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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδο-
ση του ΑΚ Τσέπης, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι σημαντικές 
μεταβολές που επέφερε στο δίκαιο της γονικής μέριμνας ο Ν. 
4800/2021, συντελέστηκαν δύο ακόμα μείζονος σημασίας αναθε-
ωρήσεις των διατάξεων του Αστικού Κώδικα: Μία στο πεδίο της 
ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή με τον Ν. 
4958/2022 (ΦΕΚ Α΄ 142/21.7.2022), με τον οποίο τροποποιήθηκαν 
τα άρθρα 1455, 1456, 1459 και 1460 ΑΚ· και μία άλλη, πιο ριζική, 
στο δίκαιο της πώλησης με τον Ν. 4967/2022, με τον οποίο τρο-
ποποιήθηκαν τα άρθρα 534-548, 551, 554-558, 560 και 562 ΑΚ για 
την ευθύνη του πωλητή λόγω μη ανταπόκρισης του πράγματος 
στη σύμβαση (καθώς και τα άρθρα 689 και 693 ΑΚ για τη σύμβα-
ση έργου που παραπέμπουν σε αυτά), ενώ προστέθηκαν και τα 
νέα άρθρα 513Α, 535Α και 535Β.

Η μεταρρύθμιση των άρθρων 1455 επ. ΑΚ –που συμπληρώ-
νεται με μεγαλύτερης εκτάσεως αλλαγές στον Ν. 3305/2005– α-
φορά σε επιμέρους ειδικότερα ζητήματα, όπως, μεταξύ άλλων, 
στον σκοπό της προσφυγής στην τεχνητή γονιμοποίηση, η οποία 
πλέον επιτρέπεται και χάριν της διατήρησης στο μέλλον της γο-
νιμότητας, στη θέσπιση ειδικών διατυπώσεων για την παροχή 
συναίνεσης σε περίπτωση κρυοσυντήρησης μη γονιμοποιημένου 
γεννητικού υλικού, στην τύχη του αναπαραγωγικού υλικού που 
δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της τεχνητής γονιμο-
ποίησης και στον εν μέρει μετριασμό του αυστηρώς απόρρητου 
χαρακτήρα της ταυτότητας του δότη, των γονέων και του τέκνου 
που ίσχυε μέχρι σήμερα. 

Αντιθέτως, οι μεταβολές στο κεφάλαιο περί πωλήσεως είναι 
πιο σαρωτικές και κυρίως δομικές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ε-
γκαταλείπονται τα πραγματικά ελαττώματα και η έλλειψη συνο-
μολογημένων ιδιοτήτων ως οι παθογένειες που ενεργοποιούν την 
ειδική αντικειμενική ευθύνη του πωλητή λόγω μη εκπλήρωσης 
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Προλογικό σημείωμα

της σύμβασης. Αντ’ αυτών υιοθετείται καθολικά ως κριτήριο για 
τη θεμελίωση της εν λόγω ευθύνης η υποκειμενική και αντικειμε-
νική μη ανταπόκριση του πωληθέντος προς τη σύμβαση πώλη-
σης, με παράλληλη διαμόρφωση ενδελεχούς περιπτωσιολογίας 
συνδρομής ή έλλειψης μιας τέτοιας ανταπόκρισης. Περαιτέρω, 
τα ένδικα βοηθήματα που διαθέτει ο αγοραστής σε περίπτωση 
έλλειψης συμμόρφωσης, αν και δεν αλλοιώνονται ως προς το πε-
ριεχόμενό τους, ωστόσο ιεραρχούνται, με ορατό προβάδισμα της 
αποκατάστασης της ελλείπουσας ανταπόκρισης –μέσω των αξιώ-
σεων διόρθωσης και αντικατάστασης του πράγματος– έναντι της 
μείωσης του τιμήματος, της υπαναχώρησης από τη σύμβαση και 
(υπό προϋποθέσεις) της καταβολής αποζημίωσης.

Όπως ήδη επισημαίνεται στο άρθρο 1 του Ν. 4967/2022, 
αλλά και τονίζεται πολλαπλώς στην οικεία «Ανάλυση Συνεπει-
ών Ρύθμισης», με τον ως άνω νόμο σκοπείται: «α) η δημιουργία 
ενός νομικού πλαισίου για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου 
και ψηφιακών υπηρεσιών, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
των σύγχρονων συναλλαγών και των συναλλασσομένων και β) ο 
εκσυγχρονισμός του δικαίου της πώλησης του Αστικού Κώδικα, 
με έμφαση στην ψηφιακή διάσταση των οικείων συμβάσεων.». 
Ολοκληρώνεται έτσι ο μετασχηματισμός της φυσιογνωμίας του 
δικαίου της πώλησης, που ξεκίνησε με τον Ν. 3043/2002 και της 
δι’ αυτού μεταφοράς στο ελληνικό δίκαιο της –ελάχιστης εναρμό-
νισης– Οδηγίας 1999/44/ΕΚ. Πλέον, μετά δηλαδή την ενσωμάτω-
ση με τον Ν. 4967/2022 και της –πλήρους εναρμόνισης– Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/771, δεν θα ήταν άστοχο να υποστηριχθεί ότι η πώληση 
του Αστικού Κώδικα συνιστά σε μεγάλο βαθμό ένα ενωσιακής ε-
μπνεύσεως και ρυθμίσεως συμβατικό τύπο. 

