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Ποιες είναι οι σημαντικότερες διακρίσεις της κανονιστικής δράσης 

της δημόσιας διοίκησης;

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης μπορεί να είναι είτε

αυτοτελής, από την άποψη της διαδικασίας, όπως στην περίπτωση των

εκτελεστικών διαταγμάτων και των Πράξεων Νομοθετικού

Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), είτε να ενεργείται κατόπιν νομοθετικής

εξουσιοδότησης, δηλαδή πρόβλεψης σε τυπικό νόμο.

Συνεπώς, η διοίκηση υπό την ευρεία έννοια, δηλαδή τα όργανα της

εκτελεστικής εξουσίας, ιδίως ο ΠτΔ και οι Υπουργοί, μπορούν να

προβαίνουν στην έκδοση κανονιστικών πράξεων, δηλαδή ουσιαστικών

νόμων, να ασκούν, με άλλα λόγια, κανονιστική αρμοδιότητα. Στο ισχύον

Σύνταγμα η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης τυποποιείται στα

άρθρα 43 και 44 §1 Σ.

Με κριτήριο το εξουσιοδοτούν όργανο η κανονιστική εξουσιοδότηση

διακρίνεται σε: α) άμεση ή συνταγματική, όταν η κανονιστική

αρμοδιότητα παρέχεται στη διοίκηση απευθείας από το Σύνταγμα και

παρακάμπτεται ο κοινός νομοθέτης, π.χ. εκτελεστικά διατάγματα,

Π.Ν.Π. και β) έμμεση ή νομοθετική, όταν η κανονιστική αρμοδιότητα

παρέχεται από τον κοινό νομοθέτη με τυπικό νόμο. Πρόκειται για

δευτερογενή εξουσιοδότηση που αποτελεί τον κανόνα, σε αντίθεση με

την άμεση-πρωτογενή που αποτελεί την εξαίρεση. Με κριτήριο τις

συνταγματικοπολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες παρέχεται η

εξουσιοδότηση, αυτή διακρίνεται σε τακτική, έκτακτη και εξαιρετική.
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Τι είναι οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου –[ ΠΝΠ ];

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ2

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
vicky.eclass4u@gmail.com

Η κανονιστική αρμοδιότητα της Διοίκησης μπορεί να είναι είτε αυτοτελής, από την

άποψη της διαδικασίας, όπως στην περίπτωση των εκτελεστικών διαταγμάτων

και των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), είτε να ενεργείται κατόπιν

νομοθετικής εξουσιοδότησης, δηλαδή πρόβλεψης σε τυπικό νόμο. Συνεπώς, η

Διοίκηση υπό την ευρεία έννοια, δηλαδή τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας

(ιδίως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι Υπουργοί), δύνανται να προβαίνουν

στην έκδοση κανονιστικών πράξεων, δηλαδή ουσιαστικών νόμων, να ασκούν, με

άλλα λόγια, κανονιστική αρμοδιότητα

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου(ΠΝΠ)

α). έκτακτη κανονιστική αρμοδιότητα ΠτΔ – άρθρο 44 παρ.1 Σ

“1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού

Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές

υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72

παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα

ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Bουλή

μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις

μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής”.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, ο ΠτΔ, μετά από

πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εκδώσει ΠΝΠ. Το

Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενεργούν εν προκειμένω

σαν ένα σύνθετο διοικητικό όργανο, καθώς, αν και διατηρούν την οργανική

ανεξαρτησία τους, οφείλουν να συμπράξουν για την τελείωση της πράξης

νομοθετικού περιεχομένου. Εξαιρετικά επείγουσα είναι η ανάγκη που πρέπει να

αντιμετωπιστεί άμεσα, αλλιώς εγκυμονεί κινδύνους. Η φύση του θέματος που

ανέκυψε πρέπει να είναι τέτοια, που να επιβάλλει ταχύτατη νομοθετική

αντιμετώπιση , που δεν είναι δυνατή να γίνει από τη Βουλή ακόμη και με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος
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• Η μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί του αν υφίστανται έκτακτες

περιπτώσεις και εξαιρετικώς επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες

για την έκδοση ΠΝΠ είναι η Κυβέρνηση και η κρίση της δεν

υπάγεται σε δικαστικό έλεγχο, αλλά ούτε και στον έλεγχο του ΠτΔ.

• Η ΠΝΠ , η οποία φέρει την υπογραφή του ΠτΔ και του Υπουργικού

Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη κανονιστική πράξη της διοίκησης,

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

• Μετά την έκδοση και δημοσίευση της ΠΝΠ, η Κυβέρνηση, εφόσον

επιθυμεί και είναι αναγκαίο να διατηρήσει το κανονιστικό

περιεχόμενο της ΠΝΠ ενεργό και μετά την παρέλευση της 40ήμερης

προθεσμίας, καταρτίζει νομοσχέδιο και το καταθέτει στη Βουλή

προς κύρωση μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοση της

Πράξης, ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής

σε σύνοδο. Σε κάθε περίπτωση το σχετικό νομοσχέδιο πρέπει να

εισαχθεί στην Ολομέλεια.

• Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ή αν η πράξη δεν

εγκριθεί από τη Βουλή εντός τριών μηνών από την υποβολή της,

χάνει την ισχύ της εφεξής και όχι εξαρχής, αναδρομικά . Εφόσον

κυρωθεί, η ΠΝΠ αποκτά πλέον αόριστη χρονικά ισχύ και οι

κανόνες δικαίου που αυτή εμπεριέχει καθίστανται περιεχόμενο

νόμου με αναδρομική ισχύ. Εάν όμως δεν υποβληθούν στην Βουλή

για κύρωση, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ή αν δεν κυρωθούν

από αυτή εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή τους, τότε

παύουν να ισχύουν, εφεξής, δηλαδή για το μέλλον. Συνεπώς, η

ισχύς τους είναι εξαρχής προσωρινή, και διαρκεί από 40

τουλάχιστον ημέρες μέχρι πάνω από 4 μήνες υπό προϋποθέσεις

Συνέχεια…Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου
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Διάκριση των λειτουργιών / εξουσιών:
- Προσδιορίστε την έννοια της διάκρισης
- Αναφέρετε τις διακριτές λειτουργίες / εξουσίες και το
Περιεχόμενό τους, τα όργανα που ασκούν την κάθε
λειτουργία / εξουσία.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ3

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
vicky.eclass4u@gmail.com

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.



Συνέχεια…. Διάκριση των λειτουργιών / εξουσιών:

• Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ως οργανωτική βάση του πολιτεύματος είναι μη

αναθεωρήσιμη (αρ. 110 παρ. 1 Σ). Σύμφωνα με αυτήν, η Βουλή είναι το πρωταρχικό και

κύριο όργανο του πολιτεύματος τόσο διότι είναι το όργανο που άμεσα νομιμοποιείται από

το λαό, όσο και διότι τον αντιπροσωπεύει στην άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας, στην

εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Η

κυριότερη αρμοδιότητα της Βουλής είναι η άσκηση ελέγχου στην Κυβέρνηση αλλά και η

λειτουργία του Κοινοβουλίου (Ακριβοπούλου και Ανθόπουλος, 2015, σελ.72-74).

• Στο κοινοβουλευτικό σύστημα, κάμπτεται η διάκριση των λειτουργιών και επιτρέπεται η

διασταύρωση, δηλαδή αυτό σημαίνει ανάθεση σε ένα όργανο μιας αρμοδιότητας που δεν

εμπίπτει στο πεδίο της κύριας λειτουργίας αυτού του οργάνου[η σύγχυση οργάνων

απαγορεύεται] (Παπαδοπούλου, 2015, σελ.101-102). Η εκτελεστική και η νομοθετική

εξουσία συνεργάζονται – διασταυρώνουν τις αρμοδιότητές τους, καθώς εκτός από την

Κυβέρνηση στην πρώτη περίπτωση και από τη Βουλή, στη δεύτερη, στην άσκηση αυτών

συμμετέχει και ο αρχηγός του κράτους. Μεταξύ Κυβέρνησης και Βουλής δεν υπάρχει

απόλυτος διαχωρισμός, αλλά σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης, καθώς η

Κυβέρνηση εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της Βουλής και ελέγχεται από αυτήν καθ’ όλη

τη διάρκεια του βίου της [κοινοβουλευτική αρχή]. Επίσης, συνηθέστερα ο αρχηγός του

κράτους −Πρόεδρος της Δημοκρατίας− εκλέγεται από τη Βουλή, διαθέτει δηλαδή έμμεση

λαϊκή νομιμοποίηση και διαθέτει ιδίως συμβολικές και ονομαστικές αρμοδιότητες

(Παπαδοπούλου, 2015, σελ.102-103).

• Στη σύγχυση των οργάνων, αυτό που συντελείται είναι η σύγχυση των οργανικών ιδιοτήτων

του οργάνου, όπου το ίδιο μεταπίπτει σε μια ερμαφρόδιτη κατάσταση. Ενώ στη

διασταύρωση, το όργανο δεν παύει να είναι νομοθετικό, εκτελεστικό ή νομοθετικό, αλλά

αναλαμβάνει κατ’ εξαίρεση την ενάσκηση μιας ξένης προς τη φύση του αρμοδιότητας.

[Παπαδοπούλου, 2015, σελ.101].
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Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής και οι αρμοδιότητες 
της Ε.Ε.;

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ

Τοπικό: Εφαρμόζεται στην εδαφική, εναέρια και θαλάσσια επικράτεια των

Κρατών-Μελών. Τα τοπικά όρια διευρύνονται με την είσοδο νέων μελών και

αυξομειώνονται ανάλογα με την μεταβολή των συνόρων των Κρατών-Μελών.

Προσωπικό: Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόνον οι πολίτες των

Κρατών-Μελών. Εξαρτάται, λοιπόν, από τα Κράτη – Μέλη ποιοι είναι οι

ιδιώτες-αποδέκτες του κοινοτικού δικαίου.

Ουσιαστικό: το κοινοτικό δίκαιο εφαρμόζεται μόνο για τις αρμοδιότητες που

έχουν εκχωρηθεί από τα Κράτη-Μέλη στην Κοινότητα ή στην Ένωση

γενικότερα.

4

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΤΗΣ   ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

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.
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1
0

Τι σημαίνει ενιαία αγορά και ποιες ελευθερίες 
θεμελιώνονται σε αυτή ;

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ5

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Κοινή αγορά είναι το βήμα για μία υπερεθνική

ολοκλήρωση, που συνίσταται στην εξάλειψη όλων των εμποδίων

στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ώστε να επιτευχθεί συγχώνευση

των εθνικών αγορών σε μία ενιαία αγορά (ή εσωτερική αγορά)

η οποία θα προσομοιάζει όσο γίνεται περισσότερο σε μία

εσωτερική αγορά. Στόχος της ενιαίας αγοράς δεν είναι μόνο η

ενοποίηση των εθνικών αγορών αλλά και η αύξηση της

ανταγωνιστικότητάς τους.

Για τη μετάβαση από την κοινή αγορά στην εσωτερική

δεν αρκεί η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών αλλά απαιτούνται

και η ελεύθερη κυκλοφορία όλων των συντελεστών της

παραγωγής. Έτσι, το άρθρο 14 παρ. 2 της Συνθ.ΕΚ θεμελιώνει

τέσσερις πρωταρχικής σημασίας ελευθερίες:

- την ελεύθερη κυκλοφορίας εμπορευμάτων

- την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων

- την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών

- την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
vicky.eclass4u@gmail.com
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ6

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.

Προϊόντα που κυκλοφορούν ελεύθερα σε Κράτος –Μέλος είναι : 

● Εκείνα για τα οποία έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις εισαγωγής 

● Εκείνα για τα οποία το Κράτος-Μέλος εισαγωγής έχει εισπράξει τους 

απαιοτύμενους δασμούς και φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος

● Εκείνα για τα οποία δεν έχουν επιστραφεί ολικά ή μερικά αυτοί οι δασμοί και οι 

επιβαρύνσεις.

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 απαγορεύεται όχι μόνο η εκστρατεία για την προώθηση 

των εθνικών προϊόντων αλλά και η υποχρέωση των παραγωγών να καταγράφουν 

τη χώρα προέλευσης ενός προϊόντος.

