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Είκοσι χρόνια
Αχαϊκής Νομολογίας

1. Με τη σύμφωνη γνώμη και σχετική απόφαση της (τότε) διοίκησης
του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ξεκίνησε μία προσπάθεια για την
έκδοση της Αχαϊκής Νομολογίας το έτος 1984. Τα μέσα (οικονομικά και
τεχνικά) δεν ήταν απεριόριστα. Ηθικός συμπαραστάτης στην έναρξη της
προσπάθειας αυτής στάθηκε από την πρώτη ημέρα ο αείμνηστος Ανδρέας
Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου μας κατά τα έτη 1952 – 1958.
Ατυχώς όμως ο θάνατός του (το Μάρτιο του 1985), διέκοψε την πολύτιμη
συνεργασία μας. Μόλις είχε προλάβει να μου παραδώσει 5 ή 6 αποφάσεις
του Εφετείου Πατρών με σχετικές περιλήψεις και απεβίωσε, χωρίς να
προλάβει να χαρεί για την προσπάθειά μας.
2. Η έκδοση μιας ετήσιας περιοδικής έκδοσης δεν είναι ευχερής. Όμως,
παρά τις δυσχέρειες, έγινε κατορθωτό να κυκλοφορήσουν μέχρι σήμερα
είκοσι τόμοι της Αχαϊκής Νομολογίας. Σ’ αυτήν την προσπάθεια υπήρξαν
ηθικοί συμπαραστάτες οι δικηγόροι του Συλλόγου μας και η αμέριστη
υποστήριξη όλων των διοικήσεών του από το 1984 μέχρι σήμερα.
3. Πολλοί δικηγόροι του Συλλόγου μας και ένας δικαστής είχαν την
διάθεση της εθελούσιας προσφοράς εργασίας για την επιλογή της ύλης.
Είναι χρέος που οφείλεται νομίζω σήμερα να αναφερθούν τα ονόματά
τους ονόματα όλων αυτών των συναδέλφων που δωρεάν εργάστηκαν
κατά περιόδους για την έκδοση της Αχαϊκής Νομολογίας. Έτσι, μπορώ
(και οφείλω) να αναφέρω τους συνεργάτες κάθε τόμου αναλυτικά.
1985 : Ανδρέας Λαμπρόπουλος και Γεώργιος Ευσταθίου, τότε
Πρωτοδίκης Αιγίου και σήμερα εφέτης, 1986, 1987 και 1988 : Γεώργιος
Ευσταθίου, 1991 Στέλλα Παπαχριστοπούλου, Βασίλης Αντωνόπουλος,
Κωνσταντίνος Λέων, Ανδρέας Νικολόπουλος και Γεώργιος Νικολόπουλος,
1992 : Στέλλα Παπαχριστοπούλου, Βασίλης Αντωνόπουλος, Θανάσης
Βγενόπουλος, Ανδρέας Νικολόπουλος, Γεώργιος Νικολόπουλος και
Αναστάσιος Τελώνης, 1993 και 1994 : Στέλλα Παπαχριστοπούλου, Βασίλης
Αντωνόπουλος, Θανάσης Βγενόπουλος, Κων/νος Λέων και Αναστάσιος
Τελώνης, 1996 και 1997 : Παναγιώτα Τζαμαλούκα και Νικόλαος Παπάκος,
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1998 : Νικόλαος Παπάκος και Αναστάσιος Τελώνης και 1999 και 2000 :
Νικόλαος Παπάκος. Εκ βαθέων τους ευχαριστώ όλους.
4. Με τη συμπλήρωση μιας εικοσαετίας, εύχομαι η έκδοση της Αχαϊκής
Νομολογίας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και στις επόμενες δεκαετίες. Η
προσφορά εθελούσιας εργασίας είναι χρέος όλων μας.
Πάτρα, Δεκέμβριος 2004
Δημ. Ζηνόζης
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1. ÃÅÍÉÊÅÓ ÁÑ×ÅÓ
70/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σ. Μέρμελα, Σ. Αργυριάδης).
Ενοχή. Εφαρμογή σ’αυτήν της διάταξης του άρθρου 288 Α.Κ. άσχετα αν αυτή
απορρέει από σύμβαση ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία
ή αν πηγάζει ευθέως από τον νόμο εκτός αν προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική
προστασία ή αν συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις προς εφαρμογή του άρθρου
388 Α.Κ. Eφαρμόζεται (το άρθρο 288 Α.Κ.) τόσο υπέρ του δανειστή όσο και υπέρ του
οφειλέτου. Δυνατότητα του δικαστή στην εφαρμογή της διάταξης αυτής. Εφαρμογή
και στις μισθώσεις προς μείωση ή αύξηση του μισθώματος.