 
Ευαγγελία Νεζερίτη

Οκτώβριος 2022
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ*

Άρθρο Διάταξη με την οποία επήλθε νομοθετική 
μεταβολή

8 άρ. 14 Ν. 2447/1996

23 άρ. 2 Ν. 2447/1996

24 άρ. 14 Ν. 2447/1996

51 άρ. 2 Ν. 1329/1983

55 άρ. 2 Ν. 1329/1983

56 άρ. 3 Ν. 4800/2021
άρ. 2 Ν. 1329/1983

69 άρ. 1 παρ. 1 Ν. 4055/2012

73 άρ. 1 παρ. 2 Ν. 4055/2012

81 άρ. 1 παρ. 3 Ν. 4055/2012

82 άρ. 1 παρ. 4 Ν. 4055/2012

83 άρ. 1 παρ. 5 Ν. 4055/2012

105 άρ. 53 ΕισΝΚΠολΔ

127 άρ. 3 Ν. 1329/1983

128 άρ. 16 Ν. 2447/1996

129 άρ. 16 Ν. 2447/1996

131 άρ. 16 Ν. 2447/1996

136 άρ. 3 Ν. 1329/1983

137 άρ. 3 Ν. 1329/1983

171 άρ. 16 Ν. 2447/1996

205 άρ. 53 ΕισΝΚΠολΔ

256 άρ. 12 Ν. 3719/2008

258 άρ. 17 Ν. 2447/1996

261 άρ. 101 παρ 1 Ν. 4139/2013

* Με έντονα στοιχεία σημειώνονται οι νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τους νό-
μους 4967/2022, 4958/2022 και 4837/2021.
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331 άρ. 20 Ν. 2447/1996

332 άρ. 2 παρ. 1 Ν. 3043/2002

334 άρ. 2 παρ. 2 Ν. 3043/2002

346 άρ. 2 Ν. 4055/2012

513A άρ. 33 Ν. 4967/2022
518 άρ. 2 παρ. 3 Ν. 3043/2002

521 άρ. 53 Π.Δ. 503/1985

534 άρ. 34 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

535 άρ. 35 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

535Α άρ. 36 Ν. 4967/2022
535Β άρ. 37 Ν. 4967/2022
536 άρ. 38 Ν. 4967/2022

άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

537 άρ. 39 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

538 άρ. 40 Ν. 4967/2022
άρ. 2 παρ. 3 Ν. 3043/2002

539 άρ. 41 Ν. 4967/2022
άρ. 53 ΕισΝΚΠολΔ

540 άρ. 42 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

541 άρ. 43 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

542 άρ. 44 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

543 άρ. 45 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

544 άρ. 46 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

545 άρ. 47 Ν. 4967/2022
άρ. 16 παρ. 1 Ν. 3853/2010

AK TSEPIS NOMOTH MET 12ED 2022.indd   12AK TSEPIS NOMOTH MET 12ED 2022.indd   12 6/10/22   10:21 AM6/10/22   10:21 AM



Πίνακας νομοθετικών μεταβολών

13

546 άρ. 48 Ν. 4967/2022
άρ. 16 παρ. 1 Ν. 3853/2010

547 άρ. 49 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

548 άρ. 50 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

549 άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

550 άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

551 άρ. 51 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

552 άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

553 άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

554 άρ. 52 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

555 άρ. 53 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

556 άρ. 54 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

557 άρ. 55 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

558 άρ. 56 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

559 άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

560 άρ. 57 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

561 άρ. 1 παρ. 1 Ν. 3043/2002

562 άρ. 58 Ν. 4967/2022
582 άρ. 2 παρ. 3 Ν. 3043/2002

583 άρ. 2 παρ. 4 Ν. 3043/2002

652 άρ. 49 παρ. 1 Ν. 4611/2019

656 άρ. 61 Ν. 4139/2013

668 άρ. 25 παρ. 2 Ν. 1733/1987

679 άρ. 49 παρ. 2 Ν. 4611/2019
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689 άρ. 59 Ν. 4967/2022
άρ. 1 παρ. 2 Ν. 3043/2002

690 άρ. 1 παρ. 2 Ν. 3043/2002

693 άρ. 60 Ν. 4967/2022
726 άρ. 18 Ν. 2447/1996

775 άρ. 19 Ν. 2447/1996

915 άρ. 20 Ν. 2447/1996

921 άρ. 7 Ν. 1329/1983

923 άρ. 21 Ν. 2447/1996

1055 άρ. 22 Ν. 2447/1996

1192 άρ. 15 παρ. 1 Ν. 2298/1995

1198 άρ. 15 παρ. 2 Ν. 2298/1995

1262 άρ. 10 του Ν. 1329/1983

1274 άρ. 56 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ

1275 άρ. 53 ΕισΝΚΠολΔ

1303 άρ. 10 Ν. 1329/1983

1304 άρ. 10 Ν. 1329/1983

1310 άρ. 53 ΕισΝΚΠολΔ

1323 άρ. 56 παρ. 2 ΕισΝΚΠολΔ

1326 άρ. 11 Ν. 1329/1983

1330 άρ. 56 παρ. 3 ΕισΝΚΠολΔ

1344 άρ. 28 παρ. 1 Ν. 4745/2020

1350 άρ. 12 Ν. 1329/1983

1351 άρ. 23 Ν. 2447/1996

1352 άρ. 23 Ν. 2447/1996

1353 άρ. 3 Ν. 1250/1982

1354 άρ. 14 Ν. 4356/2015

1355 άρ. 3 Ν. 1250/1982

1358 άρ. 3 Ν. 1250/1982

1359 άρ. 13 Ν. 1329/1983
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1361 άρ. 3 Ν. 1250/1982

1362 άρ. 13 Ν. 1329/1983

1363 άρ. 3 Ν. 1250/1982

1364 άρ. 3 Ν. 1250/1982

1365 άρ. 13 Ν. 1329/1983

1366 άρ. 3 Ν. 1250/1982

1367 άρ. 1 Ν. 1250/1982

1368 άρ. 1 Ν. 1250/1982

1369 άρ. 1 Ν. 1250/1982

1370 άρ. 1 Ν. 1250/1982

1372 άρ. 14 Ν. 1329/1983

1373 άρ. 24 Ν. 2447/1996

1377 άρ. 53 ΕισΝΚΠολΔ

1378 άρ. 14 Ν. 1329/1983

1382 άρ. 14 Ν. 1329/1983

1383 άρ. 14 Ν. 1329/1983

1384 άρ. 14 Ν. 1329/1983

1388 άρ. 28 Ν. 3719/2008

1438 άρ. 22 παρ. 1 Ν. 4509/2017
άρ. 3 παρ. 1 Ν. 4055/2012

1439 άρ. 3 Ν. 3500/2006

1441 άρ. 4 Ν. 4800/2021
άρ. 22 παρ. 2 Ν. 4509/2017
άρ. 3 παρ. 2 Ν. 4055/2012

1447-1454 άρ. 16 Ν. 1329/1983

1455 άρ. 8 Ν. 4958/2022
άρ. πρώτο Ν. 3089/2002

1456 άρ. 9 Ν. 4958/2022
άρ. πρώτο Ν. 3089/2002

1457 άρ. πρώτο Ν. 3089/2002

1458 άρ. πρώτο Ν. 3089/2002
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1459 άρ. 10 Ν. 4958/2022
άρ. πρώτο Ν. 3089/2002

