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ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΥΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 2016– 4Η ΕΚΔΟΣΗ 

 
Ο Α αγόρασε από την εταιρία Ε ένα αυτοκίνητο αξίας 17.000 στην προνομιακή τιμή των 15.000, με τη συμφωνία 

να καταβάλει όλο το τίμημα κατά την παραλαβή του. Επειδή ο Α δεν είχε στη διάθεσή του το ποσό αυτό στο 

σύνολό του, δανείστηκε από τον φίλο του τον Φ 12.000, με τη συμφωνία να του τα επιστρέψει άτοκα σε ένα έτος. 

Ο Φ ζήτησε από τον Α την παροχή κάποιας ασφάλειας για την οφειλή. Ο Α έπεισε την αδερφή του τη Β να 

εγγυηθεί το δάνειο, διαβεβαιώνοντάς την ότι ο ίδιος έχει 30.000 ευρώ σε προθεσμιακή κατάθεση, τα οποία δεν 

επιθυμεί να εισπράξει πριν από τη λήξη της, και ότι είναι «απλά τυπικό ζήτημα» να τεθεί κάποιος εγγυητής για 

το δάνειο. Παρών στη συζήτηση αυτή ήταν και ο Φ, ο οποίος γνώριζε ότι οι ισχυρισμοί του Α δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Βασιζόμενη σε αυτά η Β ανέλαβε νομότυπα έναντι του Φ την υποχρέωση 

να καταβάλει το χρέος του Α, αν δεν το καταβάλει ο ίδιος ο Α. Δύο μήνες μετά την παραλαβή του αυτοκινήτου, 

και ενώ ο Α είχε εξοφλήσει, όπως είχε συμφωνηθεί, το τίμημα στην εταιρία Ε, το αυτοκίνητο παρουσίασε 

πρόβλημα στο ηλεκτρικό του σύστημα, και συγκεκριμένα έπαψαν να λειτουργούν τα ηλεκτρικά παράθυρα. Μετά 

την πάροδο του έτους, ο Α δεν κατέβαλε το ποσό του δανείου στον Φ, με αποτέλεσμα ο Φ να στραφεί κατά της 

Β. Στη βάση αυτή, απαντήστε αιτιολογημένα στα εξής ερωτήματα:  

 
 

Α) Ποιες συμβάσεις του ενοχικού δικαίου έχουν καταρτιστεί και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

τους; (2 μονάδες)  

 

α). Σύμβαση πώλησης 

Θεωρία- τεκμηρίωση στο Αγαλλοπούλου, 2016, σελ. 389-397 & άρθρα ΑΚ513- 

    Σύμφωνα με το άρθρο 513 ΑΚ, πώληση είναι η  σύμβαση, με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος, 

ο πωλητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στον άλλο συμβαλλόμενο, τον αγοραστή, 

την κυριότητα ενός πράγματος ή ενός δικαιώματος( πχ το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί 

ενός καλλιτεχνικού έργου) και, αν αντικείμενο της πώλησης είναι πράγμα, να το παραδώσει σ 

αυτόν, ενώ ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον πωλητή το συμφωνηθέν 

τίμημα.  

     Η σύμβαση είναι ενοχική και υποσχετική , καθώς με την κατάρτισή της δεν μεταβιβάζεται 

άμεσα το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας επί ενός πράγματος ή δικαιώματος. Αντίθετα,  

δημιουργούνται μεταξύ των συμβαλλομένων ενοχικά δικαιώματα, δηλαδή α). το ενοχικό δικαίωμα 
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του αγοραστή να απαιτήσει την μεταβίβαση της κυριότητας του πράγματος και β).το ενοχικό 

δικαίωμα του πωλητή να απαιτήσει την καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος. Η σύμβαση 

πώλησης είναι επίσης αμφοτεροβαρής, διότι με την κατάρτισή της αναλαμβάνουν και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και ενοχικά δικαιώματα, αλλά και ενοχικές υποχρεώσεις( ο πωλητής την 

υποχρέωση να μεταβιβάσει το πράγμα και το δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή του τιμήματος, 

ο αγοραστής την υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα και το δικαίωμα να απαιτήσει την μεταβίβαση 

του πράγματος). Τα εν λόγω απορρέοντα από τη σύμβαση πώλησης ενοχικά δικαιώματα και 

υποχρεώσεις βρίσκονται μεταξύ τους, από την κατάρτιση της σύμβασης μέχρι και την απόσβεσή 

τους, σε σχέση αλληλεξάρτησης. Ο αγοραστής, πχ. δεν υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα, αν ο 

πωλητής δεν του παραδώσει την κυριότητα του πράγματος, που υποσχέθηκε να του μεταβιβάσει με 

τη σύμβαση.  

    Η σύμβαση πώλησης κινητού πράγματος είναι άτυπη. Μπορεί, συνεπώς, να καταρτιστεί και 

προφορικά. Αντίθετα, η σύμβαση πώλησης ακινήτου καταρτίζεται αποκλειστικά και μόνο 

εγγράφως και συγκεκριμένα με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που μεταγράφεται στο οικείο 

Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο, άλλως είναι άκυρη.  