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). 
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Ποιες είναι οι εξαιρέσεις από την αρχή της  
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εμπορευμάτων;

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ7

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ στην εφαρμογή των τεσσάρων ελευθεριών

προβλέπονται είτε από το κοινοτικό δίκαιο είτε από τη νομολογία του

ΔΕΚ.

Η εφαρμογή των τεσσάρων ελευθεριών γνωρίζει εξαιρέσεις

μερικές από τις οποίες προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και

είναι: η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια τάξη, η δημόσια ηθική, η

προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων

ή προφύλαξης των φυτών, η προστασία των εθνικών

θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική

αξία, η προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Επιπλέον το ΔΕΚ έχει δεχθεί εξαιρέσεις εάν δικαιολογούνται από

επιτακτικές ανάγκες προστασίας του δημοσίου συμφέροντος (όχι η

προστασία οικονομικών συμφερόντων).

Ως επιτακτική ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος

έχει κριθεί ότι είναι: η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων,

η προστασία του καταναλωτή, η προστασία του ανόθευτου

χαρακτήρα των εμπορικών συναλλαγών, η προστασία του

περιβάλλοντος, η ελευθερία έκφρασης γνώμης μέσω της ύπαρξης

πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ8

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 το άρθρο 43 της ΣυνθΕΚ, το οποίο συμπληρώνει το

προαναφερόμενο άρθρο 39, 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 έχουν την ίδια μεταχείριση 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.
Δικαίωμα εισόδου και παραμονής αποκτούν και οι συγγενείς του ευρωπαίου πολίτη που

είναι πολίτες τρίτης χώρας και ειδικότερα: ο/η σύζυγος, τα τέκνα κάτω των 21 ετών και οι

συντηρούμενοι από τον πολίτη ανιόντες.

Εξαίρεση: Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί απασχόλησης στη

δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, μία χώρα μπορεί να αρνηθεί την άσκηση

επαγγελματικής δραστηριότητας σε ευρωπαίο πολίτη (αυτοαπασχολούμενο ή με

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας) μόνο για λόγους δημόσιας υγείας, δημόσιας

πολιτικής και δημόσιας ασφάλειας.

Η εφαρμογή των δύο ανωτέρω διατάξεων (άρθρα 39 και 43 της

ΣυνθΕΚ) προϋποθέτει να είναι η οικονομική δραστηριότητα εργασία για

την οποία προβλέπεται τίμημα και η ανταμοιβή μπορεί να είναι σε είδος

και όχι μόνο σε χρήμα.
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Τι πρεσβεύει η αρχή της υπεροχής; ΥΠΟΘΕΣΗ Van
Gend en Loos

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ9

14

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 αποδεκτήη πολιτική υπεροχή του κοινοτικού δικαίου.

• Θεμέλιο λίθο για την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού έναντι του εθνικού

δικαίου, αποτέλεσε η αρχή της άμεσης ισχύος του. Η διακήρυξή της και

ταυτόχρονα η επιβεβαίωση της αυτονομίας του ενωσιακού δικαίου συντελέστηκε

με την απόφαση σταθμό του ΔΕΚ (νυν ΔΕΕ) Van Gend en Loos (ΔΕΚ 26/62)2.

Επρόκειτο για ολλανδική επιχείρηση μεταφορών, η οποία προσέβαλε ενώπιον

ολλανδικού δικαστηρίου την αύξηση των ολλανδικών δασμών για την εισαγωγή

ενός χημικού προϊόντος από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Η

έκβαση της δίκης θα κρινόταν ουσιαστικά από την απάντηση στο ερώτημα αν και ο ιδιώτης,

προσφεύγοντας κατά της αύξησης των δασμών, μπορούσε να επικαλεστεί το τότε ισχύον

άρθρο 12 της συνθήκης ΕΟΚ, το οποίο απαγόρευε ρητά στα κράτη μέλη τη θέσπιση νέων και

την αύξηση υφιστάμενων δασμών στην κοινή αγορά. Το Δικαστήριο3, παρά την αντίθετη άποψη

πολλών κυβερνήσεων και του γενικού εισαγγελέα του, αποφάνθηκε ότι, λόγω της φύσεως και

των σκοπών της Ένωσης, οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης έχουν καταρχήν άμεση

εφαρμογή. Ως κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης

ώστε να έχουν άμεση εφαρμογή διατυπώθηκαν τα εξής: 1) να διατυπώνονται ανεπιφύλακτα, 2)

να είναι καθαυτοί πλήρεις και νομικώς άρτιοι και, επομένως, 3) προκειμένου να εκτελεστούν ή

να παράξουν αποτελέσματα, δεν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες των κρατών μελών ή των

οργάνων της Ένωσης
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Η αρχή της άμεσης ισχύος

Η ικανότητα του ενωσιακού κανόνα να αναπτύσσει απευθείας

τα αποτελέσματά του στην εσωτερική έννομη τάξη των

κρατών μελών χωρίς να χρειάζονται προηγούμενες πράξεις

κύρωσης ή μεταφοράς. 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).

Σύμφωνα με το ΔΕΚ, «...η άμεση ισχύς σημαίνει ότι οι κανόνες του

κοινοτικού δικαίου πρέπει να παράγουν πλήρως τα αποτελέσματά

τους κατά τρόπο ομοιόμορφο σε όλα τα κράτη μέλη, από την

έναρξη της ισχύος τους και καθ’όλη τη διάρκειά της. «..από τις

διατάξεις αυτές επομένως πηγάζουν άμεσα δικαιώματα και

υποχρεώσεις για όλους αυτούς τους οποίους αφορούν, είτε

πρόκειται για κράτη μέλη είτε για ιδιώτες που εμπλέκονται σε

έννομες σχέσεις ρυθμιζόμενες από το κοινοτικό δίκαιο. ».
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«διαδικασία επί παραβάσει»
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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.

Ποια είναι η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 
σύμφωνα με το ισχύον Ενωσιακό Δίκαιο;

10-β



ΤΟΜΟΣ Β- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ
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Ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις των διοικητικών πράξεων,;

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ11

Τυπικές διοικητικές πράξεις είναι εκείνες που εκδίδονται από διοικητικό όργανο,

ανεξάρτητα από το αν οι κανόνες που θεσπίζουν είναι απρόσωποι ή ατομικοί.

Ουσιαστικές διοικητικές πράξεις είναι εκείνες που θέτουν μόνο ατομικούς κανόνες

δικαίου.

Συστατικές είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες θεσπίζεται

απευθείας ατομικός κανόνας δικαίου με την ίδρυση, αλλοίωση ή κατάργηση

δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων των αποδεκτών τους (π.χ. η χορήγηση άδειας

λειτουργίας καταστήματος).

Διαπιστωτικές είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες απλώς

διαπιστώνεται η υπαγωγή ορισμένου προσώπου σε ορισμένο νομικό καθεστώς π.χ.

απόλυση δημοσίου υπαλλήλου λόγω 35ετίας.

Βεβαιωτικές είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες η Δημόσια Διοίκηση

δηλώνει την εμμονή της σε προγενέστερη ρύθμιση χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα και

βάση των ίδιων πραγματικών δεδομένων.

Επαχθείς είναι οι ατομικές ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες

καταργούνται δικαιώματα ή επιβάλλονται υποχρεώσεις εις βάρος των διοικούμενων

π.χ. επιβολή χρηματικών προστίμων. Επωφελείς είναι οι ατομικές ή κανονιστικές

διοικητικές πράξεις με τις οποίες θεσπίζονται δικαιώματα ή καταργούνται

υποχρεώσεις υπέρ των διοικούμενων π.χ. διορισμός δημοσίου υπαλλήλου.

Θετικές είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες γίνεται δεκτή η

αίτηση ενός διοικούμενου ή δημιουργείται ένα δικαίωμα υπέρ αυτού π.χ. χορήγηση

άδειας λειτουργίας καταστήματος μετά από αίτηση του διοικούμενου. Αρνητικές είναι

οι ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες απορρίπτεται η αίτηση του διοικούμενου

ή καταργείται ένα δικαίωμά του π.χ. απόρριψη άδειας λειτουργίας καταστήματος μετά

από αίτηση του διοικούμενου. Τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές μπορεί να είναι

είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ειδική περίπτωση σιωπηρής αρνητικής πράξης της

διοίκησης είναι η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

Κυβερνητικές είναι οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται βάση αρμοδιότητας

που παρέχεται από το Σύνταγμα ή από νομοθετικές πράξεις και ρυθμίζουν θέματα

σχετικά με τη λεγόμενη πολιτική εξουσία ή κυβερνητική λειτουργία. Δεν είναι δυνατή

η προσβολή του με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. Περίπτωση κυβερνητικών

πράξεων είναι οι πράξεις με τις οποίες ρυθμίζονται:α) οι διεθνείς σχέσεις του

Κράτους (π.χ πράξεις εκτέλεσης διεθνών συνθηκών, πράξεις για τη διπλωματική

προστασία των ελλήνων διπλωματών), β) οι σχέσεις εκτελεστικής και νομοθετικής

λειτουργίας (π.χ το διάταγμα διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης εκλογών), γ) η

κήρυξη επιστράτευσης και η απονομή χάριτος.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
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Πώς διακρίνονται οι ατομικές διοικητικές πράξεις από τις
κανονιστικές διοικητικές πράξεις και ποια είναι η σημασία
της διάκρισης αυτής στο Διοικητικό Δίκαιο;

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ12

Ατομική διοικητική πράξη είναι η πράξη με την οποία τίθεται ατομικός και

ειδικός κανόνας δικαίου. Οι αποδέκτες της δηλ. είναι ατομικώς καθορισμένοι (π.χ

ο διορισμός ενός δημοσίου υπαλλήλου).

Κανονιστική διοικητική πράξη είναι η πράξη με την οποία τίθεται απρόσωπος

και γενικός κανόνας δικαίου. Αποδέκτες της δηλ. είναι όλα τα πρόσωπα που

συγκεντρώνουν ορισμένες ιδιότητες (π.χ. η πράξη που καθορίζει τον τρόπο

εισαγωγής των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η προκήρυξη

διαγωνισμού για πρόσληψη στο δημόσιο).

Ατομική πράξη γενικού περιεχομένου είναι μια ατομική διοικητική πράξη με

την οποία θεσπίζεται κανόνας δικαίου ατομικός αλλά γενικός, αφορά δηλ. όχι ένα

άτομο αλλά έναν κύκλο ανθρώπων σαφώς καθορισμένο (π.χ πράξη

προκήρυξης αναδασμού).

Σημασία της διάκρισης ατομικών – κανονιστικών διοικητικών πράξεων

Στην ελληνική έννομη τάξη είναι πλέον αποδεκτό ότι οι διοικητικές πράξεις είναι

δυνατό να θεσπίζουν κανόνες δικαίου διασταυρωμένων κατηγοριών. Με άλλα

λόγια, μια κανονιστική πράξη μπορεί να θεσπίζει κανόνες δικαίου απρόσωπους,

αλλά ειδικούς, όπως και μια ατομική πράξη μπορεί να θεσπίζει κανόνες δικαίου

ατομικούς, αλλά γενικούς.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η διάκριση ατομικών και κανονιστικών διοικητικών

πράξεων δεν είναι πάντοτε δυνατή. Είναι, όμως, απαραίτητη για το Διοικητικό

Δίκαιο, αφού:

- οι κανονιστικές πράξεις εκδίδονται μόνο από τα όργανα που προβλέπει το

Σύνταγμα

- οι κανονιστικές πράξεις δημοσιεύονται πάντα, οι ατομικές μόνο όταν ορίζεται

ρητά

- οι κανονιστικές πράξεις είναι ελεύθερα ανακλητές χωρίς αναδρομική ισχύ,

ενώ οι ατομικές είναι μόνο υπό όρους ανακλητές

- το τεκμήριο της νομιμότητας δεν έχει πλήρη εφαρμογή στις κανονιστικές

πράξεις
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Τι σημαίνει «Ανάκληση» Διοικητικών Πράξεων
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H διοικητική πράξη διαφέρει από τη δικαστική απόφαση στο ότι η πρώτη δεν

δημιουργεί δεδικασμένο, η ρύθμιση, δηλαδή, που επιφέρει δεν έχει πάγιο

χαρακτήρα. Αυτό ακριβώς το γεγονός είναι που επιτρέπει την, υπό περιορισμούς,

ανάκληση των ατομικών διοικητικών πράξεων.