1460 άρ. 11 Ν. 4958/2022
άρ. πρώτο Ν. 3089/2002

1461 άρ. δεύτερο παρ. 2 Ν. 3089/2002

1462 άρ. 14 Ν. 4356/2015
άρ. δεύτερο παρ. 3 Ν. 3089/2002

1463 άρ. 14 Ν. 4356/2015
άρ. δεύτερο παρ. 4 Ν. 3089/2002

1464 άρ. δεύτερο παρ. 5 Ν. 3089/2002

1465 άρ. δεύτερο παρ. 6 Ν. 3089/2002

1469 άρ. 19 παρ. 1 στοιχ. α´ Ν. 2521/1997

1470 άρ. 19 παρ. 1 στοιχ. β´ Ν. 2521/1997

1471 άρ. δεύτερο παρ. 7 Ν. 3089/2002

1472 άρ. 19 παρ. 1 στοιχ. γ´ Ν. 2521/1997

1475 άρ. δεύτερο παρ. 8 Ν. 3089/2002

1478 άρ. δεύτερο παρ. 9 Ν. 3089/2002

1479 άρ. δεύτερο παρ. 10 Ν. 3089/2002

1501 άρ. 25 Ν. 2447/1996

1510 άρ. 7 παρ. 1 Ν. 4800/2021

1511 άρ. 5 Ν. 4800/2021

1512 άρ. 6 Ν. 4800/2021

1513 άρ. 7 παρ. 2 Ν. 4800/2021

1514 άρ. 8 Ν. 4800/2021

1515 άρ. 9 Ν. 4800/2021
άρ. 15 Ν. 3719/2008

1516 άρ. 10 Ν. 4800/2021

1518 άρ. 11 Ν. 4800/2021

1519 άρ. 12 Ν. 4800/2021
άρ. 139 Ν. 4714/2020
άρ. 25 Ν. 2447/1996

1520 άρ. 13 Ν. 4800/2021
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1521 άρ. 26 Ν. 2447/1996

1526 άρ. 27 Ν. 2447/1996

1532 άρ. 14 Ν. 4800/2021
άρ. 28 Ν. 2447/1996

1533 άρ. 29 Ν. 2447/1996

1530-1567 άρ. 17 Ν. 1329/1983

1568-1588 άρ. 1 Ν. 2447/1996

1542-1588 άρ. 1 Ν. 2447/1996

1544 άρ. 28 παρ. 1 Ν. 2721/1999

1545 άρ. 19 παρ. 2 Ν. 2521/1997

1552 άρ. 16 Ν. 3719/2008

1553 άρ. 17 Ν. 3719/2008

1565 άρ. 18 Ν. 3719/2008

1569 άρ. τρίτο παρ. 1 Ν. 4268/2014

1570 άρ. τρίτο παρ. 2 Ν. 4268/2014

1576 άρ. 14 Ν. 4356/2015

1578Α άρ. 25 παρ. 3 Ν. 2915/2001

1579 άρ. 51 Ν. 4837/2021
άρ. 25 παρ. 5 Ν. 2915/2001

1589-1665 άρ. 12 Ν. 2447/1996

1666-1685 άρ. 21 Ν. 1329/1983

1666-1700 άρ. 13 Ν. 2447/1996

1701-1709 άρ. 13 Ν. 2447/1996

1711 άρ. 3 παρ. 1 Ν. 3089/2002

1719 άρ. 30 Ν. 2447/1996

1720 άρ. 30 Ν. 2447/1996

1723 άρ. 23 Ν. 1329/1983

1728 άρ. 2 παρ. 2 Ν. 3192/1955

1748 άρ. 23 Ν. 1329/1983

1768 άρ. 30 Ν. 2447/1996
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1769 άρ. 4 παρ. 1 Ν. 4055/2012

1770 άρ. 4 παρ. 2 Ν. 4055/2012

1771 άρ. 4 παρ. 3 Ν. 4055/2012

1772 άρ. 4 παρ. 4 Ν. 4055/2012

1773 άρ. 4 παρ. 5 Ν. 4055/2012

1774 άρ. 4 παρ. 6 Ν. 4055/2012

1776 άρ. 4 παρ. 7 Ν. 4055/2012

1785 άρ. 24 Ν. 1329/1983

1820 άρ. 25 Ν. 1329/1983

1822 άρ. 25 Ν. 1329/1983

1831 άρ. 26 Ν. 1329/1983

1833 άρ. 26 Ν. 1329/1983

1834 άρ. 26 Ν. 1329/1983

1842 άρ. 26 Ν. 1329/1983

1865 άρ. 82 παρ. 8 στοιχ. ε’ Ν. 4182/2013

1866 άρ. 82 παρ. 8 στοιχ. ε’ Ν. 4182/2013

1869 άρ. 82 παρ. 8 στοιχ. ε’ Ν. 4182/2013

1889 άρ. 27 Ν. 1329/1983

1895 άρ. 28 Ν. 1329/1983

1924 άρ. τρίτο παρ. 2 Ν. 3089/2002

1956 άρ. 5 παρ. 1 Ν. 4055/2012

1958 άρ. 5 παρ. 2 Ν. 4055/2012

1959 άρ. 5 παρ. 3 Ν. 4055/2012

1960 άρ. 5 παρ. 4 Ν. 4055/2012

1961 άρ. 5 παρ. 5 Ν. 4055/2012

ΕισΝΑΚ 115 άρ. 181 στοιχ. ζ´ Ν. 3588/2007

ΕισΝΑΚ 121 άρ. τέταρτο Ν. 3089/2002

ΕισΝΑΚ 122 άρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ

ΕισΝΑΚ 123 άρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ

ΕισΝΑΚ 124 άρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ
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ΕισΝΑΚ 125 άρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ

ΕισΝΑΚ 126 άρ. 53 ΕισΝΚΠολΔ

ΕισΝΑΚ 127 άρ. 53 ΕισΝΚΠολΔ
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506 O κληρονόμος του δωρητή έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη 
δωρεά, αν ο δωρεοδόχος, ενεργώντας με πρόθεση, θανά-

τωσε το δωρητή ή τον εμπόδισε να ανακαλέσει τη δωρεά.