     Ο Α(αγοραστής) και ο Β(πωλητής) κατήρτισαν μεταξύ τους σύμβαση πώλησης. Συγκεκριμένα, 

ο Α υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει στον Β το τίμημα της πώλησης του αυτοκινήτου(17.000 ευρώ) 

και ο Β ανέλαβε την ενοχική υποχρέωση να του παραδώσει την κυριότητα του οχήματος με την 

καταβολή του εν λόγω τιμήματος.   

 

β). Σύμβαση δανείου 

Θεωρία- τεκμηρίωση στο Αγαλλοπούλου, 2016, σελ. 412-413 & ΑΚ806-807-808 

    Σύμφωνα με το άρθρο 806 ΑΚ, στη σύμβαση δανείου ο ένας από τους συμβαλλόμενους, ο 

δανειστής, μεταβιβάζει στον άλλον, τον οφειλέτη, κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά 

πράγματα και ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και 

ποιότητας. Η σύμβαση ολοκληρώνεται με την μεταβίβαση και παράδοση των χρημάτων ή των 

άλλων αντικαταστατών πραγμάτων από τον δανειστή στον οφειλέτη. Ο σκοπός, για τον οποίο 

χορηγήθηκε το δάνειο, δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της σύμβασης και δεν απαιτείται να 

αναγράφεται σ αυτήν. ΄Οταν, ωστόσο, ο σκοπός του δανείου αναγράφεται στη σύμβαση και είναι 

παράνομος ή ανήθικος, τότε η σύμβαση δανείου είναι άκυρη.  
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     Ο χρόνος, κατά τον οποίο υποχρεούται να αποδώσει το δάνειο ο οφειλέτης στον δανειστή, 

συνηθίζεται να αναφέρεται στη σύμβαση δανείου, χωρίς, ωστόσο, η μη αναγραφή του  να καθιστά 

άκυρη τη σύμβαση. Αν δεν ορίστηκε χρόνος για την απόδοση του δανείου, ούτε συνάγεται αυτός 

από τις περιστάσεις, το δάνειο αποδίδεται αφού περάσει ένας μήνας από την καταγγελία του 

δανειστή ή του οφειλέτη.  Ως καταγγελία νοείται η μονομερής άτυπη πράξη του δανειστή ή του 

οφειλέτη προς τον αντισυμβαλλόμενό του, με την οποία καταγγέλλεται και λύεται η σύμβαση 

δανείου. Η καταγγελία της σύμβασης δανείου, στην οποία δεν αναφέρεται ο χρόνος απόδοσης του 

δανείου, απαιτείται πάντα, όταν αυτή γίνεται από τον δανειστή. Αντίθετα, ο οφειλέτης, που θέλει 

να αποδώσει το δάνειο, υποχρεούται να προχωρήσει σε καταγγελία μόνο όταν το δάνειο είναι 

έντοκο. Όταν είναι άτοκο,   έχει το δικαίωμα να το αποδώσει και χωρίς καταγγελία(άρθρο 807 ΑΚ). 

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος ως προς την απόδοση του χρηματικού δανείου 

- δεν αποδώσει δηλαδή εμπρόθεσμα στον δανειστή τα χρήματα, που οφείλει -, υποχρεούται να 

καταβάλλει επιπλέον μόνο το νόμιμο τόκο ή τον τόκο, που συμφώνησε με τον δανειστή στη 

σύμβαση. Οποιαδήποτε άλλη μεταξύ τους συμφωνία περί καταβολής άλλης αποζημίωσης λόγω 

υπερημερίας είναι άκυρη(άρθρο 808 ΑΚ).   

    Η σύμβαση δανείου είναι σύμβαση α)ενοχική, διότι από αυτήν απορρέουν μόνο ενοχικά 

δικαιώματα και υποχρεώσεις και β). αμφοτεροβαρής, διότι γεννιούνται από αυτήν και για τις δύο 

πλευρές και ενοχικά δικαιώματα, αλλά και ενοχικές υποχρεώσεις, γ). άτυπη, διότι  καταρτίζεται 

έγκυρα χωρίς να απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένου τύπου. Μπορεί δηλαδή να καταρτιστεί τόσο 

προφορικά όσο και γραπτά.  

    Μεταξύ του Φ και του Α καταρτίστηκε σύμβαση δανείου. Ο Φ, δανειστής, δάνεισε στον Α, 

οφειλέτη, το ποσό των 12.000 ευρώ. Στη σύμβαση δανείου ορίστηκε ο χρόνος απόδοσης του 

δανείου, ο οποίος προσδιορίστηκε σε ένα έτος από την κατάρτιση της σύμβασης. Ο Α υποχρεούται 

μετά την παρέλευση του έτους να αποδώσει στον Φ το ποσό των 12.000 ευρώ άτοκα, όπως μεταξύ 

τους συμφώνησαν.  