Κατά κανόνα, οι νόμιμες ατομικές διοικητικές πράξεις, από τις οποίες οι διοικούμενοι

απέκτησαν δικαιώματα, δεν ανακαλούνται, ούτε λόγω μεταγενέστερης μεταβολής

των απόψεων της Διοίκησης. Κατ΄ εξαίρεση ανακαλούνται:

α) για λόγους δημόσιου συμφέροντος,

β) αν ο διοικούμενος δεν συμμορφώνεται προς τους όρους από τους οποίους

εξαρτήθηκε η ισχύς της πράξης

γ) αν δεν έχουν απορρεύσει από αυτήν δικαιώματα του διοικούμενου.

Ελεύθερα ανακλητές είναι οι παράνομες ατομικές διοικητικές

πράξεις, έστω κι αν από αυτές δημιουργήθηκαν δικαιώματα των διοικούμενων, υπό

την προϋπόθεση ότι η ανάκληση θα λάβει χώρα μέσα σε εύλογο χρόνο (έως 5 έτη

από την έκδοση της πράξης). Μετά την πάροδο του παραπάνω εύλογου χρόνου η

Διοίκηση έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει μια παράνομη ατομική πράξη, αν:

α) οδηγήθηκε στην έκδοσή της από απατηλή ενέργεια του διοικούμενου

β) πρόκειται για λόγους δημόσιου συμφέροντος

γ) γίνεται για τη συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ

Αρμόδιο όργανο για την ανάκληση είναι το διοικητικό όργανο που κατά το χρόνο της

ανάκλησης είναι αρμόδιο να εκδώσει την ανακαλούμενη πράξη.

Η Διοίκηση έχει κατά βάση διακριτική ευχέρεια να ανακαλεί τις παράνομες διοικητικές

πράξεις.

Η ανάκληση των παράνομων διοικητικών πράξεων λειτουργεί, κατά κανόνα,

αναδρομικά (δηλαδή από το χρόνο έκδοσης της ανακαλούμενης πράξης). Αντίθετα, η

ανάκληση των νόμιμων διοικητικών πράξεων λειτουργεί ημερολογιακά (δηλαδή από

το χρόνο έκδοσης της ανακλητικής πράξης) και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Διαφορετική από την ανάκληση είναι η κατάργηση μίας διοικητικής πράξης, κατά την

οποία η τελευταία καταργείται με νεότερη ατομική ή κανονιστική διοικητική πράξη

που έχει αντίθετο περιεχόμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμένει σε ισχύ

η αρμοδιότητα του οργάνου για την έκδοση της πράξης.
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Με βάση τις διακρίσεις των διοικητικών πράξεων,
χαρακτηρίστε τις παρακάτω διοικητικές πράξεις;

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

14

α. Απονομή χάριτος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

β. Παράλειψη της διοίκησης να απαντήσει σε αίτηση πολίτη για 

παροχή

πληροφοριών που τον αφορούν

γ. Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των γνωστικών 

αντικειμένων

και της εξεταστέας ύλης στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

δ. Πράξη διορισμού δημοσίου υπαλλήλου

ε. Πράξη απόλυσης δημοσίου υπαλλήλου λόγω 35ετίας
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α. Πρόκειται για κυβερνητική πράξη (για την έννοια της κυβερνητικής

πράξης και σχετικά παραδείγματα)

β. Πρόκειται για παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας , η οποία

αποτελεί ειδική περίπτωση σιωπηρής αρνητικής πράξης

γ. Πρόκειται για κανονιστική διοικητική πράξη

δ. Πρόκειται για επωφελή ατομική διοικητική πράξη

ε. Πρόκειται για διαπιστωτική ατομική διοικητική πράξη
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Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η προστασία του
διοικούμενου εντός της Δημόσιας Διοίκησης; [1/4]

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

15

Η προστασία του διοικούμενου εντός της Δημόσιας Διοίκησης διασφαλίζεται με:

Α) το δικαίωμα της «προηγούμενης ακρόασης»

Β) το διοικητικό έλεγχο

Α) Το δικαίωμα της «προηγούμενης ακρόασης»
Συνίσταται στην υποχρέωση της Διοίκησης, πριν την έκδοση της διοικητικής πράξης,

να ακούσει τις απόψεις του διοικούμενου. Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται στο

άρθρο 20 του Συντάγματος που προβλέπει ότι ισχύει για κάθε διοικητική ενέργεια ή

μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων και συμφερόντων του

διοικούμενου. Η πρόσκληση προς τον διοικούμενο ν΄ ασκήσει το δικαίωμα αυτό

πρέπει να καθορίζει κατά τρόπο συγκεκριμένο και ειδικό το σχετικό ζήτημα.

Έχει, ωστόσο, κριθεί ότι το δικαίωμα αυτό δεν εφαρμόζεται:

α) όταν πρόκειται για κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης εκτός εάν προβλέπεται

ρητά το αντίθετο.

β) όταν πρόκειται για δυσμενείς διοικητικές πράξεις που βασίζονται σε αντικειμενικά

δεδομένα.

γ) όταν η τήρηση της αρχής αυτής εμποδίζεται από επείγοντες λόγους ή λόγους

δημοσίου συμφέροντος.

δ) όταν ο διοικούμενος έχει αναπτύξει τις απόψεις του με υπόμνημα που υπέβαλε

μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης.

ε) όταν έχει υποβληθεί αίτηση ή ένσταση του διοικούμενου ή προβλέπεται η άσκηση

ενδικοφανούς προσφυγής.

Α. Διοικητική προστασία του Διοικούμενου
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ … 2/4
Β) Ο διοικητικός έλεγχος

• Πρόκειται για τον έλεγχο που υφίσταται εντός της 

Δημόσιας Διοίκησης. Ασκείται μέσω των:

• Ι) διοικητικών προσφυγών των διοικούμενων

• ΙΙ) διοικητικής εποπτείας

• ΙΙΙ) ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

Ι) Διοικητικές προσφυγές των διοικούμενων

Το άρθρο 10 του Συντάγματος κατοχυρώνει το δικαίωμα των διοικούμενων να

απευθύνουν αναφορές στα διοικητικά όργανα τα οποία έχουν την υποχρέωση

να απαντούν ή να παρέχουν πληροφορίες.

Οι αναφορές αυτές εφόσον έχουν ως αίτημα την ανάκληση ή ακύρωση ή

τροποποίηση των διοικητικών πράξεων ονομάζονται διοικητικές προσφυγές.

Διακρίνονται σε:

- απλή: Είναι η προσφυγή που υποβάλλεται είτε στο ιεραρχικώς

προϊστάμενο όργανο εκείνου που εξέδωσε τη διοικητική πράξη (ιεραρχική

προσφυγή) είτε στο ίδιο το όργανο που την εξέδωσε (αίτηση θεραπείας ή

χαριστική προσφυγή).

Χαρακτηριστικά της είναι: α) δεν υπάρχει προθεσμία για την άσκησή της,

β) οδηγεί σε έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας της πράξης και γ)

μπορεί να ασκηθεί τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά.

- ειδική: Είναι η προσφυγή που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις που

καθορίζουν τόσο την αρχή ενώπιον της οποίας ασκείται όσο και ορισμένη

προθεσμία για την άσκησή της και επιτρέπει μόνο τον κατασταλτικό έλεγχο

της νομιμότητας της διοικητικής πράξης.

- ενδικοφανής: Είναι η προσφυγή που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις

που καθορίζουν τόσο την αρχή ενώπιον της οποίας ασκείται όσο και

ορισμένη προθεσμία για την άσκησή της, επιτρέπει μόνο τον κατασταλτικό

έλεγχο νομιμότητας της διοικητικής πράξης και είναι υποχρεωτική για το

διοικούμενο αν θέλει να προσφύγει στα δικαστήρια. Οι πράξεις της

Διοίκησης που εκδίδονται επί της ενδικοφανούς προσφυγής έχουν πάντα

εκτελεστό χαρακτήρα και είναι αυτές που προσβάλλονται στα δικαστήρια.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ …..3/4 
ΙΙ) Διοικητική εποπτεία 

• Είναι η επέμβαση των οργάνων του Κράτους στη λειτουργία

των δημόσιων νομικών προσώπων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) και ασκείται

μόνον όταν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Περιλαμβάνει:

- προληπτικό έλεγχο της νομιμότητας ή της σκοπιμότητας των

διοικητικών πράξεων

- κατασταλτικό έλεγχο της νομιμότητας των διοικητικών

πράξεων

- έκδοση διοικητικών πράξεων σε περίπτωση άρνησης της

έκδοσης τους από τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα

- έλεγχο των πράξεων διορισμού των οργάνων του

εποπτευόμενου νομικού προσώπου

- απομάκρυνση ή επιβολή κυρώσεων στα όργανα των

εποπτευόμενων νομικών προσώπων

- ενημέρωση του εποπτεύοντος από τα όργανα του

εποπτευόμενου νομικού προσώπου

- παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς το εποπτευόμενο

νομικό πρόσωπο.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ …. 4/4 
ΙΙΙ) Ανεξάρτητες διοικητικές 

αρχές 

• Οι ανεξάρτητες αρχές καταλαμβάνουν θέση ανάμεσα στη
Δημόσια Διοίκηση και τα Δικαστήρια. Θεσμοθετούνται από το
ίδιο το Σύνταγμα και είναι οι εξής:

• το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), η Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ),
το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ο
Συνήγορος του Πολίτη.

• Εκτός από τις ανωτέρω συνταγματικά κατοχυρωμένες
ανεξάρτητες αρχές το Σύνταγμα προβλέπει τη δυνατότητα
σύστασης με νόμο και άλλων αρχών που θα χαρακτηρίζονται
ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές (π.χ το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,
η Επιτροπή Ανταγωνισμού)

• Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών διορίζονται με ορισμένη
θητεία με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής
και απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας.

• Ως προσωπική ανεξαρτησία εννοείται η θέσπιση εγγυήσεων
σχετικών με την υπηρεσιακή τους κατάσταση ώστε να μην
φοβούνται ότι θα υποστούν και να μην υφίστανται δυσμενή
μεταχείριση επειδή ασκούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο
αμερόληπτο και κατά συνείδηση. Κρίνονται, συνεπώς, για
υπηρεσιακά θέματα από Δικαστήρια ή από συλλογικά όργανα
που αποτελούνται κατά πλειοψηφία από δικαστές.
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Τι γνωρίζετε για την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ της Διοικητικής Πράξης;

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
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Με τον όρο «αιτιολογία διοικητικής πράξης» εννοούμε την

αναφορά των κρίσιμων διατάξεων και των γενικότερων

σκέψεων της Διοίκησης, βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή, η

διαπίστωση των πραγματικών και νομικών καταστάσεων

που δικαιολογούν την έκδοσή της και η υπαγωγή τους στις

νομικές έννοιες της εφαρμοστέας διάταξης νόμου.

Δηλαδή η αιτιολογία αφορά τόσο στη νομιμότητα όσο και

στην σκοπιμότητα της διοικητικής πράξης.

Οι κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης δεν έχουν ανάγκη

αιτιολόγησης εκτός εάν προβλέπεται το αντίθετο από την

διάταξη που εξουσιοδοτεί τη διοίκηση για την έκδοσή τους.

Στις ατομικές διοικητικές πράξεις επιβάλλεται η αιτιολόγηση

λόγω του επαχθούς χαρακτήρα που έχουν για το

διοικούμενο. Η αιτιολογία πρέπει να είναι ειδική, επαρκής

και μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου.
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Τι γνωρίζετε για τη σύμβαση πώλησης και ποιες
είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που
προκύπτουν;

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).

Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες
ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Παρεπόμενες υποχρεώσεις που
προκύπτουν είτε από συμφωνία των μερών είτε από την καλή πίστη: Ο
πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει τον αγοραστή για τις νομικές σχέσεις

του πωληθέντος, να του παραδώσει τα σχετικά έγγραφα, ο πωλητής έχει
υποχρέωση για καλή συσκευασία του πράγματος, για πληροφόρηση
του αγοραστή για τη λειτουργία του πράγματος, υποχρέωση για
συντήρηση ή/και επισκευή του πράγματος για ορισμένο διάστημα.