507 O δωρητής ή ο κληρονόμος του έχει δικαίωμα να ανακα-
λέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος παραλείπει υπαίτια να 

εκτελέσει τον τρόπο υπό τον οποίο έγινε η δωρεά.

508 H δωρεά που έγινε από κάποιον που δεν έχει γνήσιους κα-
τιόντες μπορεί να ανακληθεί μέσα σε μια πενταετία αφότου 

εκπληρώθηκε αν, ενόσω ζούσε ο δωρητής ή ύστερα από το θάνα-
τό του, γεννήθηκε γνήσιο τέκνο του ή αν νομιμοποιήθηκε τέκνο 
του σε γάμο.

509 H ανάκληση της δωρεάς γίνεται με δήλωση προς το δωρε-
οδόχο. Aφού γίνει η ανάκληση αποσβήνεται η υποχρέωση 

του δωρητή για παροχή και αναζητείται η παροχή που εκπληρώ-
θηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

510 H ανάκληση αποκλείεται, αν ο δωρητής έδωσε συγγνώμη στο 
δωρεοδόχο ή αν πέρασε ένα έτος αφότου ο δωρητής, έχοντας 

δικαίωμα να ανακαλέσει, πληροφορήθηκε το λόγο της ανάκλησης.
Δεν επιτρέπεται ανάκληση ύστερα από το θάνατο του δωρεοδόχου.

511 Προκαταβολική παραίτηση από το δικαίωμα της ανάκλη-
σης δεν ισχύει.

512 Δωρεές που έγιναν από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λό-
γους ευπρέπειας δεν μπορούν να ανακληθούν.

Κεφάλαιο 14ο: Πώληση και ανταλλαγή

513 Έννοια της πώλησης. Mε τη σύμβαση της πώλησης ο πω-
λητής 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.

513A Πώληση πράγματος με ψηφιακά στοιχεία. Οι διατάξεις 
για την πώληση εφαρμόζονται και στην πώληση πράγ-
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ματος με ψηφιακά στοιχεία, αν τα ψηφιακά στοιχεία αποτελούν 
μέρος της σύμβασης πώλησης, ανεξάρτητα αν αυτά παρέχονται 
από τον πωλητή ή τρίτο. Πράγμα με ψηφιακά στοιχεία είναι κά-
θε κινητό πράγμα που ενσωματώνει ή διασυνδέεται με ψηφιακό 
περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η α-
πουσία του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας 
να εμποδίζει την εκτέλεση των λειτουργιών του. Ως ψηφιακό πε-
ριεχόμενο νοούνται τα δεδομένα που παράγονται και παρέχονται 
σε ψηφιακή μορφή. Ως ψηφιακή υπηρεσία νοείται η υπηρεσία 
που παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργεί, επεξερ-
γάζεται, αποθηκεύει, διαμοιράζει, αποκτά πρόσβαση ή να αλλη-
λεπιδρά σε δεδομένα σε ψηφιακή μορφή. Σύμβαση πώλησης με 
αντικείμενο πράγμα με ψηφιακά στοιχεία περιλαμβάνει, σε πε-
ρίπτωση αμφιβολίας, και την παροχή ψηφιακού περιεχομένου ή 
ψηφιακής υπηρεσίας.

514 Nομικά ελαττώματα. O πωλητής έχει υποχρέωση να μετα-
βιβάσει το αντικείμενο της πώλησης ελεύθερο από κάθε 

δικαίωμα τρίτου (νομικό ελάττωμα).

515 O πωλητής δεν ευθύνεται για τα νομικά ελαττώματα που 
υπάρχουν κατά το χρόνο της πώλησης, αν ο αγοραστής τα 

γνώριζε. Aλλά για την υποθήκη ή την προσημείωση ή την κατά-
σχεση ή το ενέχυρο που υπάρχει ο πωλητής ευθύνεται και αν ακό-
μη ο αγοραστής γνώριζε την ύπαρξή τους. 

516 Mη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή. Aν ο πω-
λητής δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του, ο αγοραστής 

έχει όσα δικαιώματα έχει ο δανειστής στις αμφοτεροβαρείς συμ-
βάσεις και ιδίως σε περίπτωση υπερημερίας ή υπαίτιας αδυναμίας 
του οφειλέτη.

517 H απόδειξη απέναντι στον πωλητή ότι υπάρχουν νομικά 
ελαττώματα βαρύνει τον αγοραστή.

518 Καταργήθηκε.

519 Πληροφορίες και παράδοση εγγράφων. O πωλητής έχει 
υποχρέωση να πληροφορήσει τον αγοραστή για τις νομικές 
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σχέσεις του αντικειμένου της πώλησης, και ιδίως για τα όρια, τα 
δικαιώματα και τα βάρη πάνω στο ακίνητο, καθώς και να του πα-
ραδώσει όσα αποδεικτικά έγγραφα των δικαιωμάτων του κατέχει.

520 Eυθύνη σε περίπτωση άλλων εκποιήσεων. Oι διατάξεις 
που ρυθμίζουν την ευθύνη του πωλητή για νομικά ελαττώ-

ματα εφαρμόζονται αναλόγως και σε άλλες συμβάσεις που γεν-
νούν υποχρέωση για εκποίηση με αντάλλαγμα.

521 Kαταργήθηκε.

522 O κίνδυνος στην πώληση. Aφότου παραδοθεί το πράγμα 
που πουλήθηκε, τον κίνδυνο για την τυχαία καταστροφή ή 

τη χειροτέρευσή του φέρει ο αγοραστής.
Προκειμένου για ακίνητο, αν η μεταγραφή της πώλησης έγινε 
πριν από την παράδοση, ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο από τη 
μεταγραφή.