γ). Σύμβαση εγγύησης 

Θεωρία- τεκμηρίωση στο Αγαλλοπούλου, 2016, σελ. 418-419 & ΑΚ847-848 

     Σύμφωνα με το άρθρο 847 ΑΚ, με τη σύμβαση εγγύησης ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στον 

δανειστή την ευθύνη ότι θα καταβληθεί η οφειλή. Πρόκειται για μια σύμβαση, βάσει της οποίας ο 

εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του δανειστή να καταβάλει ξένη οφειλή, δηλαδή 

οφειλή τρίτου προς τον δανειστή. Η οφειλή μπορεί να είναι χρηματική ή σε είδος. Εγγύηση μπορεί 
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να δοθεί και για οφειλή μελλοντική ή οφειλή, που τελεί υπό αίρεση( άρθρο 848 ΑΚ). Με τον όρο 

“οφειλή υπό αίρεση” νοείται η οφειλή εκείνη, που η γέννησή της προϋποθέτει την πλήρωση ενός 

συγκεκριμένου όρου . Για την κατάρτιση έγκυρης σύμβασης εγγύησης, δεν απαιτείται ούτε η 

σύμπραξη του τρίτου – πραγματικού οφειλέτη, ο οποίος καλείται πρωτοφειλέτης,  ούτε η συναίνεσή 

του, μάλιστα ούτε καν η γνώση του. Η σύμβαση εγγύησης πρέπει σε κάθε περίπτωση, προκειμένου 

να είναι έγκυρη, να καταρτίζεται εγγράφως, με έγγραφο είτε ιδιωτικό είτε συμβολαιογραφικό. Η 

προφορική κατάρτιση σύμβασης εγγύησης είναι άκυρη, με εξαίρεση την περίπτωση που ο εγγυητής 

εκουσίως καταβάλει στον δανειστή την οφειλή.  Πρόκειται για σύμβαση ενοχική και ετεροβαρής, 

καθώς από αυτήν απορρέουν ενοχικές υποχρεώσεις μόνο για το ένα συμβαλλόμενο μέρος, τον 

εγγυητή.  

    Με τη σύμβαση εγγύησης δημιουργείται μεταξύ του  πρωτοφειλέτη και του εγγυητή ευθύνη εις 

ολόκληρον έναντι του δανειστή. Υποχρεούνται δηλαδή και οι δύο να καταβάλουν χωριστά 

ολόκληρη την οφειλή στον δανειστή. Ο εγγυητής, όπως και ο πρωτοφειλέτης, ευθύνεται για την 

καταβολή της οφειλής με όλη του την περιουσία. Στην περίπτωση που την καταβάλει ο ένας από 

τους δύο στον δανειστή, αποσβήνεται η υποχρέωση από τη σύμβαση εγγύησης. Ωστόσο, το είδος 

της ευθύνης του πρωτοφειλέτη και του εγγυητή είναι διαφορετική: η ευθύνη του δεύτερου είναι 

παρεπόμενη και επικουρική, υπό την έννοια ότι ευθύνεται προς καταβολή της οφειλής μόνο εφόσον 

αδυνατεί να την καταβάλει ο πρωτοφειλέτης. Λόγω του παρεπόμενου χαρακτήρα της σύμβασης 

εγγύησης, τότε αυτή είναι έγκυρη, όταν είναι έγκυρη και η κύρια οφειλή.  

     Μεταξύ του Φ (δανειστή του Α) και της Β καταρτίστηκε σύμβαση εγγύησης. Η Β υποσχέθηκε 

με τη σύμβαση αυτή ότι θα καταβάλει στον Φ το ποσό των 12.000 ευρώ, αν δεν του το καταβάλει 

ο Α. Η ευθύνη της συνεπώς κατά τα προαναφερόμενα έχει χαρακτήρα επικουρικό.  Η εν λόγω 

σύμβαση είναι έγκυρη μόνο εφόσον καταρτίσθηκε με έγγραφο οποιουδήποτε τύπου.  
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Β) Τι δικαιώματα έχει ο Α έναντι της Ε, λόγω της μη λειτουργίας των ηλεκτρικών παραθύρων; 

Μπορεί η Ε να αντιτάξει στον Α ότι καμία ευθύνη δεν φέρει γιατί ο Α απέκτησε το αυτοκίνητο 

μετά από πώληση σε προσφορά; (2 μονάδες)  

Θεωρία- τεκμηρίωση στο Αγαλλοπούλου, 2016, σελ. 393-397 & ΑΚ534-561 

   Βασική ενοχική υποχρέωση του πωλητή, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω, είναι α). να 

μεταβιβάσει στον αγοραστή την κυριότητα του πράγματος ή δικαιώματος, που πουλήθηκε και β). 

να παραδώσει στον αγοραστή τη νομή του πράγματος, που αποτελεί το αντικείμενο της πώλησης( 

δεν αρκεί, δηλαδή, μόνο, πχ. στην περίπτωση της αγοραπωλησίας ακινήτου, να καταρτιστεί το 

συμβόλαιο πώλησης και να μεταγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. 

Απαιτείται επιπρόσθετα και η παράδοση των κλειδιών του ακινήτου στον αγοραστή, ούτως ώστε 

αυτός να μπορεί να το νέμεται και να το κατέχει). Περαιτέρω, ο νόμος προβλέπει ότι ο πωλητής 

υποχρεούται , μεταξύ άλλων, να μεταβιβάσει το πράγμα ή το δικαίωμα χωρίς νομικά και 

πραγματικά ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες. Η ανυπαρξία νομικών ή 

πραγματικών ελαττωμάτων και η ύπαρξη των συνομολογημένων ιδιοτήτων αποτελεί και αυτή 

κύρια ενοχική υποχρέωση του πωλητή. Συγκεκριμένα και όσον αφορά στα πραγματικά ελαττώματα 

και τις συνομολογημένες ιδιότητες: 

ΕΣΕΙΣ ΜΗ ΒΑΛΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ 

ΑΡΘΡΟ- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΙΑΤΗΤΟ 

 & ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ! 

    Σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ: 

“Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς 

πραγματικά ελαττώματα”. 

     Πραγματικό ελάττωμα είναι κάθε ατέλεια, που αφορά στη σύσταση ή την κατάσταση του 

πράγματος, η οποία μειώνει την αξία ή την χρησιμότητά του. Συνομολογημένη ιδιότητα είναι κάθε 

ιδιότητα, που συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων να έχει το πράγμα.  

     Στο άρθρο 535 ΑΚ προσδιορίζεται πότε ο πωλητής δεν εκπληρώνει την κατά το άρθρο 534 ΑΚ 

υποχρέωσή του να παραδώσει στον αγοραστή πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς 

πραγματικά ελαττώματα. Συγκεκριμένα : 

΄Αρθρο 534 ΑΚ 
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“ Ο πωλητής δεν εκπληρώνει την κατά το προηγούμενο άρθρο υποχρέωσή του, αν το πράγμα που 

παραδίδει στον αγοραστή δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση και ιδίως: 

1. δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή ή στο δείγμα ή υπόδειγμα που ο 

πωλητής είχε παρουσιάσει στον αγοραστή 

2. δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα για τη σύμφωνη με το 

σκοπό αυτόν ειδική χρήση 

3. δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας 

κατηγορίας 

4. δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας 

κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του 

αντιπροσώπου του,στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής διαφήμισης ή της επισήμανσης, εκτός αν ο πωλητής 

δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει τη σχετική δήλωση”. 

    Στα άρθρα 534 έως 561 ο ΑΚ ρυθμίζει την ευθύνη του πωλητή σε περίπτωση πραγματικών 

ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων του πράγματος, που πουλήθηκε. Ειδικότερα  

:  Για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, που υφίσταται 

κατά τον χρόνο παράδοσης του πράγματος από τον πωλητή στον αγοραστή ( ή, σύμφωνα με τον 

νόμο, που υφίσταται κατά τον χρόνο “μετάθεσης του κινδύνου” στον αγοραστή,  όπου μετάθεση 

“κινδύνου” σημαίνει ουσιαστικά παράδοση πράγματος), ευθύνεται ο πωλητής, ανεξάρτητα από 

υπαιτιότητά του(ανεξάρτητα δηλαδή από το αν βαρύνεται αυτός με αμέλεια ή δόλο για την ύπαρξη 

του ελαττώματος ή την έλλειψη της ιδιότητας). Το ίδιο ισχύει και για τα πραγματικά ελαττώματα ή 

τις ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων, που διαπιστώνονται μέσα  σε έξι μήνες από την 

παράδοση του πράγματος, εκτός αν τούτο δεν συμβιβάζεται με τη φύση του πράγματος, που 

πουλήθηκε ή με τη φύση του ελαττώματος ή της έλλειψης. Τα δικαιώματα του αγοραστή στις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι τα ακόλουθα, τα οποία μπορεί να ασκήσει διαζευκτικά: 

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 αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. 

     Ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και 

χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή(άρθρο 540 ΑΚ).  
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     Περαιτέρω, εφόσον η συνομολογημένη ιδιότητα λείπει κατά τον χρόνο παράδοσης του 

πράγματος ή διαπιστώνεται μέσα σε έξι μήνες από την παράδοση, ο αγοραστής δικαιούται, 

-  αντί να ασκήσει ένα από τα δικαιώματα του άρθρου 540 ΑΚ, όπως αυτά παρατίθενται ανωτέρω, 

να απαιτήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης ή 

- να ασκήσει ένα από τα δικαιώματα του άρθρου 540 ΑΚ και παράλληλα να απαιτήσει αποζημίωση 

για τη ζημία, που δεν καλύπτεται από την άσκησή τους, όπως πχ. τα έξοδα, στα οποία αναγκάστηκε 

να υποβληθεί ο αγοραστής ενός αυτοκινήτου, για τις μετακινήσεις του λόγω της αχρησίας του 

αγορασθέντος οχήματος(άρθρο 543 ΑΚ).  

    Τα ίδια δικαιώματα του άρθρου 543 ΑΚ  έχει ο αγοραστής και στην περίπτωση παροχής 

ελαττωματικού πράγματος, υπό την προϋπόθεση ότι το ελάττωμα οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

πωλητή.  

