
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

 

 Ο νέος οδοντίατρος Α αγοράζει με δόσεις από την εταιρία ιατρικού 

εξοπλισμού Ε ένα ακτινολογικό μηχάνημα αξίας 30.000 €. Με σχετική έγγραφη 

συμφωνία της 1ης Ιουνίου 2011 συμφωνούνται οι εξής όροι: 

 

1. Το τίμημα θα καταβληθεί σε 60 μηνιαίες δόσεις των 500 € η κάθε μία, 

αρχής γενομένης από την 1.6.2011 (η πρώτη δόση καταβλήθηκε 

πράγματι την ημερομηνία αυτήν). 2. Η κυριότητα του μηχανήματος 

παρακρατείται υπέρ της Ε μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος. 3. Αν 

δεν καταβληθούν τρεις συνεχόμενες δόσεις, τότε η Ε δικαιούται με 

δήλωσή της να καταστήσει ληξιπρόθεσμο όλο το υπόλοιπο ποσό, να 

κρατήσει τις τυχόν καταβληθείσες μέχρι τότε δόσεις, καθώς και να 

αφαιρέσει το μηχάνημα από τον Α. 4. Η Ε παρέχει 5ετή εγγύηση καλής 

λειτουργίας του μηχανήματος. 

 

 Λόγω της κρίσης ο Α αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, 

εξαιτίας των οποίων αναγκάζεται τον Ιούνιο 2013 να μεταναστεύσει στο 

εξωτερικό, όπου βρίσκει δουλειά σε κλινική. Λίγο πριν αναχωρήσει, συμφωνεί 

με τον φίλο του οδοντίατρο Β να του παραχωρήσει τη χρήση του μηχανήματος 

και να πληρώνει αυτός (ο Β) τις δόσεις, υπόσχεται δε στον Β να του μεταβιβάσει 

το μηχάνημα μόλις εξοφληθούν όλες οι δόσεις. Πράγματι ο Β αρχίζει να 

χρησιμοποιεί το μηχάνημα και να πληρώνει τις δόσεις για λογαριασμό του Α. 

 

Ερωτάται: 

 

1. Χαρακτηρίστε τη συμφωνία μεταξύ Α και Β από πλευράς ειδικού ενοχικού 

δικαίου.  

2. Αν τον Ιανουάριο του 2015 διαπιστωθεί πρόβλημα στη λειτουργία του 

μηχανήματος (υπερθέρμανση) το οποίο μειώνει την δυνατότητα του αριθμού 

των ακτινογραφιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν ημερησίως κατά 

ποσοστό 30%, μπορούν να στραφούν ο Α ή/και ο Β κατά της Ε και να ζητήσουν 

τι; Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να προβάλει η Ε;  

3. Αν ο Β, προσπαθώντας μόνος του να επισκευάσει το μηχάνημα, προξενήσει 

σε αυτό βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας απαιτείται ποσό 3.000 €, 

μπορεί η Ε να ζητήσει το ποσό αυτό από τον Β; 

4. Αν ο επίσης πληττόμενος από την οικονομική κρίση Β δεν έχει πληρώσει στην 

Ε τις τρεις τελευταίες συνεχόμενες δόσεις του τιμήματος (Μάρτιος, Απρίλιος, 

Μάιος 2015), μπορεί σήμερα η Ε να ασκήσει τα δικαιώματά της από τον ως άνω 

όρο 3 της συμφωνίας;  

 

Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.  

Απαγορεύεται η χρήση σχολιασμένου ΑΚ. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