Η διάταξη του άρθρου 288 του
Α.Κ., κατά την οποία ο οφειλέτης έχει
υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή
όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού
ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά
ήθη, εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ενοχή,
ασχέτως αν αυτή απορρέει από σύμβαση
ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή από άλλη
δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως
από το νόμο, εκτός αν προβλέπεται
άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν
συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 388 του Α.Κ. Η
ανωτέρω διάταξη, η οποία εφαρμόζεται
τόσο υπέρ του οφειλέτη όσο και υπέρ
του δανειστή, παρέχει στον δικαστή
την δυνατότητα, όταν, λόγω συνδρομής
ειδικών συνθηκών, η εμμονή στην
εκπλήρωση της παροχής είναι αντίθετη
προς την ευθύτητα και εντιμότητα που
επιβάλλονται στις συναλλαγές, να την
επεκτείνει ή να την περιορίσει με βάση
αντικειμενικά κριτήρια κατά τις αντιλήψεις
που κρατούν στις συναλλαγές, στο
επίπεδο εκείνο που ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της συναλλακτικής
καλής πίστης. Επομένως και ο μισθωτής

μπορεί να ζητήσει την αναπροσαρμογή
(μείωση) του οφειλόμενου μισθώματος,
αρχικού ή μετά από συμβατική ή νόμιμη
αναπροσαρμογή, με βάση, εκτός από
το άρθρο 388 και το άρθρο 288 του
ΑΚ, εφόσον εξαιτίας προβλεπτών ή
απρόβλεπτων περιστάσεων επήλθε
αδιαμφισβήτητα τόσο ουσιώδης μείωση
της μισθωτικής αξίας του μισθίου, ώστε
με τις συγκεκριμένες συνθήκες η
εμμονή του εκμισθωτή στην καταβολή
του συμφωνημένου μισθώματος να
είναι αντίθετη προς την ευθύτητα
και εντιμότητα που απαιτούνται στις
συναλλαγές και να επιβάλλεται
σύμφωνα με την καλή πίστη και τα
συναλλακτικά ήθη, παρά την ανάγκη
της κατοχυρώσεως της ασφάλειας των
συναλλαγών, η οποία πάντοτε πρέπει
να συνεκτιμάται η αναπροσαρμογή
του μισθώματος στο επίπεδο εκείνο,
το οποίο αίρει την δυσαναλογία των
εκατέρωθεν παροχών και αποκαθιστά
την διαταραχθείσα καλή πίστη (βλ.
Ολομ. ΑΠ 9/1997 Ελλ.Δνη 38.767, ΑΠ
103/2001 Ελλ.Δνη 42 718).
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

267/2003
(Eισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ν. Παπάκος, Σπ. Ζαφείρης).
Απειλή ότι θα δημοσιοποιηθεί το όνομα του πληρεξουσίου του δανειστή ότι είναι
τοκογλύφος κατ’επάγγελμα. Λόγω της απειλής αυτής ο αντιπρόσωπος φοβούμενος
την ανάμειξη του ονόμ ατός του στην τηλεόραση για τοκογλυφικά δάνεια παραιτήθηκε
από τις απαιτήσεις του αντιπροσωπευομένου. Είναι παράνομη συμπεριφορά και η
απειλούσα υποχρεώθηκε να πληρώσει το χρέος της.