      Η μη λειτουργία των ηλεκτρονικών παραθύρων του αυτοκινήτου αποτελεί πραγματικό 

ελάττωμα, μια ατέλεια, δηλαδή, που μειώνει την αξία και τη χρησιμότητα του αυτοκινήτου. Ο Α 

μπορεί εξαιτίας του πραγματικού ελαττώματος να αξιώσει από την Ε κατ επιλογήν του ένα από τα 

δικαιώματα του άρθρου 540 ΑΚ, χωρίς μάλιστα να χρειάζεται να αποδείξει υπαιτιότητα της Ε, 

καθώς τα ελαττώματα παρουσιάστηκαν 2 μήνες μετά την αγορά του αυτοκινήτου. Μπορεί, επίσης, 

να ασκήσει ένα από τα δικαιώματα, που του παρέχει το άρθρο 543 ΑΚ, όπως αυτά εκτίθενται 

ανωτέρω.  

   Περαιτέρω, κατά το άρθρο 513 ΑΚ, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στον πωλητή την 

τιμή, που συμφωνήθηκε για την αγοραπωλησία. Το ύψος της τιμής προσδιορίζεται ελεύθερα από 

τα συμβαλλόμενα μέρη. Σύμφωνα δε με το άρθρο 537 ΑΚ,  ο πωλητής δεν ευθύνεται για 

πραγματικά ελαττώματα ή για την έλλειψη  συνομολογημένων ιδιοτήτων, όταν  ο αγοραστής κατά 

τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε ότι το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση ή η μη 

ανταπόκριση οφείλεται σε υλικά που χορήγησε ο αγοραστής. Από τον συνδυασμό αυτών των 

άρθρων προκύπτει ότι, ο πωλητής, ο οποίος πώλησε σε χαμηλότερη από την πραγματική τιμή ένα 

πράγμα - το πώλησε, δηλαδή, σε προσφορά -  τότε μόνο απαλλάσσεται από την ευθύνη για τα 

πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, όταν τα εν λόγω ελαττώματα και 

οι ελλείψεις ήταν σε γνώση του αγοραστή κατά τη σύναψη της σύμβασης.  

 

 

Γ) Πώς μπορεί να απαλλαγεί η Β από την υποχρέωσή της έναντι του Φ να καταβάλει το 

οφειλόμενο ποσό; (2 μονάδες) 
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Θεωρία- τεκμηρίωση στο Αγαλλοπούλου, 2016, σελ. 418-419 

     H σύμβαση εγγύησης, όπως ειπώθηκε και ανωτέρω, έχει επικουρικό και παρεπόμενο  

χαρακτήρα. Ο παρεπόμενος χαρακτήρας της ευθύνης του εγγυητή απορρέει από την διάταξη του 

άρθρου 955 ΑΚ, που θεσπίζει την ένσταση δίζησης. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ο εγγυητής 

δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, ωσότου ο δανειστής επιχειρήσει αναγκαστική 

εκτέλεση εναντίον του πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί άκαρπη. Ο δανειστής, δηλαδή, σε περίπτωση 

που ο πρωτοφειλέτης δεν του καταβάλει αυτά , που του οφείλει, υποχρεούται να στραφεί πρώτα 

εναντίον του και να εξαντλήσει όλα τα μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του. Σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση της απαίτησής του από την περιουσία του 

πρωτοφειλέτη, τότε και μόνο τότε δικαιούται να στραφεί κατά του εγγυητή και της περιουσίας του 

και να αξιώσει την ικανοποίηση της οφειλής του. Στον αντίποδα, όταν ο εγγυητής παραιτείται από 

το δικαίωμα της ένστασης δίζησης, η ευθύνη του από επικουρική γίνεται κύρια και όμοια με αυτή 

του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, ο δανειστής μπορεί να επιλέξει κατά ποιου θα στραφεί για να 

ικανοποιήσει την απαίτησή του, χωρίς να υποχρεούται να εξαντλήσει πρώτα κάθε πράξη εκτέλεσης 

κατά του πρωτοφειλέτη.  

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 862 ΑΚ, ο εγγυητής ελευθερώνεται, όταν από πταίσμα του 

δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη.  

    Η διάταξη αυτή θέτει τον κανόνα της “ελευθέρωσης” του εγγυητή, της απαλλαγής του δηλαδή 

από την ευθύνη καταβολής της οφειλής στον εγγυητή, εάν από πταίσμα, δόλο ή αμέλεια, έστω και 

ελαφριά, του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη. Η εφαρμογή του άρθρου 

862 ΑΚ δεν αποκλείεται, όταν ο εγγυητής έχει παραιτηθεί από το κατά το άρθρο 955 ΑΚ δικαίωμα 

της δίζησης.  

   Η Β έχει καταρχήν το δικαίωμα, εφόσον δεν έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα της δίζησης, να 

ζητήσει από τον Φ να στραφεί πρώτα κατά του πρωτοφειλέτη  Α και, αν δεν ικανοποιηθεί από 

αυτόν, να στραφεί στη συνέχεια εναντίον της. Προκειμένου να απαλλαγεί ολοσχερώς από την 

υποχρέωσή της να καταβάλει στον Φ το ποσό των 12.000 ευρώ, μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 

862 ΑΚ. Η ικανοποίηση του Φ από τον Α ήταν εξαρχής αδύνατη και αυτό το γνώριζε ο Φ. Ενήργησε 

συνεπώς δολίως ο Φ κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης, διότι απέκρυψε από την 