523 Σε περίπτωση που η πώληση είναι υπό αίρεση, αν το πράγ-
μα που πουλήθηκε παραδόθηκε στον αγοραστή ενόσω 

εκκρεμεί ακόμη η αίρεση, τον κίνδυνο για την τυχαία καταστρο-
φή ή χειροτέρευσή του, που συνέβη πριν από την πλήρωση της 
αίρεσης, τον φέρει ο πωλητής αν η αίρεση είναι αναβλητική, και ο 
αγοραστής αν η αίρεση είναι διαλυτική.

524 Aν ο πωλητής, με αίτηση του αγοραστή, στέλνει το πράγμα 
σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της εκπλήρωσης της 

παροχής, ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο αφότου το πράγμα πα-
ραδοθεί για αποστολή.

525 Aπό τη στιγμή που ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο, παίρνει 
τα ωφελήματα και φέρει τα βάρη του πράγματος.

526 Έξοδα για την παράδοση και την παραλαβή. O πωλητής 
βαρύνεται με τα έξοδα για την παράδοση του πράγματος 

που πουλήθηκε και ιδίως για το ζύγισμα, τη μέτρηση ή την αρίθ-
μηση. ο αγοραστής βαρύνεται με τα έξοδα της παραλαβής και της 
αποστολής σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της εκπλήρωσης.
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527 Έξοδα για τη σύμβαση και τη μεταγραφή. Tα έξοδα ή τα 
τέλη που απαιτούνται για την έγγραφη κατάρτιση της σύμ-

βασης βαρύνουν εξίσου και τα δύο μέρη.
O αγοραστής ακινήτου ή δικαιώματος σε ακίνητο βαρύνεται με τα 
έξοδα της μεταγραφής.

528 Δαπάνες πριν από την παράδοση.  Σε όσες περιπτώσεις 
ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο πριν από την παράδοση, 

έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις για την εντολή, να 
αποδώσει τις δαπάνες που, ύστερα από τη μετάθεση του κινδύ-
νου στον αγοραστή και έως την παράδοση, έγιναν αναγκαίες για 
το πράγμα που πουλήθηκε και που τις κατέβαλε ο πωλητής. Για 
άλλες δαπάνες μη αναγκαίες ισχύουν οι διατάξεις για τη διοίκηση 
αλλοτρίων.

529 Tόκος του τιμήματος. Aν δεν πιστώθηκε το τίμημα, ο αγο-
ραστής οφείλει γι’ αυτό τόκους, αφότου παίρνει τα ωφελή-

ματα του πράγματος.

530 Aγοραία ή χρηματιστηριακή τιμή. Aν ορίστηκε ως τίμη-
μα η αγοραία ή η χρηματιστηριακή τιμή, σε περίπτωση 

αμφιβολίας θεωρείται ότι τα μέρη απέβλεψαν στη μέση τιμή της 
αγοράς ή του χρηματιστηρίου κατά το χρόνο και στον τόπο της 
εκπλήρωσης της παροχής.
Aν το τίμημα του πράγματος ορίστηκε κατά βάρος, σε περίπτωση 
αμφιβολίας θεωρείται ότι τα μέρη απέβλεψαν στο καθαρό βάρος.

531 Πίστωση του τιμήματος. Aν ο πωλητής εκπλήρωσε τη σύμ-
βαση εξ ολοκλήρου και πίστωσε το τίμημα, δεν έχει δικαίω-

μα να υπαναχωρήσει εξ αιτίας καθυστέρησης του τιμήματος.

532 Όρος διατήρησης της κυριότητας. Aν στην πώληση έχει 
τεθεί ο όρος ότι ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα ωσότου 

αποπληρωθεί το τίμημα, σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ότι η 
μεταβίβαση της κυριότητας στον αγοραστή επέρχεται μόλις πλη-
ρωθεί η αίρεση της αποπληρωμής του τιμήματος και ότι ο πωλη-
τής, σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή, έχει δικαίωμα είτε 

AK TSEPIS 12ed 2022.indd   101AK TSEPIS 12ed 2022.indd   101 6/10/22   11:24 AM6/10/22   11:24 AM



Άρθρα 533-535Α

102

να απαιτήσει το τίμημα, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, 
ασκώντας τα δικαιώματά του από την κυριότητα.
Σ’ αυτή την περίπτωση ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο αφότου 
του παραδοθεί το πράγμα.

533 Aπαγόρευση αγοράς. Σε περίπτωση πώλησης με αναγκα-
στικό ή εκούσιο πλειστηριασμό απαγορεύεται να αγορά-

σουν είτε αυτοπροσώπως είτε διαμέσου άλλου είτε για λογαρια-
σμό άλλου: 1. εκείνοι που έχουν από το νόμο τη διαχείριση της 
περιουσίας κάποιου, πράγματα από αυτή την περιουσία. 2. οι 
εντολοδόχοι ή διαχειριστές, πράγματα των οποίων τους έχει ανα-
τεθεί η πώληση. 3. δημόσια πρόσωπα ή οι βοηθοί τους, πράγματα 
που η πώλησή τους γίνεται με τη μεσολάβησή τους.

534 Ανταπόκριση του πράγματος στη σύμβαση. Ο πωλητής 
υποχρεούται να παραδώσει πράγμα που ανταποκρίνεται 

στη σύμβαση κατά την έννοια των άρθρων 535 ως 538.

535 Πραγματικά ελαττώματα. Το πράγμα ανταποκρίνεται στη 
σύμβαση, όταν παραδίδεται χωρίς πραγματικά ελαττώματα.

