οποία μπορεί να στραφεί κατά του εκδότη και των οπισθογράφων και η οποία

μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 5 χρόνια από την έκδοση της επιταγής.

• Η σχετική αξίωση προϋποθέτει,

- η επιταγή να είναι τυπικά έγκυρη

- ο νόμιμος κομιστής της να έχει εκπέσει από τα αναγωγικά του δικαιώματα

-η μη πληρωμή της επιταγής να επέφερε ζημία στον κομιστή και ανάλογο όφελος

στο πρόσωπο, κατά του οποίου στρέφεται.

Η προαναφερόμενη αξίωση περί αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι επικουρική.

Αυτό σημαίνει ότι ο κομιστής της επιταγής δεν μπορεί να την προβάλει, παρά μόνο

αφού απωλέσει το δικαίωμα, που διατηρεί από την έννομη σχέση, που αποτέλεσε

την αιτία έκδοσης της επιταγής(ΑΠ 1386/2013).
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63. Ποιες είναι οι Ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ συναλλαγματικής και επιταγής;

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ

 Είναι αξιόγραφα για τα οποία ισχύει η αρχή της ενσωμάτωσης

 Εμπλέκουν πρόσωπα με τρεις ιδιότητες: εκδότης, πληρωτής, λήπτης-

κομιστής

 Εφόσον λειτουργούν ως«εις διαταγήν», μεταβιβάζονται με

οπισθογράφηση– ως προς την οποία ισχύουν τα νομιμοποιητικά,

μεταβιβαστικά και εγγυητικά αποτελέσματα καθώς και η αρχή της

καλόπιστης κτήσης

 Τα τυπικά στοιχεία είναι ίδια(απλή καθαρή εντολή πληρωμής ορισμένου

χρηματικού ποσού, καθορισμός πληρωτή, τόπος πληρωμής, χρονολογία

και τόπος έκδοσης, υπογραφή εκδότη)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 η ονομασία διαφέρει(στην μια είναι «συναλλαγματική» στην

άλλη«επιταγή»

 στην επιταγή δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει χρόνος λήξης(διότι είναι

πληρωτέα επί τη εμφανίσει) και το

 όνομα του λήπτη διότι μπορεί νε εκδοθεί εις τον κομιστή

 Πληρωτής στη συναλλαγματική μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο

ενώ στην επιταγή μόνο τράπεζα

 Η συναλλαγματική είναι δεκτική αποδοχής ενώ η επιταγή όχι(τυχόν

αποδοχή της θεωρείται ως μη γεγραμμένη)

 Απαραίτητο στοιχείο της συναλλαγματικής είναι να αναφέρεται ο λήπτης

ενώ στην επιταγή όχι (η επιταγή μπορεί να εκδοθεί και εις τον κομιστή)

 Η συναλλαγματική λήγει με 4 διαφορετικούς τρόπους ενώ η επιταγή λήγει

πάντα ενόψει(και η συναλλαγματική μπορεί να εκδοθεί ενόψει όμως έχει

πολύ μεγάλη προθεσμία προς εμφάνιση, δηλαδή, ένα έτος από την

έκδοσή της, ενώ η προθεσμία στην επιταγή είναι μόλις8 ημέρες)

 Στην συναλλαγματική γίνεται οπισθογράφηση και προς και από τον

πληρωτή ενώ στην επιταγή οπισθογράφηση προς τον πληρωτή ισχύει

μόνον ως εξόφληση ενώ από τον πληρωτή απαγορεύεται και αν γίνει

είναι άκυρη.

 Η συναλλαγματική χαρτοσημαίνεται(η χαρτοσήμανση της

συναλλαγματικής έχει καταργηθεί από το2002) ενώ η επιταγή όχι.
 Η μη πληρωμή επιταγή επισύρει και ποινικές κυρώσεις
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64. Τι περιλαμβάνεται στην έννοια του 

Αθέμιτου Ανταγωνισμού;
Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Α. Γενική ρήτρα = Είναι παράνομη και απαγορεύεται σε εμπορικές, βιομηχανικές και γεωργικές

συναλλαγές κάθε πράξη που αντιβαίνει σε χρηστά ήθη.