εγγυήτρια Β την οικονομική αφερεγγυότητα και τους ψευδείς ισχυρισμούς του πρωτοφειλέτη Α.  
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΥΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, 2014– 4Η ΕΚΔΟΣΗ 

Ο Ανέστης απασχολείται εδώ και πέντε χρόνια ως πωλητής της επιχείρησης του Χρήστου με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Στο τέλος του 2021, ο Χρήστος αποφάσισε να καταβάλει ως οικειοθελή 

παροχή σε καθέναν από τους πωλητές της επιχείρησης ένα ποσό 500€. Αναιτιολόγητα, όμως, εξαίρεσε από την 

παροχή αυτή ειδικά τον Ανέστη. Όταν το πληροφορήθηκε, ο Ανέστης διαμαρτυρήθηκε έντονα και εξύβρισε τον 

Χρήστο. Αμέσως, ο Χρήστος του επέδωσε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Έδωσε, επίσης, εντολή 

στο λογιστήριο να μην καταβληθεί στον Ανέστη αποζημίωση απόλυσης. Το πρωί της επόμενης ημέρας, ο 

Χρήστος υπέβαλε και μήνυση κατά του απολυθέντος πρώην υπαλλήλου του. Όταν η Νάντια, σύζυγος του Ανέστη 

και επίσης υπάλληλος του Χρήστου επί πολλά χρόνια, διαμαρτυρήθηκε για την απόλυση του συζύγου της, 

απολύθηκε και η ίδια από τον Χρήστο χωρίς καταβολή αποζημίωσης, επειδή ήταν αλλοδαπή χωρίς νόμιμη άδεια 

εργασίας και, άρα, η σύμβαση εργασίας της ήταν άκυρη. Μετά από λίγες ημέρες, ο Ανέστης άσκησε αγωγή κατά 

του Χρήστου, με την οποία ζητούσε να του καταβληθεί το ποσό των 500€ και το ποσό της νόμιμης αποζημίωσης 

απόλυσης. Αγωγή άσκησε και η Νάντια, με την οποία ζητούσε να της καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση 

απόλυσης. Στη βάση αυτή, απαντήστε αιτιολογημένα στα εξής ερωτήματα:  

 

 

Α) Δικαιούται ο Ανέστης το ποσό των 500€ που ο Χρήστος είχε καταβάλει στους 

υπόλοιπους πωλητές και, αν ναι, με ποια νομική βάση; (2 μονάδες)  

Θεωρία- τεκμηρίωση στο Αγαλλοπούλου, 2014, σελ. 53, 60, ΣΕΛ.72 

    Σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, που ισχύει στις εργασιακές σχέσεις, όταν ο 

εργοδότης προβαίνει σε οικειοθελή παροχή προς τους εργαζομένους του, η οποία παροχή έχει 

άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον ή αφορά μισθολογική ή βαθμολογική εξέλιξη ή άλλο όρο εργασίας 

και την οποία χορηγεί είτε εκουσίως είτε κατόπιν συμβατικής δέσμευσης, επιβάλλεται να μην 

εξαιρεί από την εν λόγω παροχή κάποιο ή κάποιους εργαζόμενους, εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί 

απασχολούνται με τους ίδιους όρους, διαθέτουν τα ίδια προσόντα, ανήκουν στην ίδια με τους 

ευνοηθέντες κατηγορία και παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις ίδιες συνθήκες προς εξυπηρέτηση 

της αυτής κατηγορίας αναγκών της επιχείρησης, εκτός εάν η εξαίρεση είναι, κατά αντικειμενική 

κρίση, δίκαιο και εύλογη ή δικαιολογείται από κάποιο σοβαρό και ειδικό λόγο.  

     Βασικές προϋποθέσεις της εφαρμογής της εν λόγω αρχής είναι : 

- ο “οικειοθελής” χαρακτήρας της παροχής. Να μην επιβάλλεται, δηλαδή, αυτή από νομοθετική 

ή κανονιστική διάταξη νόμου, αλλά να χορηγείται, χωρίς κανέναν εξαναγκασμό, με τη θέληση του 

εργοδότη, 

- η παροχή να χορηγήθηκε νόμιμα. Όταν, δηλαδή, η παροχή συνιστά εργοδοτική παράνομη πράξη, 

δεν δικαιολογεί ανάλογη αξίωση των εργαζομένων, που δεν την έλαβαν, 
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- η παροχή να χορηγήθηκε σε εργαζόμενους της ίδιας επαγγελματικής κατηγορίας, που 

εργάσθηκαν κάτω από τις ίδιες συνθήκες εργασίας. 

     Ο Ανέστης απασχολείται στην ίδια επαγγελματική κατηγορία, δηλαδή σ αυτήν των πωλητών 

της εργοδοτικής επιχείρησης. Εφόσον οι λοιποί πωλητές έλαβαν από τον εργοδότη ως οικειοθελή 

παροχή το ποσό των 500 ευρώ, ο Ανέστης δικαιούται να αξιώσει και αυτός την ίδια παροχή βάσει 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης, που διέπει τις εργασιακές σχέσεις.  