535Α Υποκειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης. Ο πωλητής 
εκπληρώνει την υποχρέωση του άρθρου 535, όταν το 

πράγμα έχει τις ιδιότητες που έχουν συμφωνήσει τα μέρη και ιδί-
ως: 1. αντιστοιχεί στην περιγραφή, το είδος, την ποσότητα και την 
ποιότητα και διαθέτει τη λειτουργικότητα και τα λοιπά χαρακτηρι-
στικά που προβλέπονται στη σύμβαση, 2. είναι κατάλληλο για την 
ειδική χρήση που προβλέπεται στη σύμβαση, 3. παραδίδεται με 
όλα τα εξαρτήματα, τις συσκευασίες και τις οδηγίες που προβλέ-
πονται στη σύμβαση, 4. διαθέτει την ικανότητα να λειτουργεί με 
υλισμικό ή λογισμικό με το οποίο χρησιμοποιούνται κατά κανόνα 
τα πράγματα του ίδιου είδους, χωρίς να απαιτείται η μετατροπή 
των πραγμάτων, του υλισμικού ή του λογισμικού (συμβατότητα), 
καθώς και την ικανότητα να λειτουργεί με υλισμικό ή λογισμικό 
διαφορετικό από εκείνο με το οποίο χρησιμοποιούνται κατά κα-
νόνα τα πράγματα του ίδιου είδους (διαλειτουργικότητα), όπως 
προβλέπεται στη σύμβαση, και 5. επικαιροποιείται με τις ενημε-
ρώσεις που προβλέπονται στη σύμβαση.
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535Β Αντικειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης. Ο πωλητής 
εκπληρώνει την υποχρέωση του άρθρου 535 όταν το 

πράγμα: 1. είναι κατάλληλο για τους σκοπούς για τους οποίους 
χρησιμοποιούνται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας, 2. 
έχει την ποιότητα και ανταποκρίνεται στο δείγμα ή το υπόδειγμα, 
το οποίο ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον αγοραστή, 3. παραδί-
δεται μαζί με τα εξαρτήματα, τις συσκευασίες και τις οδηγίες που 
είναι εύλογο να αναμένει να λάβει ο αγοραστής, 4. διαθέτει την 
ικανότητα να διατηρεί τις απαιτούμενες λειτουργίες και επιδόσεις 
του στο πλαίσιο της συνήθους χρήσης (ανθεκτικότητα), την οποία 
είναι εύλογο να αναμένει ο αγοραστής, 5. αντιστοιχεί στην ποσό-
τητα και διαθέτει τα ποιοτικά και άλλα χαρακτηριστικά, αναλόγως 
της φύσης του, ιδίως αναφορικά με τη λειτουργικότητα, τη συμ-
βατότητα και την ασφάλεια, που είναι συνήθη για πράγματα της 
ίδιας κατηγορίας και που είναι εύλογο να αναμένει ο αγοραστής. 
Για τον προσδιορισμό των εύλογων προσδοκιών του αγοραστή, 
λαμβάνονται υπόψη οι δημόσιες δηλώσεις του πωλητή ή του α-
ντιπροσώπου του ή άλλων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου 
του παραγωγού, ιδίως στο πλαίσιο διαφήμισης ή επισήμανσης. 
Ο πωλητής δεν δεσμεύεται από δημόσιες δηλώσεις, αν αποδείξει 
ότι δεν γνώριζε ούτε μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική 
δημόσια δήλωση ή ότι κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης η 
δημόσια δήλωση είχε διορθωθεί με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο με 
αυτόν που είχε πραγματοποιηθεί ή ότι η απόφαση του αγοραστή 
δεν μπορούσε να επηρεαστεί από τη δημόσια δήλωση.

536 Πλημμελής εγκατάσταση. Το πράγμα δεν ανταποκρίνεται 
στη σύμβαση σε περίπτωση πλημμελούς εγκατάστασής 

του, αν η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της σύμβασης και πραγμα-
τοποιήθηκε από τον πωλητή. Το ίδιο ισχύει και όταν η πλημμέλεια 
της εγκατάστασης, που προοριζόταν να γίνει από τον αγοραστή 
και έγινε από αυτόν, οφείλεται σε ατελείς οδηγίες εγκατάστασης 
που παρασχέθηκαν από τον πωλητή ή, σε περίπτωση πώλησης 
πράγματος με ψηφιακά στοιχεία, και από τον πάροχο των ψηφι-
ακών στοιχείων.
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537 Έλλειψη ανταπόκρισης λόγω δικαιώματος τρίτου. Το κι-
νητό πράγμα δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση, αν εξαιτίας 

προσβολής δικαιώματος τρίτου, ιδίως δικαιώματος διανοητικής 
ιδιοκτησίας, περιορίζεται ολικά ή μερικά η χρήση του σύμφωνα 
με τα άρθρα 535 έως 535Β.

538 Ενημερώσεις του πράγματος με ψηφιακά στοιχεία. Ο πω-
λητής πράγματος με ψηφιακά στοιχεία υποχρεούται να δι-

ασφαλίσει ότι στον αγοραστή κοινοποιείται και παρέχεται, εκτός 
από τις ενημερώσεις ασφαλείας, και κάθε άλλη ενημέρωση που 
είναι απαραίτητη, προκειμένου το πράγμα να ανταποκρίνεται 
στη σύμβαση. Αν η σύμβαση πώλησης είναι εκτελεστέα με μια 
ή περισσότερες διαδοχικές παροχές των ψηφιακών στοιχείων, 
ο πωλητής ευθύνεται για την παροχή ενημερώσεων καθ’ όλο το 
χρονικό διάστημα που ο αγοραστής δικαιούται ευλόγως να ανα-
μένει την παροχή ενημερώσεων, δεδομένου του είδους και του 
σκοπού του πράγματος και των ψηφιακών στοιχείων, λαμβανο-
μένων υπόψη των περιστάσεων και της φύσης της σύμβασης. 
Αν η σύμβαση πώλησης είναι εκτελεστέα με διαρκή παροχή των 
ψηφιακών στοιχείων, ο πωλητής ευθύνεται για την παροχή ενημε-
ρώσεων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της υποχρέωσης παροχής 
των ψηφιακών στοιχείων.