Β. Προϋποθέσεις = Σκοπός ανταγωνισμού: υπάρχει, όταν κάποια πρόθεση ανταγωνισμού εκδηλώνεται με

ανταγωνιστική ενέργεια μεταξύ δύο προσώπων που βρίσκονται σε ανταγωνιστική θέση. Οποτεδήποτε

κάποιος προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση του σε αγορά αυξάνοντας συναλλακτικές σχέσεις του, είτε

αποσπώντας πελατεία ανταγωνιστών είτε επιδιώκοντας σημαντικότερο μερίδιο νέων πελατών, ακόμα κι

αν δεν επιδιώκει τη ζημία των ανταγωνιστών. Ανταγωνιστική σχέση: οι δραστηριοποιούμενοι στην αγορά

απευθύνονται σε ίδιους ή συγγενικούς κύκλους πελατών.

II.Πράξη ανταγωνισμού: κρινόμενη με αντικειμενικά κριτήρια, εκείνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση θέσης

στην αγορά αυτού που την ενεργεί σε βάρος άλλων, και δυνητικών, ανταγωνιστών.

III.Εκδήλωση ανταγωνιστικής ενέργειας σε εμπορική ή βιομηχανική ή γεωργική αγορά.

IV.Ενέργεια αντίθετη με χρηστά ήθη: ελαστικό κριτήριο λόγω του γεγονότος ότι ο ανταγωνισμός είναι

σύμφυτος με τη λειτουργία της αγοράς. Υπαιτιότητα απαιτείται μόνο όταν ο θιγόμενος ζητά αποζημίωση.

Γ. Κατηγορίες αθέμιτων πράξεων

I.Υποτίμηση: κάποια επιχείρηση πωλεί προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες από το 
παρελθόν. 

Γενικά δεν είναι αντίθετη σε χρηστά ήθη και αποτελεί δικαίωμα επιχειρηματία. Ειδικά 
δεν μπορεί να θεωρηθεί αθέμιτη όταν είναι απόλυτα δικαιολογημένη από μεταβολή 
συνθηκών πώλησης.

Αθέμιτη, όταν:

a)Συστηματική με πρόθεση εκτόπισης ορισμένου ανταγωνιστή, ή 

b)Εξαιτίας της κινδυνεύει η οικονομική υπόσταση ανταγωνιστή ή κλάδου, γιατί οι 
δραστηριοποιούμενοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε νέες 
χαμηλότερες τιμές, ή 

c)Η υποτίμηση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε καταναλωτικό κοινό. Ειδικά: 
πώληση προϊόντων κάτω από την τιμή του κόστους δικαιολογημένη μεν κάποιες 
φορές, όταν όμως εξαιτίας της υπάρχει κίνδυνος εκτόπισης ανταγωνιστών, αθέμιτη 
και παράνομη.

II. Πρόσθετες παροχές ή υπερβολικός δελεασμός: δωρεάν χορήγηση 
προϊόντος με αγορά άλλου. Θα πρέπει να είναι διαφορετικό, γιατί αν είναι το 
ίδιο έχουμε υποτίμηση. Αθέμιτη, αν:

a) Η αξία πρόσθετης παροχής είναι δυσανάλογα μεγάλη με αγοραζόμενο 
προϊόν, ή 

b) Η πρόσθετη παροχή είναι σπάνια,  

c) Η απόκτηση της πρόσθετης παροχής εξαρτάται από την τύχη, ή 

d) Από την πρόσθετη παροχή μπορεί να δημιουργηθεί παραπλανητική 
εικόνα σχετικά με αξία αγοραζόμενου προϊόντος.

III. Προώθηση με τυχερές μεθόδους: χρήση πρακτικής που εμπεριέχει στοιχεία 
τυχερού παιγνίου (κληρώσεις, διαγωνισμοί). Αθέμιτη αν η συμμετοχή στην 
κλήρωση συνδέεται άμεσα με αγορά προϊόντος και η αξία του δώρου είναι 
σημαντικά μεγαλύτερη από την αξία του.