17
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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 ιδιότηταςαργότερα.

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.

Υποχρεώσεις του αγοραστή: 
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Τι γνωρίζετε για τη σύμβαση πώλησης και ποιες είναι
οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προκύπτουν;
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Επειδή ο Α βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση 
παρακαλεί το φίλο του Β να τον βοηθήσει. 
Πράγματι ο Β ανταποκρίνεται στην έκκληση του Α 
και του δίνει 6000 ευρώ προκειμένου να εξοφλήσει 
την πληρωμή της πιστωτικής του κάρτας, λέγοντάς 
του ότι πρέπει να του επιστρέψει το ποσό αυτό 
ύστερα από ένα έτος, αλλά χωρίς τόκο. Επίσης του 
παραχωρεί για ένα έτος ένα μικρό διαμέρισμά του, 
ώστε να μην πληρώνει ο Α ενοίκιο. Του χαρίζει 
τέλος και ένα παλιό αυτοκίνητό του, αφού ο Α είχε 
αναγκασθεί να πουλήσει το δικό του.
1. Τι είδους συμβάσεις αναγνωρίζετε στο ανωτέρω 

ιστορικό και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; 
2. Πώς ονομάζονται ο Α και ο Β σε κάθε μία από 
αυτές; 
3. Πώς καταρτίζονται γενικά οι συμβάσεις αυτές;

ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

….
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Πρόκειται για σύμβαση δανείου, 
χρησιδανείου και δωρεάς
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1/5
Η σύμβαση δανείου

• Σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (δανειστής) μεταβιβάζει στον 

άλλο (οφειλέτης) κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα 

(δάνεισμα) και ο τελευταίος υποχρεούται να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας 

ποσότητας και ποιότητας

• Το δάνειο μπορεί να είναι έντοκο (οπότε το δάνειο καθίσταται σύμβαση 

αμφοτεροβαρής)

• Το δάνειο μπορεί να είναι άτοκο (οπότε το δάνειο καθίσταται σύμβαση 

ετεροβαρής)

• Το δάνειο είναι άτυπη σύμβαση, όμως απαιτείται σε κάθε περίπτωση η 

παράδοση και μεταβίβαση των χρημάτων ή των άλλων αντικαταστατών 

πραγμάτων

• Μη παράδοση του δανείσματος από το δανειστή στον οφειλέτη

• Στην περίπτωση των άτοκων δανείων, ο δανειστής ευθύνεται για την 

εκπλήρωση της παροχής και την καταβολή αποζημίωσης για τυχόν ζημία που 

προκλήθηκε στον οφειλέτη

• Στην περίπτωση των έντοκων δανείων, ο οφειλέτης μπορεί 

• να αξιώσει αυτούσια εκπλήρωση 

• να καταστήσει τον δανειστή υπερήμερο (με όχληση), και να τάξει εύλογη 

προθεσμία για εκπλήρωση δηλώνοντας συνάμα ότι μετά την πάροδο της 

προθεσμίας αποκρούει την παροχή, οπότε μπορεί (α) να ζητήσει 

αποζημίωση για μη εκπλήρωση, ή (β) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση 

(το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει και αποζημίωση για μη εκπλήρωση της 

σύμβασης)

• εφόσον είχε συμφωνηθεί ότι η παροχή πρέπει να γίνει αποκλειστικά σε 

ορισμένο χρόνο, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση 

• Μη απόδοση του δανείσματος από τον οφειλέτη στον δανειστή

• Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο σημείο με αντιστροφή των 

ρόλων του δανειστή και οφειλέτη

• Ειδικά, για το χρηματικό δάνειο, ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να καταβάλει 

άλλη αποζημίωση εκτός από το νόμιμο ή συμβατικό τόκο
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ… 2/5
Δωρεά 

• Γενικά χαρακτηριστικά: έννοια: παροχή ενός περιουσιακού στοιχείου σε 
κάποιον.

• Αν πρόκειται για ακίνητο απαιτείται η τήρηση συμβολαιογραφικού τύπου. Για 
τα κινητά η ρύθμιση είναι πιο χαλαρή, αφού η ιδέα της απώλειας του 
πράγματος προστατεύει το δωρητή (498ΑΚ).

• Ευθύνη δωρητή: ο δωρητής δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια. Απαιτούνται 
αυξημένα επιβαρυντικά στοιχεία για τα νομικά ή πραγματικά ελαττώματα του 
πράγματος που δώρισε.

• Νομική φύση δωρεάς: ενοχική, υποσχετική, χαριστική, αυστηρά ετεροβαρής 
σύμβαση

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
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Σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (δωρητής) αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να παράσχει στον άλλο (δωρεοδόχος) ένα περιουσιακό στοιχείο 
χωρίς αντάλλαγμα

Ετεροβαρής και χαριστική σύμβαση
Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο

Εξαίρεση: δωρεά κινητού πράγματος από τη στιγμή που ο δωρητής 
παραδώσει το πράγμα στο δωρεοδόχο

Υποχρεώσεις δωρητή
Υποχρέωση παράδοσης ορισμένου περιουσιακού στοιχείου χωρίς 
αντάλλαγμα προς τον δωρεοδόχο

Δικαίωμα άρνησης, εφόσον η δωρεά θέτει σε κίνδυνο τη 
συντήρηση του δωρητή ή τη διατροφή που οφείλει σε τρίτους

Δικαιώματα δωρητή
Δικαίωμα ανάκλησης δωρεάς εφόσον ο δωρεοδόχος φάνηκε 
αχάριστος έναντι του δωρητή, της συζύγου του ή στενού συγγενή 
του, και ιδίως αν αθέτησε υποχρέωση διατροφής του δωρητή

Αποκλείεται η ανάκληση αν ο δωρητής έδωσε συγγνώμη ή 
πέρασε ένα έτος αφότου ο δωρητής πληροφορήθηκε τον λόγο 
ανάκλησης
Προκαταβολική παραίτηση από το δικαίωμα ανάκλησης δεν 
επιτρέπεται
Δωρεές που έγιναν από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον η λόγους 
ευπρέπειας δεν μπορεί να ανακληθούν

32
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ..3/5
Η σύμβαση μίσθωσης

Σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (εκμισθωτής) αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να παραχωρήσει στον άλλο (μισθωτής) τη χρήση ενός 
πράγματος (μίσθιο) για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση, και ο τελευταίος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα

Αμφοτεροβαρής, επαχθής και άτυπη σύμβαση

Κύριες υποχρεώσεις εκμισθωτή

• Παράδοση του μισθίου κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και 
διατήρησή του σε κατάλληλη κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης

• Δεν πρέπει να υπάρχει νομικό ελάττωμα (δηλαδή, δικαίωμα τρίτου 
εξαιτίας του οποίου αφαιρείται ολικά ή μερικά η συμφωνημένη χρήση 
του μισθίου από τον μισθωτή)

• Δεν πρέπει να υπάρχει πραγματικό ελάττωμα (δηλαδή, ελάττωμα της 
ιδιοσυστασίας που εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση)

Θα πρέπει να υπάρχουν οι συμφωνημένες ιδιότητες

Παρεπόμενες υποχρεώσεις εκμισθωτή

Καταβολή βαρών του μισθίου και των φόρων
Απόδοση των αναγκαίων δαπανών που έκανε ο μισθωτής στο μίσθιο

Κύριες υποχρεώσεις μισθωτή

Καταβολή συμφωνημένου μισθώματος

Παρεπόμενες υποχρεώσεις μισθωτή

• Μεταχείριση του μισθίου με επιμέλεια σύμφωνα με τα 
συμφωνημένα

• Έγκαιρη γνωστοποίηση ελαττωμάτων στον εκμισθωτή
• Απόδοση του μισθίου κατά τη λήξη της σύμβασης προς τον 

εκμισθωτή στην κατάσταση που το παρέλαβε
• Τήρηση της πρέπουσας συμπεριφοράς έναντι των λοιπών ενοίκων
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ..4/5
Ειδικά, η περίπτωση εκμίσθωσης με πραγματικό ή 

νομικό ελάττωμα (ΑΚ 576-584)

• Ο εκμισθωτής ευθύνεται (εκτός αν υπήρχε γνώση του 
μισθωτή), οπότε ο μισθωτής μπορεί

• είτε να απαιτήσει μείωση ή μη καταβολή του μισθώματος
• είτε να απαιτήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της 

σύμβασης
• είτε να προβεί σε άρση του ελαττώματος ή της έλλειψης 

ιδιότητας και να απαιτήσει την δαπάνη
• είτε να καταγγείλει τη μίσθωση

Μη εκπλήρωση των κύριων υποχρεώσεων του 
μισθωτή

Αν ο μισθωτής δεν καταβάλλει το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο 
εκμισθωτής μπορεί

• να αξιώσει αυτούσια εκπλήρωση (καταβολή του 
μισθώματος)

• να αρνηθεί την παράδοση του μισθίου μέχρι να 
καταβληθεί το μίσθωμα

• να καταστήσει τον μισθωτή υπερήμερο (με 
όχληση), και να τάξει εύλογη προθεσμία για 
εκπλήρωση δηλώνοντας συνάμα ότι μετά την 
πάροδο της προθεσμίας αποκρούει την παροχή, 
οπότε μπορεί (α) να ζητήσει αποζημίωση για μη 
εκπλήρωση, ή (β) να καταγγείλει τη μίσθωση και 
να ζητήσει αποζημίωση για την πρόωρη λύση της 
σύμβασης 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ..5/5 
Η σύμβαση χρησιδανείου
• Σύμβαση με την οποία ο ένας από τους συμβαλλομένους (χρήστης) παραχωρεί 

στον άλλο τη χρήση πράγματος χωρίς αντάλλαγμα και αυτός (χρησάμενος) έχει 

υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα μετά τη λήξη της σύμβασης---Σύμβαση 

ετεροβαρής, χαριστική, άτυπη

Υποχρεώσεις χρήστη

• Παραχώρηση χρήσης πράγματος

• Αποζημίωση για ελαττώματα του πράγματος, που την ύπαρξή τους 

αποσιώπησε με δόλο

• Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης, ο χρησάμενος μπορεί, εφόσον η εκπλήρωση 

είναι ακόμη δυνατή

• να καταστήσει τον χρήστη υπερήμερο (με όχληση), και να τάξει εύλογη 

προθεσμία για εκπλήρωση δηλώνοντας συνάμα ότι μετά την πάροδο της 

προθεσμίας αποκρούει την παροχή, οπότε μπορεί (α) να ζητήσει 

αποζημίωση για μη εκπλήρωση, ή (β) να καταγγείλει τη μίσθωση

• εφόσον είχε συμφωνηθεί ότι η παροχή πρέπει να γίνει αποκλειστικά σε 

ορισμένο χρόνο, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση

• Σε περίπτωση που η αδυναμία εκπλήρωσης είναι υπαίτια, ο χρησάμενος

μπορεί διαζευκτικά

• να ζητήσει πλήρη αποζημίωση

• να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση

• Εφόσον η αδυναμία εκπλήρωσης του χρήστη είναι ανυπαίτια, επέρχεται κοινή 

απαλλαγή και των δύο μερών από τις υποχρεώσεις τους

Υποχρεώσεις χρησαμένου, Χρήση του πράγματος βάσει των 

συμφωνημένων, διαφορετικά ο χρήστης έχει αξίωση άμεσης απόδοσης του 

πράγματος ή/και 

Αποζημίωσης, Απόδοση του πράγματος μετά τη χρήση, διαφορετικά ο χρήστης

έχει αξίωση άμεσης απόδοσης του πράγματος ή/και εφόσον η αδυναμία

απόδοσης είναι υπαίτια, αξίωση αποζημίωσης,Συνηθισμένες δαπάνες για

συντήρηση, διαφορετικά ο χρήστης έχει αξίωση, άμεσης απόδοσης του

πράγματος ή/και αποζημίωσης
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Τι είναι ο μισθός;

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
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Ο μισθός είναι το αντάλλαγμα που καταβάλει ο εργοδότης για την εργασία

που προσφέρει οεργαζόμενος.