 

 

Β1). Δικαιούται την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης ο 

Ανέστης, δεδομένου ότι απολύθηκε κατόπιν αξιόποινης συμπεριφοράς του (εξύβριση) για την 

οποία υποβλήθηκε μήνυση εναντίον του,  

και Β2)η Νάντια, μολονότι απασχολείτο με άκυρη σύμβαση εργασίας; (2 μονάδες) 

Θεωρία- τεκμηρίωση στο Αγαλλοπούλου, 2014, σελ. 103, 105, 106,111-114, 124-126 

Β1). Μια από τις προϋποθέσεις κύρους της απόλυσης εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου, είναι η καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης. Η τελευταία πρέπει να 

καταβάλλεται κατά την ημέρα, που πραγματοποιείται η απόλυση. Συγκεκριμένα, ο εργοδότης 

οφείλει κατά τον χρόνο της επίδοσης στον εργαζόμενο της έγγραφης καταγγελίας της απόλυσης να 

του προσφέρει συγχρόνως και να καταβάλει σ αυτόν την οφειλόμενη σύμφωνα με τον νόμο 

αποζημίωση απόλυσης. Εάν ο εργαζόμενος αρνείται να την εισπράξει, ο εργοδότης υποχρεούται σε 

εύλογο χρονικό διάστημα να καταθέσει το ποσό της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων. Παρά το γεγονός  ότι ο εργοδότης υποχρεούται καταρχήν στην πλήρη και ολοσχερή 

καταβολή της αποζημίωσης κατά τον χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, ο νόμος 

προβλέπει ότι υφίσταται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και η δυνατότητα τμηματικής 

καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση, η μη έγκαιρη και μη προσήκουσα 

καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της καταγγελίας της 

σύμβασης εργασίας. Η ακυρότητα αυτή είναι σχετική υπέρ του εργαζόμενου. Αυτό σημαίνει ότι 

ο  εργαζόμενος ( και μόνο αυτός, όχι δηλαδή ο εργοδότης ή άλλος τρίτος) μπορεί α). να θεωρήσει 

έγκυρη την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και να απαιτήσει την αποζημίωση απόλυσης ή β). 

να θεωρήσει άκυρη την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και να αξιώσει τη συνέχιση της 

εργασιακής σχέσης μεταξύ αυτού και του εργοδότη του.      

 Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες σύμφωνα με τον νόμο δεν οφείλεται 

αποζημίωση απόλυσης. Αυτές είναι [Αγαλλοπούλου, 2014, σελ.114-115]:  
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- η μη συμπλήρωση 12μηνης απασχόλησης του εργαζόμενου στον συγκεκριμένο εργοδότη 

- η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη μετά από μήνυση κατά του εργαζόμενου 

- η διακοπή της λειτουργίας της εργοδοτικής επιχείρησης λόγω πυρκαγιάς ή άλλου περιστατικού 

ανωτέρας βίας 

- η σκόπιμη πρόκληση της απόλυσης εκ μέρους του εργαζόμενου 

- ο θάνατος του εργαζόμενου(εκτός των περιπτώσεων, όπου όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας 

προβλέπουν υπό προϋποθέσεις δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης απόλυσης από τον επιζώντα 

σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα του θανόντος εργαζόμενου). 

     Ειδικά για την περίπτωση της μη υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης απόλυσης μετά από 

μήνυση κατά του εργαζόμενου ισχύουν τα εξής [: 

     Ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τόσο των 

υπαλλήλων όσο και του εργατικού προσωπικού, χωρίς να καταβάλει αποζημίωση, εφόσον κατά του 

εργαζομένου υποβλήθηκε μήνυση για αξιόποινη πράξη, που αυτός διέπραξε κατά την άσκηση της 

υπηρεσίας του ή εφόσον απαγγέλθηκε κατά αυτού κατηγορία για αδίκημα, το οποίο από το νόμο 

χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ως πλημμέλημα. Η εργοδοτική απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης προϋποθέτει την υποβολή της μήνυσης πριν από την 

καταγγελία, δηλαδή θα πρέπει χρονικά να προηγείται η μήνυση από την καταγγελία. Η 

απαλλαγή, ωστόσο, του εργοδότη από την υποχρέωση αποζημίωσης τελεί υπό την “αίρεση” της 

τελικής ποινικής καταδίκης του εργαζόμενου. Δηλαδή, αν ο εργαζόμενος, κατά του οποίου 

υποβλήθηκε μήνυση, αθωωθεί από τις κατηγορίες, δικαιούται, τότε, να απαιτήσει τη νόμιμη 

αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος επιδίδει στον εργοδότη την αθωωτική απόφαση 

.Μετά την επίδοση δεν αναβιώνει η εργασιακή σχέση, δηλαδή δεν ισχύει η αρχικώς μεταξύ τους 

συναφθείσα σύμβαση εργασίας, αλλά ο εργοδότης υποχρεώνεται άμεσα ή μέσα σε εύλογο χρόνο 

να καταβάλει στον εργαζόμενο την αποζημίωση απόλυσης. Η τελευταία υπολογίζεται με βάση τις 

αποδοχές, που ελάμβανε ο εργαζόμενος κατά τον χρόνο της απόλυσης και όχι με βάσει τις 

αποδοχές, που ελάμβανε κατά τον χρόνο, που καταβάλλεται η εν λόγω αποζημίωση.  

