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42η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Α Ξ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Α  
Α Λ Λ Ο Ι  Κ Λ Α ∆ Ο Ι  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Υ  ∆ Ι Κ Α Ι Ο Υ  

 
Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 

 
1.  Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ συναλλαγµατικής και τραπεζικής επιταγής 
 

Α. Οµοιότητες 
1. Είναι  και οι δύο πιστωτικοί τίτλοι, δηλαδή ενσωµατώνουν αυτόνοµο δικαίωµα, 
που καθορίζεται στο κείµενο του τίτλου. 

2. Μπορούν να µεταβιβασθούν µε οπισθογράφηση, δηλαδή µε πράξη που γίνεται 
στο πίσω µέρος του εγγράφου από τον κάτοχό τους, και µε την οποία 
µεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο η κυριότητα του εγγράφου και τα δικαιώµατα 
που απορρέουν από αυτό. 

3. Είναι και οι δύο τίτλοι τυπικοί, δηλαδή το περιεχόµενό τους καθορίζεται από το 
νόµο. 

 

Β. ∆ιαφορές 
1. Η συναλλαγµατική είναι κυρίως µέσο πίστεως, ενώ η επιταγή είναι µέσο άµεσης 
πληρωµής. 

2. Η συναλλαγµατική µπορεί να λήγει κατά τέσσερις τρόπους (α. εν όψει, β. µετά 
προθεσµία από την όψη, γ. µετά προθεσµία από την έκδοση, δ. σε ρητή ηµέρα), 
ενώ η επιταγή είναι πάντοτε πληρωτέα εν όψει. 

3. Η συναλλαγµατική εκδίδεται ονοµαστικά και σε διαταγή, ενώ η επιταγή µπορεί 
να εκδοθεί και ανώνυµη. 

4. Στη συναλλαγµατική πληρωτής µπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, ενώ στη 
επιταγή πληρωτής είναι µόνο η Τράπεζα ή Ν.Π.∆.∆ που διενεργεί τραπεζικές 
εργασίες. 

5. Η συναλλαγµατική είναι δεκτική αποδοχής, ενώ στην επιταγή δεν υπάρχει 
αποδοχή. 

6. Στην επιταγή ή έλλειψη πρόβλεψης συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις, ενώ στη 
συναλλαγµατική δεν υπάρχει ποινική κύρωση.                  
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� Εργασία για το σχολείο 

 
 

♦ Ο Κωνσταντίνος Γ. ∆ηµητριάδης,  κάτοικος Πειραιά, (Ακτής Μιαούλη 358, 
Τ.Κ. 185 35), αγόρασε στις 12-11-1999 ηλεκτρικές συσκευές αξίας 500.000 
δραχµών, από το κατάστηµα ηλεκτρικών ειδών του Νίκου Αλεξόπουλου, 
στην Αθήνα (Αχαρνών 22). Πλήρωσε 430.000 δραχµές και για το υπόλοιπο 
ποσόν αποδέχτηκε αυθηµερόν µια συναλλαγµατική, που εξέδωσε ο πωλητής 
σε διαταγή του, πληρωτέα στην Εθνική Τράπεζα της οδού Σταδίου στην 
Αθήνα, µε ηµεροµηνία λήξης την 15-3-2000. Βασιζόµενοι στα παραπάνω 
στοιχεία, να συµπληρώσετε το έντυπο της συναλλαγµατικής της επόµενης 
σελίδας.  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος»  
 

Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. Στη συνέχεια, αν κυκλώσατε το Λ, 
να υπογραµµίσετε τη λέξη ή τις λέξεις που καθιστούν την πρόταση λανθασµένη.  

1. Η άσκηση του δικαιώµατος, που είναι ενσωµατωµένο στο 
αξιόγραφο, δεν είναι δυνατή χωρίς την κατοχή του 
εγγράφου. 

 
 

Σ Λ 
2. Τα αξιόγραφα σε διαταγή δεν κατονοµάζουν το δικαιούχο. Σ Λ 
3. Τα ονοµαστικά αξιόγραφα µεταβιβάζονται µε 
οπισθογράφηση. 

 
Σ Λ 

4. Το πρόσωπο που δικαιούται να ζητήσει την πληρωµή της 
συναλλαγµατικής ονοµάζεται λήπτης.  

 
Σ Λ 

5. Το πρόσωπο που διατάσσει την πληρωµή της τραπεζικής 
επιταγής  λέγεται πληρωτής. 

 
Σ Λ 

6. Πληρωτής της τραπεζικής επιταγής είναι η Τράπεζα. Σ Λ 
7. Το ασφαλιστικό δίκαιο αποτελεί κλάδο του εµπορικού 
δικαίου και ρυθµίζει θέµατα κοινωνικής ασφάλισης. 

 
Σ Λ 

 

 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 
 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

• Αξιόγραφο είναι το έγγραφο το οποίο:  
α) χρησιµεύει για την απόδειξη µιας έννοµης σχέσης. 
β) ενσωµατώνει ένα ιδιωτικό δικαίωµα 
γ) απαιτείται για την κατάρτιση µιας σύµβασης 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Αξιόγραφο είναι το �������, στο οποίο ενσωµατώνεται ένα 
ιδιωτικό ������� µε τέτοιο τρόπο, ώστε για την άσκησή του είναι 
απαραίτητη η ������� του αξιογράφου. 

2. Τα αξιόγραφα ανάλογα µε τον προσδιορισµό του δικαιούχου και τον τρόπο 
µεταβίβασης διακρίνονται σε αξιόγραφα στον  ������� ή  
�������, αξιόγραφα σε �������, και αξιόγραφα 
������� . 

3. Το πρόσωπο που εκδίδει τη συναλλαγµατική και διατάσσει την πληρωµή 
ονοµάζεται ������� . Εκείνος που διατάσσεται να πληρώσει 
ονοµάζεται �������, ενώ αν αποδεχτεί τη συναλλαγµατική λέγεται 
και ������� . Τέλος αυτός που έχει δικαίωµα να ζητήσει την 
πληρωµή λέγεται  ������� . 

 
 

Ερώτηση αντιστοίχησης 
 

Να γράψετε στο κενό αριστερά το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που 
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης.  
 

Α΄   Β΄   

 

1.  ___  Αξιόγραφα ονοµαστικά 

2.  ___  Αξιόγραφα στον κοµιστή 

3.  ___  Αξιόγραφα σε διαταγή 

 

α) το ενσωµατωµένο δικαίωµα 
µπορεί να ασκηθεί από τον 
κάτοχο του εγγράφου 

β) κατονοµάζεται ο δικαιούχος, ο 
οποίος µπορεί να τα µεταβιβάσει 
µε οπισθογράφηση 

γ) ο δικαιούχος δεν µπορεί να τα 
µεταβιβάσει µε οπισθογράφηση 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

Να απαντήσετε σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των ονοµαστικών αξιογράφων και των 
αξιογράφων σε διαταγή; 

2. Ποια είναι τα βασικά πρόσωπα της συναλλαγµατικής; 
3. Να ορίσετε τις έννοιες της συναλλαγµατικής και της τραπεζικής επιταγής. 
4. Ποια θέµατα ρυθµίζουν οι κανόνες του ∆ικαίου της Βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας;  
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