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

διεκδικήσειμισθό δεν δεσμεύεται από αυτή τη δήλωση.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθού αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ο

εργαζόμενος μπορεί να προστατεύσει το μισθό του:

1. κάνοντας επίσχεση εργασίας. Εάν δηλ. ο εργαζόμενος δεν πληρώνεται

μπορεί νόμιμα να διακόψει την εργασία του αφού προηγουμένως

ενημερώσει εγγράφως τον εργοδότη του. Καθόλη τη διάρκεια της επίσχεσης

δικαιούται το μισθό του σαν να εργαζόταν.

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

προκειμένου να πληρωθεί τους οφειλόμενους μισθούς από τον

πλειστηριασμό της περιουσίας του.
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Τι είναι το διευθυντικό δικαίωμα;

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
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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).

38Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
vicky.eclass4u@gmail.com



Τι σημαίνει σπουδαίος λόγος για τη λύση σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου;

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ21

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.
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Τι είναι βλαπτική μεταβολή;

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
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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.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 

ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ

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.

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.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ…. 

Τι είναι βλαπτική μεταβολή;
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Τι γνωρίζετε για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας 
- ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

23

Βασικές προϋποθέσεις καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

γιασπουδαίο 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.

• Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λύεται με την πάροδο του χρόνου για τον

οποίο συμφωνήθηκε ότι θα διαρκέσει ή με καταγγελία οποιουδήποτε των

συμβαλλομένων μερών όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Η έννοια του σπουδαίου

λόγου χαρακτηρίζεται από αοριστία και ο δικαστής θα κρίνει εάν όντως συντρέχει

σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί την καταγγελία. Σπουδαίο λόγο συνιστούν

περιστατικά που καθιστούν δυσχερή τη συνέχιση της σύμβασης για αυτόν που τα

επικαλείται, ώστε κατά την καλή πίστη και εντιμότητα που απαιτούνται στις

συναλλαγές, να μην είναι δυνατό να αξιωθεί από αυτόν η συνέχιση της συμβατικής του

δέσμευσης.

• Από πλευράς εργοδότη σπουδαίο λόγο συνιστούν οι επανειλημμένες απουσίες του

εργαζόμενου, η παραβίαση της υποχρέωσης πίστης, η έλλειψη συνεργασίας και οι

διενέξεις κατά τη διάρκεια της εργασίας, ο κλονισμός της εμπιστοσύνης.

• Δεν αποτελούν σπουδαίο λόγο οι πολιτικές πεποιθήσεις του εργαζόμενου, η άρνησή

του να παρέχει υπηρεσίες στο εξωτερικό.

• 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.
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Βασικές προϋποθέσεις καταγγελίας των

συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου:

Γραπτή κοινοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης

εργασίας στον εργαζόμενο, Τήρηση ορισμένου χρόνου

προειδοποίησης (ανάλογου με την προϋπηρεσία), Χορήγηση

αποζημίωσης, Αναγγελία της απόλυσης στο ΕΡΓΑΝΗ μέσα σε

8 ημέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας

στον εργαζόμενο. Η παράλειψη της προϋπόθεσης αυτής δεν

ακυρώνει την καταγγελία, αλλά έχει ποινικές συνέπειες για τον

εργοδότη.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ…

Τι γνωρίζετε για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας 
- ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
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Μη καταβολή μισθού- δικαιώματα εργαζομένου

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

24

Ο εργαζόμενος, που παρείχε την εργασία του στον εργοδότη του και δεν

πληρώθηκε γι αυτή, δικαιούται να καταθέσει εναντίον του αγωγή ενώπιον

των αρμόδιων πολιτικών δικαστηρίων με αίτημα είτε την αναγνώριση της

οφειλής είτε την καταβολή της νομιμότοκα από το χρόνο, που κατέστη

ληξιπρόθεσμη. Η αξίωση καταβολής των αποδοχών παραγράφεται μετά

την πάροδο πέντε ετών. Αποδίδεται επίσης στον εργαζόμενο, που έχει

λαμβάνειν ληξιπρόθεσμους μισθούς, το δικαίωμα της επίσχεσης της

μελλοντικής εργασίας. Το δικαίωμα αυτό συνίσταται στη διακοπή παροχής

της εργασίας του μέχρι την πλήρη εξόφληση των καθυστερημένων

αποδοχών του. Ο εργαζόμενος οφείλει να δηλώσει στον εργοδότη ότι

προβαίνει σε άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης. Από τη στιγμή που ο

εργοδότης λαμβάνει γνώση της άσκησης του δικαιώματος αυτού καθίσταται

υπερήμερος και υποχρεούται σε καταβολή των αποδοχών υπερημερίας.

Οι εν λόγω αποδοχές αντιστοιχούν στους μισθούς και σε ότι άλλο θα

ελάμβανε ο εργαζόμενος, εφόσον παρείχε την εργασία του κατά το χρονικό

διάστημα που ασκεί το δικαίωμα επίσχεσης, αφαιρουμένου κάθε οφέλους,

που απεκόμισε από τη διακοπή παροχής της εργασίας του. Η άσκηση του

δικαιώματος επίσχεσης προϋποθέτει ενεργή, μη καταγγελθείσα σύμβαση

εργασίας και δυνατότητα του εργαζόμενου να παράσχει την εργασία του.

Παραδειγματικά, δεν μπορεί να αξιώσει την καταβολή αποδοχών

υπερημερίας ο εργαζόμενος, εφόσον κατά την περίοδο επίσχεσης

εργασίας εκτίει ποινή φυλάκισης. Ο Χ μπορεί: Να ασκήσει αγωγή κατά του

εργοδότη, Να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης, Να επικαλεσθεί μονομερή

βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας και να αξιώσει τη

νόμιμη αποζημίωση, Να υποβάλει μήνυση. Αντίθετα, στη συγκεκριμένη

περίπτωση, δεν μπορεί να προχωρήσει στην κήρυξη του εργοδότη σε

πτώχευση, καθώς το πολυκατάστημα «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» παρουσιάζει

υψηλήκερδοφορία.
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Ποια είναι η διαφορά σύμβασης εργασίας – σύμβασης 
έργου;

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
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Στη σύμβαση έργου μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της εργασίας ενώ

στη σύμβαση εργασίας μας ενδιαφέρει η εργασία καθαυτή. Στη σύμβαση

εργασίας υπάρχει έντονο το στοιχείο της εξάρτησης από τον εργοδότη ενώ

στη σύμβαση έργου δεν υπάρχει τέτοια εξάρτηση. Σύμβαση έργου:

πρόκειται για αμφοτεροβαρή και επαχθή σύμβαση αφού ένα πρόσωπο , ο

εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει ένα έργο και ο

εργοδότης την υποχρέωση νακαταβάλει την συμφωνηθείσα αμοιβή. Στη

σύμβαση έργου δεν εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία, αλλά οι διατάξεις

των άρθρων 681 - 702 του Αστικού Κώδικα, που ρυθμίζουν τη σύμβαση

έργου. Πρόκειται για άτυπη δικαιοπραξία, εφόσον δεν απαιτείται κατά

κανόνα η τήρηση έγγραφου τύπου πλην ελαχίστων περιπτώσεων που

προβλέπεται από το νόμο πχ σύμβαση εκτέλεσης δημόσιου έργου. Η

σύμβαση έργου διαφέρει από τη σύμβαση εργασίας διότι τα

συμβαλλόμενα μέρη προσβλέπουν στο αποτέλεσμα της εργασίας του

εργολάβου που είναι η εκτέλεση του έργου και όχι στην εργασία του αυτή

καθεαυτή. Αντίθετα στη σύμβαση εργασίας τα μέρη προσβλέπουν στην

παροχή της εργασίας του εργαζόμενου προς τον εργοδότη, ανεξαρτήτως

του αποτελέσματος που αυτή θα φέρει, το οποίο είναι αποκλειστική

ευθύνη του εργοδότη να πετύχει, διαχειριζόμενος την εργασία που του

παρέχει ο εργαζόμενος.
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ΤΟΜΟΣ Δ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ

46
Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
vicky.eclass4u@gmail.com



Τι γνωρίζετε για την εμπορική ιδιότητα;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
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Εμπορική ιδιότητα, αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που

διενεργούν εμπορικές πράξεις, ως σύνηθες επάγγελμα για κέρδος.

Ο τρόπος απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας συναρτάται με την

παραπάνω κατηγοριοποίηση των εμπόρων. Ειδικότερα:Έμποροι

με το ουσιαστικό κριτήριο: Αυτοί καθίστανται έμποροι από την

στιγμή που αρχίσουν να επιχειρούν αντικειμενικά εμπορικές

πράξεις κατά σύνηθες επάγγελμα με σκοπό τον βιοπορισμό. Όταν

δηλαδή ενεργεί εμπορικές πράξεις συστηματικά και κερδίζει από

αυτές τα προς το ζην. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, για την

απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας απαιτείται απαραιτήτως η

ύπαρξη πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας και να μην είναι

δημόσιος η δημοτικός υπάλληλος. Απαιτείται επίσης να μην είναι σε

κατάσταση πτώχευσης, γιατί ο νόμος τους απαγορεύει την

απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας όταν συντρέχει μια τέτοια

περίπτωση. Άρα με βάση το κριτήριο αυτό είναι θέμα αποδείξεως για

να διαπιστωθεί αν κάποιος θεωρείται έμπορος ή όχι.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ……

Τι γνωρίζετε για την εμπορική ιδιότητα;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Έμποροι με το τυπικό κριτήριο: Η εμπορική ιδιότητα αποκτάται

με την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών σύστασης μιας

εταιρείας. Οι εταιρείες πάντοτε θεωρούνται έμποροι ακόμη και αν

στην πραγματικότητα δεν ασκούν εμπορία ή δεν διενεργούν

εμπορικές πράξεις.

Συνέπειες εμπορικής Ιδιότητας: Α/. Πράξεις εμπόρου γίνονται

εμπορικές εφόσον έχουν σχέση με την εμπορεία του Β/. Τήρηση

εμπορικών και φορολογικών βιβλίων Γ/. Εγγραφή στα

επιμελητήρια Δ/. σε περίπτωση παύσης πληρωμών

κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης Ε/. Φέρει υποχρεωτικά

την εταιρική επωνυμία που είναι το όνομα που χρησιμοποιεί στις

συναλλαγές ΣΤ/. Έχει εμπορική κατοικία Ζ/. όταν τηρείται

αλληλόχρεος λογαριασμός μεταξύ 2 προσώπων τότε το

υπόλοιπο που μένει υπέρ του ενός ή του άλλου μετά το κλείσιμο

του είναι αυτοδικαίως τοκοφόρο.
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Ποιες πράξεις είναι εμπορικές;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
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α. Ο Α μισθώνει ποδήλατα με σκοπό να τα υπεκμισθώνει σε τρίτους

β. Ο παραγωγός Γ αγοράζει τελάρα στα οποία θα τοποθετήσει

φρούτα που θα πωλήσει γ. Ο Β μισθώνει ακίνητα με σκοπό την

τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων για τρίτους.

α) Η πράξη του Α είναι αντικειμενικά (πρωτότυπα) εμπορική, γιατί στην

έννοια της αγοράς προς μεταπώληση εμπίπτουν, με διασταλτική

ερμηνεία, κάθε συμβατική με επαχθή αιτία κτήση είτε κυριότητας, είτε

χρήσης «προϊόντος γης ή τέχνης», με σκοπό τη μεταπώληση ή την

υπεκμίσθωση της χρήσης του.

β) Στην περίπτωση του παραγωγού Γ, γίνεται μεν αγορά τελάρων για

μεταπώληση, αλλά η πρόθεση μεταπώλησης των τελάρων δεν είναι η

κύρια. Η πράξη αυτή είναι παρεπόμενη μιας άλλης πράξης του

παραγωγού, της πώλησης των φρούτων που παράγει, δηλ. πώλησης

πραγμάτων που δεν αγόρασε, άρα κατ’αρχήν μη εμπορικής. Έτσι, και

η αγορά των τελάρωνδεν είναι εμπορική πράξη.