IV. Διακινδύνευση αγοράς: κάθε πράξη που θέτει σε κίνδυνο υπόσταση 
δραστηριοποιούμενων σε κλάδο (συνήθως από δωρεάν διάθεση 
προϊόντων).

V.Παράβαση κανόνων 

δικαίου.

a) Ηθικά φορτισμένων: 
εκείνων που εμπεριέχουν 
έννοια χρηστών ηθών. 
Συνιστά ταυτόχρονα και 
πράξη αθέμιτου 
ανταγωνισμού. 
b)Ηθικά ουδέτερων: 
εκείνων που δεν την 
περιέχουν. 

c) Για να υπάρξει και 
πράξη αθέμιτου 
ανταγωνισμού απαιτείται 
ο παραβάτης να 
αποκτήσει προβάδισμα.

d) Ψυχολογικός 
εξαναγκασμός ή 
παρενόχληση: πχ 
αποστολή μη 
παραγγελθέντων
εμπορευμάτων, πιέσεις, 
τηλεφωνικές οχλήσεις. 
e) Εκμετάλλευση 
συναισθημάτων: 
f) Βλάβη ανταγωνιστή: 
προσπάθεια να εμποδίσει 
ανταγωνιστή να αποκτήσει 
νέα πελατεία ή να 
διατηρήσει ήδη 
υπάρχουσα, 
καταστρέφοντας 
ανταγωνιστική 
εκμετάλλευση ή 
διαφημίσεις με τρόπους 
αντίθετους σε χρηστά ήθη. 

V.Παράβαση κανόνων 

δικαίου.

a) Ηθικά φορτισμένων: 
εκείνων που εμπεριέχουν 
έννοια χρηστών ηθών. 
Συνιστά ταυτόχρονα και 
πράξη αθέμιτου 
ανταγωνισμού. 
b)Ηθικά ουδέτερων: 
εκείνων που δεν την 
περιέχουν. 

c) Για να υπάρξει και 
πράξη αθέμιτου 
ανταγωνισμού απαιτείται 
ο παραβάτης να 
αποκτήσει προβάδισμα.

d) Ψυχολογικός 
εξαναγκασμός ή 
παρενόχληση: πχ 
αποστολή μη 
παραγγελθέντων
εμπορευμάτων, πιέσεις, 
τηλεφωνικές οχλήσεις. 
e) Εκμετάλλευση 
συναισθημάτων: 
f) Βλάβη ανταγωνιστή: 
προσπάθεια να εμποδίσει 
ανταγωνιστή να αποκτήσει 
νέα πελατεία ή να 
διατηρήσει ήδη 
υπάρχουσα, 
καταστρέφοντας 
ανταγωνιστική 
εκμετάλλευση ή 
διαφημίσεις με τρόπους 
αντίθετους σε χρηστά ήθη. 
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X. Μποϋκοτάζ: οργανωμένη προσπάθεια ανταγωνισμού. Τριμερής. Αν γίνεται με 
σκοπό ανταγωνισμού και είναι αντίθετη σε χρηστά ήθη, συνιστά πράξη αθέμιτου 
ανταγωνισμού.

XI. Άνιση μεταχείριση: κάτοχος δεσπόζουσας θέσης αρνείται αδικαιολόγητα να συνάψει 
συναλλακτικές σχέσεις με επιχείρηση ή διακόπτει αδικαιολόγητα συναλλακτικές 
σχέσεις με αυτήν.

Δ. Ψευδής διαφήμιση

Απαγορεύεται κάθε ανακριβής γνωστοποίηση ή ανακοίνωση που γίνεται προς ευρύ κύκλο 
προσώπων στο πλαίσιο γεωργικών, εμπορικών ή βιομηχανικών συναλλαγών.

I. Δημόσιες γνωστοποιήσεις ή ανακοινώσεις.

II. Σε πλαίσιο γεωργικών, εμπορικών ή βιομηχανικών συναλλαγών.

III. Αντικειμενική ανακρίβεια: το μήνυμα πρέπει να είναι αναληθές (να μην 
ανταποκρίνεται στην αλήθεια όπως την αντιλαμβάνεται ο λήπτης).