    Ο Χρήστος επέδωσε στον Ανέστη την έγγραφη καταγγελία της σύμβασης εργασίας και την 

επόμενη ημέρα υπέβαλε μήνυση εναντίον του για το αδίκημα της εξύβρισης. Προηγήθηκε, δηλαδή, 

η καταγγελία της εργασιακής σχέσης και ακολούθησε η υποβολή της μήνυσης. Ο Χρήστος, 

συνεπώς, υποχρεούται να καταβάλει στον Ανέστη την αποζημίωση απόλυσης, διότι δεν συντρέχει 

λόγος εξαίρεσης της συγκεκριμένης υποχρέωσής του.   
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Β2). Αποζημίωση σε Περίπτωση Άκυρης Σύμβασης Εργασίας 

Θεωρία- τεκμηρίωση στο Αγαλλοπούλου, 2014, σελ. διατάξεις των άρθρων 1 παρ.2, 

5 παρ. 3, 6 παρ.1, 8 και 9 παρ.1 ν. 3198/1955 και τις διατάξεις των  άρθρων 1 και 3 

του ν. 2112/1920   & ΑΚ3 και  ΑΚ 180, ΑΚ 904 

Η σύμβαση εργασίας, όπως και κάθε δικαιοπραξία, είναι άκυρη, όταν αντιβαίνει σε απαγορευτική 

διάταξη νόμου. Αυτό προκύπτει από των συνδυασμό των άρθρων 3 και 180 ΑΚ. Συγκεκριμένα: 

άρθρο 3 ΑΚ 

Η ιδιωτική βούληση δεν μπορεί να αποκλείσει την εφαρμογή κανόνων δημόσιας τάξης. 

Ως κανόνας δημόσιας τάξης νοείται η νομοθετική ρύθμιση, που είναι αναγκαστικού χαρακτήρα. 

Ρυθμίζει, δηλαδή,  μια σχέση, που αναπτύσσεται μεταξύ δυο μερών,  με έναν ορισμένο τρόπο, χωρίς 

να αφήνει στους συμβαλλόμενους το περιθώριο να συμφωνήσουν μεταξύ τους διαφορετικά. 

΄Αρθρο 180 ΑΚ 

Η άκυρη δικαιοπραξία θεωρείται σαν να μην έγινε.  

    Χαρακτηριστική περίπτωση  κανόνα δημόσιας τάξης, αναφορικά με την εγκυρότητα της 

σύμβασης εργασίας, που συνάπτεται μεταξύ εργοδότη και αλλοδαπού, αποτελεί ο εφοδιασμός του 

αλλοδαπού εργαζόμενου με νόμιμη άδεια εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η σύμβαση 

εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 180 ΑΚ θεωρείται άκυρη.  

    Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, η ακυρότητα της σύμβασης εργασίας δεν στερεί τον 

εργαζόμενο από το δικαίωμά του να προβάλει κατά του εργοδότη την αξίωσή του από τον 

αδικαιολόγητο πλουτισμό του εργοδότη( άρθρο 904 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο , όποιος έγινε 

πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει 

την ωφέλεια. Η υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή παροχής για 

αιτία, που δεν επακολούθησε ή έληξε ή αιτία παράνομη ή ανήθικη).  Με άλλα λόγια, ο εργαζόμενος 

με άκυρη σύμβασης εργασίας, στον οποίο δεν καταβάλει ο εργοδότης τον μισθό του, μπορεί βάσει 

της διάταξης του άρθρου 904 ΑΚ να αναζητήσει το ποσό, που θα κατέβαλε ο εργοδότης ως 

αντάλλαγμα της ίδιας εργασίας, που θα του παρεχόταν με έγκυρη σύμβασης εργασίας από άλλο 

εργαζόμενο, κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Η συγκεκριμένη αξίωση του εργαζόμενου, που απορρέει 

από το άρθρο 904 ΑΚ, έχει χαρακτήρα αποζημίωσης και όχι μισθού.  
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    Στον αντίποδα, από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.2, 5 παρ. 3, 6 παρ.1, 8 και 9 παρ.1 ν. 

3198/1955 και τις διατάξεις των  άρθρων 1 και 3 του ν. 2112/1920 συνάγεται ότι, στην περίπτωση 

σχέσης εργασίας από άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης, όταν θέλει να παύσει να δέχεται την εργασία, 

που του προσφέρεται, πρέπει να καταγγείλει την εργασιακή σχέση  και να πληρώσει στον 

εργαζόμενο την αποζημίωση απόλυσης, που του οφείλει, ανάλογα με το χρόνο διάρκειας της 

εργασιακής σχέσης. Η αποζημίωση αυτή οφείλεται στον εργαζόμενο άμεσα από το νόμο και όχι 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.  

        Η Νάντια δικαιούται αποζημίωση απόλυσης άμεσα από το νόμο ( δηλαδή η αξίωσή της προς 

αποζημίωση απορρέει από τις προαναφερόμενες ως άνω νομοθετικές διατάξεις ), παρά το γεγονός 

ότι η σύμβαση εργασίας της ήταν άκυρη λόγω μη εφοδιασμού της με την νόμιμη κάρτα εργασίας.  
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