γ) Η σύμβαση διαφήμισης αποτελεί αντικειμενικά (πρωτότυπη)

εμπορική πράξη (επιχείρηση πρακτορείας). Γι αυτό η εκμίσθωση

ακινήτου, χωρίς να είναι αντικειμενικά (πρωτότυπα) εμπορική πράξη,

επειδή αποτελεί προπαρασκευαστική (αλλά και εκτελεστική) πράξη

που εξαρτάται από την αντικειμενικά πρωτότυπα εμπορική πράξη της

διαφήμισης, θεωρείται αντικειμενικά παράγωγη εμπορική πράξη. Η

εμπορικότητά της στηρίζεται στην αρχή του παρεπομένου ή

παρακολουθήματος. Εξάλλου πρόκειται για ετερομερώς εμπορική

πράξη, αφού για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου (εκμισθωτή) η πράξη είναι

αστική.

Εννοείται ότι αν ο μισθωτής είναι έμπορος, η μίσθωση ακινήτου θα

ήταν υποκειμενικά παράγωγα εμπορική.
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Ποιες από τις παρακάτω πράξεις είναι εμπορικές και γιατί;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ30

α) Ο Α είναι μεσίτης αστικών ακινήτων

β) Ο Β ιδιοκτήτης εμπορικού καταστήματος, δανείζεται χρήματα με

σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για την εμπορία του

α) Η μεσιτεία είναι πρωτότυπα εμπορική πράξη, ακόμα και αν έχει

αντικείμενο αστικές πράξεις

β) Η πράξη δανεισμού από τον Β χρημάτων είναι εμπορική

πράξη αφού γίνεται από έμπορο στο πλαίσιο της εμπορικής του

δραστηριότητας (υποκειμενικά παράγωγη εμπορικότητα).
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α) Ο αντιπρόσωπος ξένης εταιρίας είναι έμπορος διότι ασκεί κατ’

επάγγελμα επιχείρηση πρακτορείας ή εμπορικής αντιπροσωπείας

β) Ο ράφτης είναι έμπορος, διότι είτε ασκεί κατ’ επάγγελμα αγορά

προς μεταπώληση (αγοράζει ο ίδιος τα υφάσματα, τα ράβει και τα

πωλεί), είτε επιχείρηση χειροτεχνίας (προμηθεύεται υφάσματα από

τους πελάτες του και τα ράβει)

γ) Ο κρεοπώλης είναι έμπορος διότι ασκεί κατ’ επάγγελμα αγορά

προς μεταπώληση

δ) Ο καστανάς δεν είναι έμπορος διότι το αντάλλαγμα για την

δραστηριότητα του έχει χαρακτήρα αμοιβής για την σωματική του

καταπόνηση (χειρώνακτας, βιοπαλαιστής, μικρέμπορος)

ε) Ο συμβολαιογράφος δεν είναι έμπορος, διότι ασκεί το

συμβολαιογραφικό επάγγελμα. Υπάρχει μάλιστα ασυμβίβαστο

μεταξύ αυτού του επαγγέλματος και της εμπορικής ιδιότητας.

Όμως, αν ο συμβολαιογράφος διενεργεί κατ' επάγγελμα εμπορικές

πράξεις, αποκτά κανονικά την εμπορική ιδιότητα με μοναδικό

κίνδυνο να υποστεί πειθαρχικές συνέπειες από το πειθαρχικό

όργανο του συλλόγου του



Ποιοι από τους παρακάτω είναι έμποροι και γιατί;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
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α) Ο αντιπρόσωπος ξένης εταιρίας

β) ο ράφτης,

γ) ο κρεοπώλης,

δ) ο καστανάς και

ε) ο συμβολαιογράφος.

α) Ο αντιπρόσωπος ξένης εταιρίας είναι έμπορος διότι ασκεί κατ’ επάγγελμα

επιχείρηση πρακτορείας ή εμπορικής αντιπροσωπείας

β) Ο ράφτης είναι έμπορος, διότι είτε ασκεί κατ’ επάγγελμα αγορά προς

μεταπώληση (αγοράζει ο ίδιος τα υφάσματα, τα ράβει και τα πωλεί), είτε επιχείρηση

χειροτεχνίας (προμηθεύεται υφάσματα από τους πελάτες του και τα ράβει)

γ) Ο κρεοπώλης είναι έμπορος διότι ασκεί κατ’ επάγγελμα αγορά προς μεταπώληση

δ) Ο καστανάς δεν είναι έμπορος διότι το αντάλλαγμα για την δραστηριότητα του έχει

χαρακτήρα αμοιβής για την σωματική του καταπόνηση (χειρώνακτας, βιοπαλαιστής,

μικρέμπορος)

ε) Ο συμβολαιογράφος δεν είναι έμπορος, διότι ασκεί το συμβολαιογραφικό

επάγγελμα. Υπάρχει μάλιστα ασυμβίβαστο μεταξύ αυτού του επαγγέλματος και της

εμπορικής ιδιότητας. Όμως, αν ο συμβολαιογράφος διενεργεί κατ' επάγγελμα

εμπορικές πράξεις, αποκτά κανονικά την εμπορική ιδιότητα με μοναδικό κίνδυνο να

υποστεί πειθαρχικές συνέπειες από το πειθαρχικό όργανο του συλλόγου του
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Ποια είναι η βασική διάκριση 

των εταιρειών στο Εμπορικό Δίκαιο;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
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Προσωπικές είναι οι εταιρίες εκείνες στις οποίες λαµβάνεται υπόψη το

προσωπικό στοιχείο, τα πρόσωπα των εταίρων. Αυτές είναι δύο ειδών: Οι

αστικές προσωπικές εταιρίες χωρίς νοµική προσωπικότητα, στις οποίες

δύο ή περισσότεροι εταίροι υποχρεώνονται αµοιβαία στην επιδίωξη κοινού

σκοπού, ιδίως οικονοµικού, µε κοινές εισφορές, που καθίστανται αυτόνοµα

υποκείµενα δικαίου αν αποκτήσουν νοµική προσωπικότητα και οι

εµπορικές προσωπικές εταιρίες, εκείνες που ο σκοπός τους είναι

εµπορικός, η διενέργεια εµπορικών πράξεων. Ενώ κεφαλαιουχικές, είναι

οι εταιρείες εκείνες στις οποίες λαµβάνεται υπόψη το στοιχείο των

κεφαλαίων, το µέγεθος των εισφορών των εταίρων. Στις προσωπικές

εταιρίες χωρίς νοµική προσωπικότητα, η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού

έχει ανατεθεί στους ίδιους τους εταίρους, που είναι υποχρεωµένοι να

εργάζονται για την εκπλήρωσή του. Η προσωπικότητα κάθε συγκεκριµένου

εταίρου είναι ουσιώδες στοιχείο της εταιρικής σύµβασης για την επίτευξη

του σκοπού, γι' αυτό ο κανόνας είναι ότι απαγορεύεται η µεταβίβαση της

εταιρικής συµµετοχής, δεν υπάρχει δικαίωµα εξόδου ή δυνατότητα εισόδου

(τρίτων) και ο θάνατος, η πτώχευση και απαγόρευση ενός εταίρου

συνεπάγονται τη λύση της εταιρίας, αυτό βέβαια στις εταιρίες χωρίς νοµική

προσωπικότητα.

Οι προσωπικές εµπορικές εταιρίες είναι η Ο.Ε η Ε.Ε , η απλή και η κατά

µετοχές. Στις προσωπικές εµπορικές εταιρίες µε νοµική προσωπικότητα

(ΟΕ, ΕΕ) υπάρχει δικαίωµα εισόδου και εξόδου ελεύθερα καθώς τα

γεγονότα που αναφέρονται στο πρόσωπο του εταίρου δε λύνουν

κατ΄αρχήν την εταιρία, εκτός αν έχει άλλως προβλέψει η εταιρική

σύµβαση. Στις προσωπικές εταιρίες παράλληλα προς την ευθύνη της

εταιρίας, υπάρχει και προσωπική ευθύνη των εταίρων για τα εταιρικά χρέη.

Αντίθετα, στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, υπάρχουν όργανα διοίκησης, τα

δεµέλη της εταιρίας δεν έχουν καµία ανάµειξη ούτε δικαίωµα ούτε

υποχρέωση στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.Το πρόσωπο των

εταίρων είναι αδιάφορο για την υπόσταση της εταιρίας, γι' αυτό

ηµεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας είναι ελεύθερη και ο θάνατος, η

πτώχευση και η απαγόρευση ενός εταίρου δεν επηρεάζουν την εταιρία.
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Τι είναι η ΟΕ και ποια τα βασικά της όργανα; Πώς λύεται
και τι γνωρίζετε για την επωνυμία της;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ33

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 .

Οι λόγοι λύσης μιας ΟΕ προέρχονται :

1. Από τον νόµο. Το πέρας της προσωπικής εταιρίας

επέρχεται µε τη λύση της εταιρίας κατά τη διάρκεια του οποίου η

εταιρία υφίσταται ως νοµικό πρόσωπο και ολοκληρώνεται µε την

εκκαθάρισή της. Οι νέες ρυθµίσεις του Ν4072/2012 για τις

προσωπικές εµπορικές εταιρίες εισάγουν αποκλίσεις από τα

οριζόµενα στις αστικές εταιρίες. Από το νόµο η λύση της

οµόρρυθµης εταιρίας ακολοθουθεί για τους ακόλουθους λόγους.

Αυτή λύνεται: α) µε την πάροδο του χρόνου διαρκείας της

εταιρίας, β) µε απόφαση των εταίρων, γ) µε την κήρυξή της σε

πτώχευση και δ) µε δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση

εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.

2. Από την εταιρική σύµβαση. Στην εταιρική σύµβαση µπορεί

να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρίας . Έτσι, κατά

πρώτον, γεγονότα που αφορούν στο πρόσωπο του εταίρου

(λ.χ θάνατος, πτώχευση, υποβολή σε δικαστική συµπαράσταση

εταίρου, καταγγελία) δε λύνουν την ομόρρυθμή εταιρία. Επίσης η

εταιρία δε λύνεται µε τη µονοµερή βούληση κάποιου εταίρου, αλλά

η καταγγελία µε τις νέες ρυθµίσεις υποκαθίσταται µε τη λύση της

εταιρίας µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση του εταίρου και

µε ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Επίσης, ούτε η επίτευξη του

εταιρικού σκοπού ή αδυναμία επίτευξης αυτού δεν αποτελούν

λόγους λύσης, αλλά στοιχειοθετούν λόγο εξόδου ή δικαστικής

λύσης.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ…

Τι είναι η ΟΕ και ποια τα βασικά της όργανα; Πώς λύεται
και τι γνωρίζετε για την επωνυμία της;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

• Για την ίδρυση ομόρρυθμου εταιρείας απαιτείται η

σύμπραξη τουλάχιστον δυο φυσικών ή νομικών προσώπων

εισφέροντας όσο κεφάλαιο τους χρειάζεται ή όσο διαθέτουν χωρίς

να

δεσμεύονται από το νόμο για κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Τα

φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο

(18ο) έτος της ηλικίας τους. Συμμετοχή ανηλίκου στη σύσταση

ομόρρυθμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας

Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αναφέρονται στο καταστατικό που

μπορεί να έχει τη μορφή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού είτε και

συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπου αναφέρονται : τα δικαιώματα

και υποχρεώσεις των εταίρων, ονοματεπώνυμα εταίρων, στοιχεία

κατοικίας εταίρων, εταιρική επωνυμία, εταιρική έδρα, κοινός

εταιρικός σκοπός σύμφωνα με το νόμο, ο εκπρόσωπος εταιρείας. Αν

η εταιρεία ενεργοποιηθεί εμπορικά πριν την καταχώριση στο

μητρώο, αποκτά πάντως εμπορική ιδιότητα και πτωχευτική

ικανότητα.

• Τροποποίηση καταστατικού: Το καταστατικό

τροποποιείται με απόφαση των εταίρων. Κάθε τροποποίηση του

καταστατικού πρέπει να καταχωρείται στο γενικό εμπορικό μητρώο.

Διαφορετικά δεν ισχύει έναντι των τρίτων.