539 Ευθύνη πωλητή για μη ανταπόκριση. Ο πωλητής ευθύνε-
ται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά του αν το πράγμα, κατά 

τον χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή, δεν αντα-
ποκρίνεται στη σύμβαση, εκτός αν ο αγοραστής κατά τη σύναψη 
της σύμβασης γνώριζε τη μη ανταπόκριση ή αυτή οφείλεται σε 
υλικά που χορήγησε ο αγοραστής. Το ίδιο ισχύει και στην περί-
πτωση πράγματος με ψηφιακά στοιχεία, αν το πράγμα, κατά τον 
χρόνο παροχής των ψηφιακών στοιχείων, δεν ανταποκρίνεται στη 
σύμβαση. Αν η σύμβαση είναι εκτελεστέα με διαρκή παροχή των 
ψηφιακών στοιχείων, ο πωλητής ευθύνεται για την έλλειψη αντα-
πόκρισης των ψηφιακών στοιχείων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 
της υποχρέωσης παροχής τους.

540 Μη ευθύνη του πωλητή επί έλλειψης ανταπόκρισης πράγ-
ματος με ψηφιακά στοιχεία. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για 
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έλλειψη ανταπόκρισης του πράγματος με ψηφιακά στοιχεία στη 
σύμβαση, όταν αυτή απορρέει αποκλειστικά από την απουσία συ-
γκεκριμένης ενημέρωσης, την οποία δεν εγκατέστησε ο αγοραστής 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παροχή της, εφόσον: 
1. ο πωλητής ενημέρωσε τον αγοραστή σχετικά με τη διαθεσιμότη-
τα της ενημέρωσης και τις συνέπειες της μη εγκατάστασής της και 
2. η αδυναμία του αγοραστή να εγκαταστήσει την ενημέρωση ή η 
εσφαλμένη εγκατάστασή της από αυτόν δεν οφειλόταν σε ατελείς 
οδηγίες εγκατάστασης που παρασχέθηκαν στον αγοραστή.

541 Βάρος απόδειξης. Η έλλειψη ανταπόκρισης που εμφανίζεται 
μέσα σε ένα (1) έτος από την παράδοση του πράγματος τεκ-

μαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση, εκτός αν αυτό δεν συμ-
βιβάζεται με τη φύση του πράγματος ή με τη φύση της έλλειψης. 
Αν η σύμβαση είναι εκτελεστέα με διαρκή παροχή των ψηφιακών 
στοιχείων, η έλλειψη ανταπόκρισης που συνδέεται με τα ψηφιακά 
στοιχεία και διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης τεκμαί-
ρεται ότι υπήρχε καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

542 Δικαιώματα του αγοραστή. Όταν ο πωλητής ευθύνεται για 
έλλειψη ανταπόκρισης, ο αγοραστής δικαιούται, σύμφωνα 

με τους όρους των επόμενων άρθρων, να: 1. απαιτήσει αποκατά-
σταση της ανταπόκρισης του πράγματος, 2. μειώσει το τίμημα, 
3. υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, 4. απαιτήσει αποζημίωση. Ο 
αγοραστής δύναται, αν διαπιστωθεί μεταγενέστερα και άλλη έλ-
λειψη ανταπόκρισης, να ασκήσει εκ νέου τα ανωτέρω δικαιώματα.

543 Αποκατάσταση της ανταπόκρισης. Ο αγοραστής δικαιού-
ται να επιλέξει ως τρόπο αποκατάστασης της ανταπόκρισης 

είτε τη διόρθωση είτε την αντικατάσταση του πράγματος, εκτός 
αν αυτή είναι αδύνατη ή σε σύγκριση με τον μη επιλεγέντα τρόπο 
αποκατάστασης συνεπάγεται για τον πωλητή δυσανάλογες δαπά-
νες, αφού ληφθούν υπόψη ιδίως η αξία του πράγματος, η βαρύ-
τητα της έλλειψης ανταπόκρισης και η δυνατότητα ολοκλήρωσης 
του μη επιλεγέντος τρόπου αποκατάστασης χωρίς σημαντική 
ενόχληση του αγοραστή. Ο πωλητής δικαιούται να αρνηθεί την 
αποκατάσταση της έλλειψης ανταπόκρισης του πράγματος, αν 
αυτή είναι αδύνατη ή συνεπάγεται για αυτόν δυσανάλογες δαπά-
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νες, ενόψει ιδίως της αξίας του πράγματος και της βαρύτητας της 
έλλειψης ανταπόκρισης.

544 Ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει την αποκατάστα-
ση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του 

αγοραστή. Με την αποκατάσταση ο αγοραστής περιέρχεται, χω-
ρίς οικονομική επιβάρυνση, στην κατάσταση που θα βρισκόταν 
εάν εξαρχής απουσίαζε η έλλειψη ανταπόκρισης. Σε περίπτωση 
αντικατάστασης ο αγοραστής έχει υποχρέωση να αποδώσει το 
πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος που του προσέθεσε ο ίδιος.

545 Μείωση του τιμήματος και υπαναχώρηση. Ο αγοραστής 
δικαιούται να μειώσει το τίμημα ή, σε περίπτωση ουσιώ-

δους έλλειψης ανταπόκρισης, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, 
μόνο αν: 1. ο πωλητής είτε αρνείται νομίμως να προβεί στην απο-
κατάσταση της έλλειψης ανταπόκρισης είτε δηλώνει ή συνάγεται 
από τις περιστάσεις ότι δεν πρόκειται να προβεί ολοσχερώς και 
προσηκόντως στην αποκατάσταση της έλλειψης ανταπόκρισης, 
2. ο πωλητής δεν πραγματοποιεί ολοσχερώς και προσηκόντως 
την αποκατάσταση της έλλειψης ανταπόκρισης, 3. παρά την προ-
σπάθεια εκ μέρους του πωλητή να αποκαταστήσει την έλλειψη 
ανταπόκρισης, εμφανίζεται εκ νέου η ίδια ή διαφορετική έλλειψη 
ανταπόκρισης, 4. η έλλειψη ανταπόκρισης είναι τόσο σοβαρή, 
ώστε να δικαιολογεί την άμεση μείωση του τιμήματος ή την υπα-
ναχώρηση, 5. η έλλειψη ανταπόκρισης εκδηλωθεί εντός τριάντα 
(30) ημερών από την παράδοση του πράγματος και ο αγοραστής 
έχει ειδοποιήσει τον πωλητή για την έλλειψη ανταπόκρισης χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση. Η απόδειξη ότι η έλλειψη ανταπόκρισης 
δεν είναι ουσιώδης βαρύνει τον πωλητή.