IV. Η ανακρίβεια να μπορεί να δημιουργήσει εντύπωση ιδιαίτερα ευνοϊκής προσφοράς. 

Δεν απαιτείται σκοπός ανταγωνισμού ή υπαιτιότητα.

Ε. Ψευδής αναγγελία εκποίησης από πτώχευση

Ειδική περίπτωση ψευδούς διαφήμισης.

Στ. Ψευδής αναγγελία εκποίησης από διάλυση

Για να είναι νόμιμη η διάλυση:

I. Άδεια διάλυσης.

II. Παύση εργασιών ολόκληρης επιχείρησης, κατάργηση 
κλάδου ή πτώχευση επιχειρηματία.

Ζ. Παράλειψη νόμιμης σήμανσης.

Η. Εμπορική δυσφήμηση
I. Ισχυρισμός ή διάδοση βλαπτικών 

ειδήσεων.
II. Που αναφέρονται σε επιχείρηση ή 

προϊόντα της ή σε πρόσωπο επιχειρηματία 
ή διευθυντή.

III. Ειδήσεις που μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο εργασίες επιχείρησης.

IV. Ειδήσεις μη ευαπόδεικτα αληθείς.

Παραπλανητική διαφήμιση
Διαφήμιση: κάθε ανακοίνωση που 
γίνεται με κάθε μέσο στα πλαίσια 
εμπορικής, βιομηχανικής ή 
επαγγελματικής δραστηριότητας με 
στόχο προώθηση διάθεσης αγαθών ή 
υπηρεσιών.
Παραπλανητική: εμπορική πρακτική 
αναληθής ή που παρουσιάζεται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλεί πλάνη, 
ώστε δηλαδή ο καταναλωτής να 
οδηγείται ή να ενδέχεται να οδηγηθεί 
σε απόφαση που χωρίς τη διαφήμιση δε 
θα ελάμβανε.

Θ. Χρήση ξένων διακριτικών γνωρισμάτων 
και τεχνικών δημιουργιών

Θα πρέπει να έχουν καθιερωθεί στις 
συναλλαγές και η χρήση τους από μη 
δικαιούχο να είναι ικανή να προκαλέσει 
σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό.

Ι. Προσβολή ξένων απορρήτων

Στοιχεία επιχείρησης με εμπορικό ή τεχνικό 
χαρακτήρα, γνωστά σε περιορισμένο κύκλο 
προσώπων και με οικονομική αξία.

Κ. Καταχρηστική εκμετάλλευση 
οικονομικής εξάρτησης

I. Οικονομική εξάρτηση: μια 
επιχείρηση προμηθεύει ή 
προμηθεύεται αποκλειστικά μια 
άλλη ή από μια άλλη για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Είναι δυνατόν 
να υφίσταται μόνο για μέρος 
προϊόντων. Δεν απαιτείται 
δεσπόζουσα θέση.
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Εμπορικό σήμα είναι κάθε ένδειξη ταυτότητας 
προϊόντος ή υπηρεσίας για την καταχώρηση της 
οποίας έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του 
νόμου (ν. 4072/2012). Σύμφωνα με το νόμο σήμα 
μπορούν να αποτελέσουν λέξεις, ονόματα 
φυσικών ή νομικών προσώπων, ψευδώνυμα, 
ήχοι, μουσικές φράσεις, αριθμοί, γράμματα, 
σχέδια, τίτλοι εφημερίδων και περιοδικών, 
ακόμα και το σχήμα ενός προϊόντος ή της 
συσκευασίας του. Κάθε σήμα ανάλογα με το 
προϊόν ή την υπηρεσία στην οποία ανήκει, 
μπορεί να κατοχυρωθεί για 
συγκεκριμένες κλάσεις εμπορικών σημάτων.
Προκειμένου να έχει επαρκείς πιθανότητες 
επιτυχούς κατοχύρωσης ένα εμπορικό σήμα στο 
όνομα ενός φυσικού/νομικού προσώπου, 
κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή νομικού 
προελέγχου στη βάση δεδομένων του 
Υπουργείου Εμπορίου από εξειδικευμένο για το 
σκοπό αυτό δικηγόρο.

Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο

επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό

να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες

μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων

επιχειρήσεων. Μπορούν να

αποτελέσουν σήμα ιδίως λέξεις,

ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα,

απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί,

χρώματα, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων

των μουσικών φράσεων, το σχήμα του

προϊόντος ή της συσκευασίας του και τα

διαφημιστικά συνθήματα (slogans)

(άρθρο 121 § 1 του Ν. 4072/2012).

Σήμα φήμης ορίζεται από την νομολογία

με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια

κάθε σήμα, το οποίο (α) έχει αυξημένο

βαθμό καθιέρωσης στις συναλλαγές,

υπό την έννοια ότι η ανταγωνιστική

δύναμη της ένδειξης εκδηλώνεται σε

μεγάλο βαθμό, έγινε δηλαδή γνωστή

πέραν από τον σχετικό κύκλο των

καταναλωτών. (β) Διαθέτει μοναδικότητα,

υπό την έννοια ότι αυτό δεν έχει φθαρεί,

χρησιμοποιούμενο κατά τρόπο ευρύ από

τρίτους σε ανόμοια προϊόντα. (γ) Διαθέτει

ιδιοτυπία στην εν γένει εμφάνιση και την

εκφραστική του δύναμη. (δ)

Απολαμβάνει ιδιαιτέρας θετικής

εκτίμησης του καταναλωτικού κοινού,

αναφορικώς με τα προϊόντα που

διακρίνει, (ε) καλύπτει σημαντικό μερίδιο

αγοράς στις σχετικές κατηγορίες

προϊόντων, στ) έχει μακρά χρονική

διάρκεια χρησιμοποίησης στην αγορά,

(ζ) παρουσιάζει μεγάλο μέγεθος

επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει

η επιχείρηση για την προβολή του, και

(η) χαίρει φήμης σε ευρεία γεωγραφική

έκταση

Προϋποθέσεις κτήσης του:

- Υποβολή δήλωσης κατάθεσης στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου

Εμπορίου

- Αμετάκλητη καταχώρηση της απόφασης στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο

Σημάτων

- Να έχει διακριτική ικανότητα

- Δεν πρέπει να εμπίπτει στους λόγους απαράδεκτων (προσβολή

εθνικών ή θρησκευτικών συμβόλων, να παραπλανά το κοινό, να

αντίκειται στα χρηστά ήθη, να ταυτίζεται με άλλο, να προκαλεί

κίνδυνο σύγχυσης)

Το σήμα είναι:

- αποσυνδεδεμένο από την επιχείρηση

- μεταβιβάσιμο εν ζωή ή αιτία θανάτου.

Μετά τη λύση ή την εκκαθάριση της επιχείρησης, αν δεν συμφωνηθεί

διαφορετικά, διαγράφεται.

Προστατεύεται δικαστικά και εγείρει αξίωση άρσης της προσβολής ή

παράλειψης αυτής ή αποζημίωσης.

Διακρίνεται σε:

- Συλλογικό (π.χ. ΝΠΔΔ), δείχνει γεωγραφική θέση, δεν μεταβιβάζεται, δεν κατάσχεται.

- Ατομικό

- Κοινοτικό, κτάται και μεταβιβάζεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Ποιότητας, είναι εγγύηση ποιότητας του προϊόντος. Αυτό συνεπάγεται την προστασία του καταναλωτή από την
παραπλάνηση.

- Φήμης, προστατεύει τη διαφημιστική λειτουργία. Το έχει καθιερώσει στις συναλλαγές η θετική εικόνα του κοινού και η
χρήση του προσπορίζει όφελος για την επιχείρηση.

65. Τι ορίζεται ως σήμα;

https://www.lawspot.gr/node/629
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