• Εταιρική επωνυμία: Σχηματίζεται είτε από τα

ονόματα των εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε

από άλλες ενδείξεις με την προσθήκη της κατάλληλης ρήτρας περί

ύπαρξης ομόρρυθμου εταιρείας. «Η επωνυμία της ομόρρυθμης

εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων

εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες

ενδείξεις με την προσθήκη των λέξεων «ομόρρυθμη εταιρεία»,

ολογράφως ή με τη σύντμηση «Ο.Ε.».
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Τι γνωρίζετε για την Ετερόρρυθμη Εταιρεία; : 
Χαρακτηριστικά, Ίδρυση, Λύση, Εκκαθάριση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

34

Χαρακτηριστικά της:

 Εμπορική εταιρία με το ουσιαστικό σύστημα από τη στιγμή
δηλαδή που συσταθεί με σκοπότην άσκηση αντικειμενικά
εμπορικών πράξεων κατά σύνηθες επάγγελμα.

 Προσωπική εταιρία.

 Νομική προσωπικότητα.

 Εμπορική επωνυμία

Οι εταίροι διακρίνονται στους

Α) Ετερόρρυθμους, Κατά συνήθη νομική αντιμετώπιση οι
ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονταν ανέκαθεν περιορισμένα. Αυτή η
έκφραση όμως δεν είναι ακριβής γι’αυτό και έχρηζε επακριβούς
νομικής αντιμετώπισης. Τη λύση στο πρόβλημα έδωσε ο ν.4072/12
καθώς πλέον ο ετερόρρυθμος εταίρος που κατέβαλε την εισφορά
του δεν ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας (άρθρο 279
παρ.1).Αντίθετα αν ο εταίρος δεν κατέβαλε την εισφορά του ευθύνεται
προσωπικά έναντι των εταιρικών δανειστών μέχρι του ποσού της
εισφοράς του όπως ορίζεται στο νέο άρθρο 279παρ.2. Αν δηλαδή ο
εταίρος οφείλει την εισφορά του θα ευθύνεται για τα εταιρικά χρέη
άμεσα ,πρωτογενώς και εις ολόκληρον με όλη του την περιουσία
αλλά παράλληλα περιορισμένα ,μέχρι την αξία της οφειλόμενης
εισφοράς του.[21]

β) Ομόρρυθμους, ισχύει ότι και στους εταίρους της Ο.Ε.

55Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
vicky.eclass4u@gmail.com



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ..

Τι γνωρίζετε για την Ετερόρρυθμη Εταιρεία; : 
Χαρακτηριστικά, Ίδρυση, Λύση, Εκκαθάριση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Λήψη αποφάσεων / Διαχείριση: Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μετέχει
στη λήψη των αποφάσεων και τη διαχείριση, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στο
καταστατικό.

Εκπροσώπηση: Δεν επιτρέπεται σε ετερόρρυθμο εταίρο να ασκεί
πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι των τρίτων, εκτός αν το
επιτρέπει το καταστατικό.

Συμμετοχή στα κέρδη / ζημίες: Ο ετερόρρυθμος εταίρος συμμετέχει

στις ζημίες της εταιρείας έως το ποσό της εισφοράς του, εκτός αν

στην εταιρική σύμβαση προβλέπεται η συμμετοχή του για

ορισμένο μεγαλύτερο χρηματικό ποσό.

Λύση της εταιρείας: Η ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται για τους ίδιους

λόγους όπως η ομόρρυθμη: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της,

β) με απόφαση των εταίρων, γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και δ)

με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει

σπουδαίος λόγος. Επίσης, αν μείνει για πάνω από δύο μήνες χωρίς

ομόρρυθμο εταίρο.

Μετατροπή σε ομόρρυθμη: Η ετερόρρυθμη εταιρεία με μετατρέπεται

σε ομόρρυθμη με τον θάνατο του μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου της.

Επίσης, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων της.

«Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται είτε από το

όνομα ενός ή περισσοτέρων ομόρρυθμων εταίρων είτε από το

αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις, με την προσθήκη

των λέξεων «ετερόρρυθμη εταιρεία», ολογράφως ή με τη σύντμηση

«Ε.Ε.».
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Τι είναι η ΑΕ και ποια τα βασικά της όργανα;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

35

Η Ανώνυμη εταιρεία ορίζεται ως εκείνη η εμπορική εταιρεία που

διαθέτει νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται

η ίδια με την εταιρική της περιουσία και το κεφάλαιό της είναι

διαιρεμένο σε ίσα μερίδια, δηλαδή μετοχές. Αποτελεί

κεφαλαιουχική εταιρεία, η οποία αποκτά νομική προσωπικότητα

με την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ. Κύριο αντιπροσωπευτικό

όργανο είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία νομιμοποιείται να

αποφασίζει για κάθε εταιρικό θέμα, αλλά έχει αποκλειστική

αρμοδιότητα για ορισμένα καίρια θέματα της λειτουργίας της ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί συλλογικά τη διοίκηση της

εταιρείας, ενώ οι πράξεις του δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι

στους τρίτους. Διοίκηση και εκπροσώπηση ΑΕè Το όργανο που

διοικεί και εκπροσωπεί την ανώνυμη εταιρεία για διαχειρίζεται

όλες τις υποθέσεις της είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Το δικαίωμα

αυτό της οργανικής εκπροσώπησης, που ανήκει καταρχήν στο

Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται να παραχωρηθεί, ολική ή

μερικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε τρίτο

πρόσωπο, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται στο καταστατικό.

57Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
vicky.eclass4u@gmail.com



Τι γνωρίζετε για την Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

36

Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας έχει πρόσφατα

θεσπιστεί με το νόμο 4072/2012 μια μορφή εταιρείας, η ιδιωτική

κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία έχει νομική προσωπικότητα και είναι

εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση, και

που παρέχει στους επιχειρηματίες πολλαπλά πλεονεκτήματα, αφού

πρόκειται για καινούρια εταιρική μορφή με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον

ενός ευρώ, στην οποία οι εταίροι συμμετέχουν με εταιρικά μερίδια τα οποία

δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές και δεν φέρουν καμιά

προσωπική ευθύνη για τα εταιρικά χρέη εκτός από εκείνους που

συμμετέχουν στην εταιρεία με εγγυητικές εισφορές.

Οι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν στην εταιρεία όχι μόνο με

κεφαλαιακές εισφορές, αλλά επίσης και με

εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές. Η εταιρεία είναι εμπορική

από τον τύπο της, ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός.

Προσωπική ευθύνη για τα εταιρικά χρέη έχουν μόνο οι εταίροι εκείνοι που

συμμετέχουν στην εταιρεία με εγγυητικές εισφορές. Αυτοί ευθύνονται έναντι

τρίτων για την καταβολή των εταιρικών χρεών μέχρι του ποσού που

αναγράφεται στο καταστατικό.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ…

Τι γνωρίζετε για την Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Ίδρυση: Για την ίδρυση μιας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας

απαιτείται ιδιωτικό έγγραφο από έναν τουλάχιστο άτομο. Για την

σύνταξη του ιδιωτικού εγγράφου δεν χρειάζεται η παράσταση

δικήγορου και συμβολαιογράφου. Απαιτείται επίσης καταβολή των

προβλεπόμενων κεφαλαιακών εισφορών δηλάδη ένα ευρώ και η

καταχώρηση της εταιρείας στο γενικό εμπορικό μητρώο. Η

εταιρεία αποκτά νομική

Διαχείριση / Εκπροσώπηση: Όργανα της εταιρείας είναι η

συνέλευση των εταίρων – διαχειριστών. Οι πράξεις των

διαχειριστών δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους. Οι

διαχειριστές ευθύνονται επίσης προσωπικά, αστικά και ποινικά

έναντι της εταιρείας εις ολόκληρον σε φορολογικούς και

ασφαλιστικούς φορείς Οι Ι.Κ.Ε. υποχρεούνται στην τήρηση

βιβλίου εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και

διαχείρισης. Τα βιβλία είναι αθεώρητα και δύναται να τηρούνται

σε ηλεκτρονική μορφή.
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Τι γνωρίζετε για την Έννοια του αξιόγραφου ;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

37

Έγγραφο που περικλείει ένα δικαίωμα. Ουσιαστικά

στοιχεία είναι η διευκόλυνση της κυκλοφορίας των

οικονομικών αγαθών δια μέσου αυτών και η πιστωτική τους

δύναμη. Νομικά στοιχεία των αξιογράφων είναι ο στενός

νομικός δεσμός που συνδέει το χαρτί με την απαίτηση ή το

δικαίωμα που ενσωματώνεται σε αυτό, με την έννοια ότι για

να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα απαιτείται να υπάρχει

εμπράγματο δικαίωμα πάνω στο χαρτί, δηλαδή κυριότητα ή

απλή κατοχή. Κατά συνέπεια εάν ο κομιστής το χάσει, μπορεί

να ασκήσει το δικαίωμα του μόνο με δικαστική απόφαση

(απώλεια τίτλων- ειδική διαδικασία). Το αξιόγραφο αποτελεί

πράγμα και επομένως μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο

εμπράγματων σχέσεων (μεταβίβαση κυριότητας, σύσταση

ενεχύρου, επικαρπίας, κ.λ.π).
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Τι είναι η συναλλαγματική;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

38

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.
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Λειτουργίες συναλλαγματικής

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

39

• Πιστωτική :πωλητής εκδίδει συναλλαγματική σε

αγοραστή με σκοπό όταν ο αγοραστής πουλήσει

το εμπόρευμα να ξεπληρώσει και τον πωλητή

• Εγγυητική :ο πιστολήπτης αποδέχεται

συναλλαγματική την όποια φυλάσσει ο

πιστοδότης μετά την λήξη της μέχρι τότε δεν

μπορεί να μεταβιβαστεί ούτε να ασκηθεί η

ενσωματωμένη απαίτηση

• Παροχής ασφαλείας : αναλαμβάνει την υποχρέωση

παράλειψης τέλεσης πράξεων ανταγωνισμού αυτός που

αποδέχεται την υποχρέωση, αποδέχεται και την

συναλλαγματική την όποια φυλή ο εκδότης και αν

πραγματοποιηθεί το γεγονός για το οποίο δόθηκε η

ασφάλεια μπορεί ο δανειστής να στραφεί κατά του

οφειλέτη-αποδέκτη
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ….

Λειτουργίες συναλλαγματικής

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
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Τι γνωρίζετε για την επιταγή;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

40
Η επιταγή 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. 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.
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Ποιες είναι οι πιο γνωστές Ρήτρες στη συναλλαγματική ;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

41

• ρήτρα άνευ ευθύνης του εκδότη για τη μη

αποδοχή ,

• ρήτρα «ουχί εις διαταγή» ( η συναλλαγματική

δεν μπορεί να μεταβιβαστεί με

οπισθογράφηση, μόνο με εκχώρηση ),

• ρήτρα «άνευ διαμαρτυρικού», που σημαίνει ότι

ο κομιστής έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του

εκδότη , οπισθογράφου και τριτεγγυητή χωρίς

να απαιτείται προηγουμένως η σύνταξη

διαμαρτυρικού .
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Τι γνωρίζετε για τη μεταβίβαση της συναλλαγματικής και 
ποια τα αποτελέσματά της;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

42

Οπισθογράφηση της συν/τικής : τρόπος μεταβίβασης της

συν/τικής , η οποία αποτελεί τίτλο από τη γένεση του εις διαταγή. Για

την οπισθογράφηση απαιτείται υπογραφή που συνήθως τίθεται στο

πίσω μέρος της συν/τικής. Η οπισθογράφηση δεν πρέπει να γίνεται

με αίρεση ή όρο- μερική οπισθογράφηση είναι άκυρη .

Ο τελευταίος κάτοχος της συν/τικής , για να θεωρηθεί ότι είναι

νόμιμος κομιστής, πρέπει να στηρίζει το δικαίωμα του σε αδιάκοπη

σειρά οπισθογραφήσεων , δηλαδή οι οπισθογραφήσεις πρέπει να

συνδέονται μεταξύ τους και να μην έχει μεσολαβήσει διακοπή

► - η διακοπή επέρχεται π.χ, όταν η υπογραφή του ενός

οπισθογράφου δεν έχει τεθεί ιδιόχειρα αλλά υπάρχει μόνο η

σφραγίδα του καταστήματος, ή ένας από τους κομιστές την έχασε

και αυτός που την βρήκε τη μεταβίβασε περαιτέρω με

οπισθογράφηση.