546 Ενέργεια μείωσης του τιμήματος και υπαναχώρησης. Αν 
ο αγοραστής μειώσει το τίμημα, ο πωλητής υποχρεούται να 

επιστρέψει εντόκως μέρος του τιμήματος που είναι ανάλογο της 
μείωσης της αξίας του πράγματος που δεν ανταποκρίνεται στη 
σύμβαση σε σύγκριση με την αξία που θα είχε το πράγμα αν αντα-
ποκρινόταν στη σύμβαση. Αν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη 
σύμβαση, υποχρεούται να αποδώσει το πράγμα ελεύθερο από 
κάθε βάρος που του προσέθεσε ο ίδιος, καθώς και τα ωφελήματα 
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που αποκόμισε, ενώ ο πωλητής υποχρεούται, μόλις παραλάβει 
το πράγμα ή απόδειξη αποστολής του, να επιστρέψει το τίμημα 
εντόκως, τα έξοδα της πώλησης και της επιστροφής του πράγμα-
τος, καθώς και όσα ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα.

547 Αξίωση αποζημίωσης. Αν κατά τον χρόνο που ο κίνδυνος 
μεταβαίνει στον αγοραστή το πράγμα δεν ανταποκρίνεται 

στη σύμβαση από πταίσμα του πωλητή, ο αγοραστής δικαιούται 
να απαιτήσει αποζημίωση σωρευτικά με τα λοιπά δικαιώματα του 
άρθρου 542 για τη ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκησή 
τους ή, αντί για αυτά, αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης. 
Το ίδιο ισχύει και αν λείπει ιδιότητα του πράγματος, η οποία α-
ποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας των μερών, εάν ο πωλητής ανέ-
λαβε την ευθύνη για τις συνέπειες της έλλειψής της ανεξαρτήτως 
πταίσματός του (συνομολογημένη ιδιότητα).

548 Καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος. Ο αγορα-
στής έχει δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση ή να υπανα-

χωρήσει από τη σύμβαση ή να μειώσει το τίμημα και αν ακόμη 
το πράγμα καταστράφηκε ή χειροτέρεψε εξαιτίας της έλλειψης 
ανταπόκρισης.

549 Αν το πράγμα εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο μέρος καταστρά-
φηκε ή χάθηκε ή χειροτέρεψε ουσιωδώς από τυχαίο περι-

στατικό, ο αγοραστής έχει δικαίωμα μόνο σε μείωση του τιμήματος.
Το ίδιο ισχύει και αν το πράγμα μεταποιήθηκε ή εκποιήθηκε εξ 
ολοκλήρου ή σε μεγάλο μέρος από τον αγοραστή.

550 Πώληση ορισμένης έκτασης. Αν ο πωλητής ακινήτου δια-
βεβαίωσε τον αγοραστή ότι το ακίνητο έχει ορισμένη έκτα-

ση, ευθύνεται όπως και για συνομολογημένη ιδιότητα. Ο αγορα-
στής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης για ελλιπή έκταση τότε μόνο 
όταν η έλλειψη είναι τόσο σημαντική, ώστε ο αγοραστής δεν έχει 
συμφέρον στη σύμβαση.

551 Πώληση περισσότερων πραγμάτων. Αν από περισσότερα 
πράγματα που πωλήθηκαν μερικά μόνο δεν ανταποκρίνο-

νται στη σύμβαση, το δικαίωμα αντικατάστασης ή υπαναχώρη-
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σης περιορίζεται σε αυτά, εκτός εάν δεν είναι εύλογο να αναμένε-
ται από τον αγοραστή να δεχθεί να κρατήσει μόνο τα πράγματα 
που ανταποκρίνονται στη σύμβαση.

552 Η αντικατάσταση ή υπαναχώρηση για το κύριο πράγμα πε-
ριλαμβάνει και το παρεπόμενο, και αν ακόμη ορίστηκε γι’ 

αυτό ιδιαίτερο τίμημα.

553 Πώληση με περισσότερους πωλητές ή αγοραστές. Αν οι 
πωλητές ή οι αγοραστές είναι περισσότεροι, για το δικαίω-

μα αντικατάστασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρ-
θρου 396, ενώ το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος ασκείται και 
από τον καθέναν ή κατά καθενός συμμέτρως. Το ίδιο ισχύει και αν 
ο πωλητής ή ο αγοραστής κληρονομηθεί από πολλούς.

554 Παραγραφή. Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω μη αντα-
πόκρισης στη σύμβαση παραγράφονται μετά την πάροδο 

πέντε (5) ετών για τα ακίνητα και δύο (2) ετών για τα κινητά.
Σε περίπτωση σύμβασης εκτελεστέας με διαρκή παροχή των ψη-
φιακών στοιχείων, τα δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν 
αποκλειστικά από τη μη ανταπόκριση του ψηφιακού στοιχείου 
παραγράφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήξη της 
συμβατικής διάρκειας. Τα δικαιώματα του αγοραστή που απορ-
ρέουν αποκλειστικά από την αθέτηση της υποχρέωσης ενημέρω-
σης, παραγράφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήξη 
του χρόνου κατά τον οποίο οφείλεται η ενημέρωση.

555 Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος 
στον αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και αν ο αγοραστής διαπί-

στωσε την έλλειψη ανταπόκρισης αργότερα. Η παραγραφή δεν 
συμπληρώνεται πριν από την πάροδο δύο (2) μηνών από τον χρό-
νο που διαπιστώθηκε η έλλειψη ανταπόκρισης. Αν ο αγοραστής 
ζήτησε να διεξαχθεί συντηρητική απόδειξη, η παραγραφή διακό-
πτεται έως το τέλος της διαδικασίας αυτής.

556 Αν συμφωνήθηκε προθεσμία ευθύνης του πωλητή για έλ-
λειψη ανταπόκρισης, αυτό σε περίπτωση αμφιβολίας ση-
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