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ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΕΜΦΕ 2010 
 
Ο Α, διαχειριστής από κοινού με τον Γ, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία ΕΠΕ» συμφωνεί μόνος του με τον εργολάβο Β την ανέγερση ένος 
εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου. Στη Γενική Συνέλευση των Εταίρων δημιουργήθηκαν 
αμφιβολίες για τη νομιμότητα αυτής της σύμβασης δεδομένου ότι ο Α υπέγραψε μόνος του και 
δέσμευσε την εταιρεία.  
 
Ερωτάται: 
1) Από ποιες προϋποθέσεις εξαρτάται η νομιμότητα αυτής της σύμβασης την οποία υπέγραψε ο Α 
(Δίκαιο Εταιρειών); 
 
Στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης ο Β αγοράζει από την εταιρεία Δ δύο αναβατόρια. Κατά την 
παράδοση του έργου, ο Α διαπιστώνει αφενός την ύπαρξη ρωγμών στην οροφή και αφετέρου την 
τοποθέτηση άλλων αντλιών από τις συμφωνηθείσες.  
 
Ερωτάται: 
2) Σε ποια κατηγορία κατατάσσεται το έργο ως προς τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Ποια είναι 
τα προαπαιτούμενα και ποια η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να εγκριθούν οι 
περιβαλλοντικοί όροι (Δίκαιο του Περιβάλλοντος); 
 
3) Χαρακτηρίστε τα ελαττώματα. Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΕΠΕ (εργοδότης) 
και του εργολάβου Β (Ενοχικό Δίκαιο – Σύμβαση έργου); 
 
4) Θα άλλαζε η απάντησή σας εάν η ΕΠΕ διαπίστωνε τα ως άνω ελαττώματα μια εβδομάδα μετά 
την παραλαβή του έργου (Ενοχικό Δίκαιο – Σύμβαση έργου);  
 
5) Χαρακτηρίστε τα αναβατόρια ως προς το εργοστάσιο (Εμπράγματο Δίκαιο- Πράγματα).  
 
Η εταιρεία Δ είχε παρακρατήσει την κυριότητα πολλών πραγμάτων (συστατικών και 
παραρτημάτων) που πούλησε στον εργολάβο Β έως την οριστική εξόφληση του τιμήματος, η οποία 
συμφωνήθηκε να λάβει χώρα σε ένα μήνα από τη σύναψη της αγοραπωλησίας. Ωστόσο, ο Β 
αδυνατούσε να καταβάλει το τίμημα.  
 
6) Ποια τα δικαιώματα της εταιρείας Δ ως προς την ικανοποίηση της απαίτησής της (Εμπράγματο 
Δίκαιο- Πράγματα);  
 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, λόγω της διεθνούς ανόδου της τιμής του πετρελαίου 
τριπλασιάστηκε το κόστος των υλικών και του εξοπλισμού και συνεπώς αυξήθηκε ο 
προϋπολογισμός του έργου.  
 
7) Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΕΠΕ και του εργολάβου (Ενοχικό Δίκαιο – 
Σύμβαση έργου); 
 
Κατά την κατασκευή του εργοστασίου τραυματίστηκε θανάσιμα ο εργάτης Π, που ήταν 
ανασφάλιστος. Στο εργοστάσιο είχαν ανατεθεί καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στον Μηχανολόγο 
Μηχανικό Μ, που ήταν και υπεύθυνος λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
του εργοστασίου και υπάλληλος της επιχείρησης, ενώ Γιατρός Εργασίας δεν είχε προσληφθεί.  
 
8) Ποιοι ευθύνονται για το ατύχημα και ποια τα δικαιώματα των συγγενών του Π (Εργατικό Δίκαιο 
– Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων); 
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Η ανέγερση του εργοστασίου έγινε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΕΠΕ. Σε αυτό είχε επίσης 
συσταθεί νομίμως δουλεία διόδου υπέρ ενός γειτονικού οικοπέδου που ανήκε κατά κυριότητα στον 
Ζ, δεδομένου ότι το δικό του οικόπεδο δεν  έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο. Δύο έτη μετά τη 
λειτουργεία του εργοστασίου η ΕΠΕ αποφασίζει να μεταβιβάσει το εργοστάσιό της στον Ξ.  
 
9) Υπό ποιες προϋποθέσεις δεσμεύει τον αγοραστή η δουλεία διόδου (Εμπράγματο Δίκαιο- 
Δουλείες); 
 
10) Ποια θα ήταν η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα αν η ΕΠΕ και ο Ζ είχαν συμφωνήσει 
προφορικά τη σύσταση ενοχικού δικαιώματος δυνάμει του οποίου να μπορεί να περνάει ο 
τελευταίος από το ακίνητο της εταιρείας (Εμπράγματο Δίκαιο- Δουλείες); 
 
Κάθε απάντηση να μην υπερβαίνει τις 20 γραμμές 
Ημερομηνία παράδοσης: 13/11/2010 