Αποτελέσματα της οπισθογράφησης : μεταβιβαστικά (των

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συν/τική), εγγυητικά (οι

οπισθογράφοι ευθύνονται απέναντι στο νέο κομιστή εις ολόκληρον),

νομιμοποιητικά (ο νέος κομιστής νομιμοποιείται στην άσκηση των

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συν/τική).

Πληρωμή της συναλλαγματικής . Ο κομιστής συν/τικής που

πρέπει να πληρωθεί σε ρητή ημέρα ή σε προθεσμία από την

χρονολογία ή από την όψη είναι υποχρεωμένος να την εμφανίσει είτε

κατά την ημέρα που πρέπει να πληρωθεί , είτε σε μια από τις δύο

επόμενες εργάσιμες ημέρες.
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Τι γνωρίζετε για τη μεταβίβαση και την πληρωμή της 
επιταγής;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ43

Μεταβίβαση της επιταγής = Η επιταγή που εκδόθηκε ως πληρωτέα υπέρ

κατονομαζόμενων προσώπων χωρίς ή με ρητή ρήτρα σε διαταγή , μπορεί

να μεταβιβαστεί με οπισθογράφηση. Η οπισθογράφηση μπορεί να γίνει και

υπέρ του ίδιου του εκδότη ή κάθε άλλου υπόχρεου . Τα πρόσωπα αυτά

μπορούν να οπισθογραφήσουν πάλι την επιταγή. Στην οπισθογράφηση

της επιταγής και στα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή

,εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν την οπισθογράφηση στη

συναλλαγματική .

Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής

• Η επιταγή είναι πληρωτέα εν όψει , δηλαδή με την εμφάνισή της . Κάθε

αντίθετη ρήτρα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί .

• Η επιταγή ,όταν εμφανίζεται για πληρωμή πριν από την ημέρα που

σημειώνεται ως χρονολογία έκδοσής της– δηλαδή είναι

προχρονολογημένη – είναι πληρωτέακατά το χρόνο της εμφάνισης.

• Η επιταγή που εκδόθηκε και είναι πληρωτέα στην ίδια χώρα,

εμφανίζεται για πληρωμή μέσα σε 8 ημέρες.

• Η επιταγή που εκδόθηκε σε χώρα διαφορετική από τη χώρα της

πληρωμής , εμφανίζεται σε 20 ημέρες , εφόσον οι χώρες έκδοσης και

πληρωμής βρίσκονται στην ίδια ήπειρο. Η προθεσμία αυτή των 20

ημερών γίνεται 70 ημέρες εφόσον οι χώρες βρίσκονται σε

διαφορετικές ηπείρους.

• Ως αφετηρία για τις παραπάνω προθεσμίες λαμβάνεται η ημέρα της

έκδοσης τηςεπιταγής.
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ΣΥΝΕΧΙΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ…

Τι γνωρίζετε για τη μεταβίβαση και την πληρωμή της 
επιταγής;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Η τράπεζα δεν είναι οφειλέτης του ποσού της επιταγής , αλλά βάσει της

σύμβασης επιταγής που έχει καταρτίσει με τον πελάτη , εξυπηρετεί τις

ανάγκες του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει τις επιταγές του

σε χρήμα , με αντίστοιχη χρέωση του ποσού από τον τραπεζικό

λογαριασμό που τηρεί ο εκδότης στην εν λόγω τράπεζα. Επισημαίνουμε ότι

, παρά το ότι δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο – Ν. 5960/1933-, στη τραπεζική

επιταγή αναγράφεται ρητά ο αριθμός του τραπεζικός λογαριασμός του

εκδότη σε χρέωση του οποίου θα γίνει η πληρωμή της επιταγής .

Ο πληρωτής – δηλ. η τράπεζα- , πληρώνοντας την επιταγή, μπορεί να

απαιτήσει να του παραδοθεί αυτή εξοφλημένη από τον κομιστή . Ούτε ο

θάνατος, ούτε η ανικανότητα του εκδότη ,που επέρχονται μετά την έκδοση

της επιταγής, θίγουν τα αποτελέσματά της επιταγής . Ο κομιστής , δεν

μπορεί να αρνηθεί μερική πληρωμή . Σε περίπτωση μερικήςπληρωμής ,

ο πληρωτής μπορεί να απαιτήσει να γραφεί σημείωση στην επιταγή και

νατου δοθεί εξόφληση για αυτή .

Τα πρόσωπα που ενάγονται από επιταγή μπορούν να αντιτάξουν κατά του

κομιστή τις ενστάσεις που στηρίζονται στις προσωπικές τους σχέσεις με

τον εκδότη ή τους προηγούμενους κομιστές , μόνο αν ο κομιστής κατά την

κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτη.
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Ποιες είναι οι Ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ 
συναλλαγματικής και επιταγής;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ44

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 τηεμφανίσει) και

• το όνομα του λήπτη διότι μπορεί νε εκδοθεί εις τον κομιστή

• Πληρωτής στη συναλλαγματική μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο

ενώ στην επιταγήμόνο τράπεζα

• Η συναλλαγματική είναι δεκτική αποδοχής ενώ η επιταγή όχι(τυχόν

αποδοχή της θεωρείταιως 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 μόλις 8 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 μη πληρωμή επιταγή επισύρει και ποινικές κυρώσεις
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Τι γνωρίζετε για το δικαίωμα παραγραφής και το ζήτημα 
του αδικαιολόγητου πλουτισμού;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ45

• Αναγωγή είναι η απαίτηση του δικαιούχου κατά των απογραφέων
της επιταγής

• Ουσιαστική προϋπόθεση αναγωγής είναι ότι η επιταγή
εμφανίστηκε εμπρόθεσμα και δεν πληρώθηκε αδιάφορα ποιας
αίτιας και τυπικής προϋπόθεσης είναι η βεβαίωση της άρνησης
πληρωμής και μπορεί να γίνει είτε με διαμαρτυρικό είτε με
έγγραφη χρονολογημένη δήλωση πληρωτή πάνω στην
επιταγή είτε με την ρήτρα ανέξοδος επιστροφή

• Οφειλέτες από αναγωγή είναι ο εκδότης οι οπισθογράφοι,

τριτεγγυητές

• Η παραγραφή της απαίτησης του κομιστή επέρχεται 6 μήνες
μετά την λήξη προθεσμίαςπρος εμφάνιση της επιταγής

• Η απαίτηση των οφειλετών από αναγωγή παραγράφεται 6
μήνες από την ημέρα πουο υπόχρεος πλήρωσε

• Σε περίπτωση έκπτωσης του κομιστή ή σε παραγραφή των
αναγωγικών του αξιώσεων ο κομιστής έχει αξίωση κατά του
έκδοτη και των οπισθόγραφων για αδικαιολόγητο πλουτισμό

• Η αξίωση αυτή παραγράφεται 5 έτη από την χρονολογία έκδοσης

της επιταγής
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Τι είναι το σήμα; Κατονομάστε τουλάχιστον 3 λόγους 
απαράδεκτου.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ46

Ως σήμα, κατά το άρθρο 121 παρ.1 Ν 4072/2012, ορίζεται κάθε σημείο, το
οποίο είναι δεκτικό γραφικής παράστασης και κατάλληλο να διακρίνει το
προϊόν ή την υπηρεσία μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου
αναφέρονται ενδεικτικά σημεία, που μπορούν να αποτελέσουν σήματα,
όπως λέξεις, επωνυμίες, γράμματα, ήχοι κλπ . Περαιτέρω και όσο αφορά
στην προστασία και κτήση δικαιώματος επ αυτού, λεκτέα είναι τα εξής:

Η κτήση του δικαιώματος επί του σήματος προϋποθέτει, πέρα από την
πλήρωση των θετικών αντικειμενικών προϋποθέσεων του άρθρου 121
και τη μη συνδρομή των απόλυτων(άρθρο 123)και των σχετικών(άρθρο
124)λόγων απαραδέκτου, οι οποίοι αποκλείουν τη δυνατότητα κτήσης
του εν λόγω δικαιώματος ή δικαιολογούν την ακυρότητά του μετά την
κτήση του. Αναφορικά με τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου, ισχύουν
τα ακόλουθα:Στα μη αποδεκτά στοιχεία ενός εμπορικού σήματος
ανήκουν (Ν.4072/2012, άρθρο 123): η μη δεκτικότητα αναπαράστασης
του με γραφή, η μη διακριτική ικανότητα, η οποιαδήποτε δήλωση
παραπέμπει σε είδος, επίπεδο ποιότητας, προσδιορισμό ποσότητας,
γεωγραφικής περιοχής, χρόνου παραγωγής ή στοιχείων που
χαρακτηρίζουν ένα αγαθό ή μια παροχή. Στους προηγούμενους λόγους
ου καθιστούν απολύτως απαράδεκτο ένα σήμα συμπεριλαμβάνονται και
οι κοινόχρηστες λέξεις, τα σχήματα, οτιδήποτε είναι αντίθετο σε χρηστό
ήθος ή θίγει τη δημόσια τάξη, κάτι που παραπλανεί, οι σημαίες, τα
εμβλήματα, τα σύμβολα, οι θυρεοί και τα επισήματα των χωρών, τα
θρησκευτικά σύμβολα και η κατάθεση σήματος που αντίκειται στην καλή
πίστη.

Το σήμα προστατεύεται τόσο από το αστικό και το διοικητικό, όσο και από
το ποινικό δίκαιο. Επιπλέον, των παραπάνω λόγων μη αποδοχής
σήματος υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες ορίζονται ως
“σχετικές αιτίες” απαράδεκτου. Αυτές αναφέρονται σε ενδεχόμενες
ταυτίσεις ή ομοιότητες με άλλα σήματα, η ταύτιση με σήμα που αποτελεί
στοιχείο φήμης μιας εταιρείας ή αυτά τα σήματα που θίγουν δικαιώματα
βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
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Τι είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός;

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ47

Με τον όρο Αθέμιτος ανταγωνισμός χαρακτηρίζεται το σύνολο των μεθόδων

εμπορικού ανταγωνισμού που κολάζονται από τον Νόμο, όταν στη

προσπάθεια προσέλκυσης καταναλωτικού κοινού χρησιμοποιούνται δόλια

μέσα όπως απομίμηση ονόματος ή εμπορικού σήματος, δυσφήμηση

ανταγωνιστών, ή προϊόντων τους, παραπλανητικές διαφημίσεις κ.ά.

Προκειμένου να τεθεί θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού θα πρέπει να συντρέχουν

οι εξής προϋποθέσεις: α. Nα υφίσταται σχέση ανταγωνισμού, β. η πράξη

να τελείται με πρόθεση ανταγωνισμού, γ. H πράξη να είναι αντικειμενικά

ικανή να επιφέρει τα επιδιωκόμενα με αυτήν αποτελέσματα και δ. να

αντίκειται στα χρηστά ήθη. Η χαρακτηριστικότερη εμφάνιση αθέμιτου

ανταγωνισμού είναι κάθε πράξη που συντελείται με τον σκοπό της εκτόπισης

ανταγωνιστών από την αγορά και στη συνέχεια της ανενόχλητης ανάπτυξης

της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι πιθανό, εξαιτίας των πράξεων

αυτών να κινδυνεύσει και η υπόσταση ολόκληρου του επιχειρηματικού κλάδου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του αθέμιτου ανταγωνισμού εντάσσονται πράξεις οι

οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό

αναφορικά με μία επιχείρηση, με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ή ακόμη και

με την επιχειρηματική δραστηριότητα μίας ανταγωνιστικής επιχείρησης.

Χαρακτηριστικές και συνήθεις περιπτώσεις είναι η χρήση όμοιου ή παρόμοιου

εμπορικού σήματος, συσκευασίας, επωνυμίας, διακριτικού γνωρίσματος ή

logo. Μια ακόμα περίπτωση είναι η διάδοση αναληθών ειδήσεων εντός του

πλαισίου της αγοράς, με στόχο τη δυσφήμηση μίας ανταγωνιστικής

επιχείρησης ή η χρήση από τον παραγωγό ή τον πάροχο παραπλανητικών ή

ψευδών ενδείξεων ή ισχυρισμών ικανών να παραπλανήσουν τους

καταναλωτές αναφορικά με τις ιδιότητες των προϊόντων.
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