Από τα προαναφερόμενα
αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι
η εκκαλούσα δεν πλήρωσε τις ως
άνω τέσσερις συναλλαγματικές, με
αποτέλεσμα να εκδοθούν εις βάρος
της οι υπ’αριθμ. 368/1995, 436/1995
και 622/1995 διαταγές πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
Κατά της πρώτης και τρίτης των ανωτέρω
διαταγών πληρωμής η εκκαλούσα
άσκησε αντίστοιχα τις από 20.5.1995
και 16.9.1995 ανακοπές, ισχυριζομένη
με αυτές ότι από το συμφωνηθέν ποσό
των 8.000.000 δραχμών του δανείου
το πέραν του 2.321.000 δραχμών
ποσό αυτού καλύπτει τοκογλυφικούς
τόκους. Τον ίδιο ισχυρισμό προέβαλε
και κατά την δίκη των ασφαλιστικών
μέτρων με αντικείμενο την αναστολή του
πλειστηριασμού του προαναφερομένου
διαμερίσματός της. Εξάλλου η
εκκαλούσα κατά την ίδια χρονική
περίοδο είχε δανεισθεί χρήματα και
από τους Γ.Μ. και την Κ.Γ. τους οποίους
στην συνέχεια κατήγγειλε για τοκογλυφία
όταν διαπίστωσε ότι αδυνατούσε να
αποδώσει τα ποσά των δανείων. Για
τον ίδιο επίσης λόγο κατήγγειλε και
τον γιό του εφεσιβλήτου Α.Λ., εναντίον
του οποίου καθώς και του εφεσιβλήτου
υπέβαλε την από 13.11/1996 έγκληση
συνεπεία της οποίας ασκήθηκε εναντίον
τους ποινική δίωξη για τοκογλυφία κατ’

επάγγελμα, πλην όμως με το υπ’αριθμ.
524/1997 βούλευμα του Συμβουλίου
Πλημ/δικών Πατρών που κατέστη
αμετάκλητο, απηλλάγησαν της ανωτέρω
κατηγορίας. Πέραν αυτών την 7.10.1995
η εκκαλούσα εμφανίσθηκε σε εκπομπή
του τηλεοπτικού σταθμού του «ΑΝΤ1»
που αφορούσε υπόθεση κυκλώματος
τοκογλυφίας που είχε ανακαλυφθεί
στην Πάτρα και κατήγγειλε ότι είχε πέσει
θύμα τοκογλυφίας και ότι μεταξύ των
δανειστών της ήταν και ο εφεσίβλητος
ενώ παράλληλα διοχέτευσε στον ίδιο
τηλεοπτικό σταθμό την πληροφορία ότι
ο Σ.Ρ. είναι τοκογλύφος με αναμενόμενη
άμεση δημοσιοποίηση του ονόματός
του στις εφημερίδες, το ραδιόφωνο
και την τηλεόραση. Κατά τον ίδιο
χρόνο (Οκτώβριος 1995) τηλεφωνούσε
στον Σ.Ρ. και τον απειλούσε ότι θα
τον καταγγείλει από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης για τοκογλυφία εάν δεν
παραιτηθεί των απαιτήσεών του από
την πραναφερομένη δανειακή σύμβαση.
Υπό το κράτος της ανωτέρω απειλής η
οποία, αφ’ενός ήταν ικανή να προξενήσει
υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες φόβο
σε έμφρονα άνθρωπο και αφ’ετέρου να
εκθέσει σε σπουδαίο και άμεσο κίνδυνο
την τιμή και την υπόληψη του Σ.Ρ., αυτός
περιήλθε δικαιολογημένα σε κατάσταση
ψυχολογικής πίεσης και καταληφθείς
από φόβο και ανησυχία, προκειμένου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

να αποφύγει τις ανωτέρω συνέπειες,
εξαναγκάσθηκε να υπογράψει το από
10.10.1995 ιδιωτικό συμφωνητικό με το
οποίο δηλώνει ότι ουδεμία απαίτηση έχει
ή διαφυλάσσει κατά της εκκαλούσης που
προέρχεται από τις ανωτέρω διαταγές
πληρωμής και την από 7.2.1995
σύμβαση δανείου, η δε εκκαλούσα
δηλώνει ότι δεν πρόκειται ούτε προτίθεται
να αναμείξει το όνομα του Σ.Ρ. σε τυχόν
δοθησομένη απ’αυτήν συνέντευξη στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης στο
ίδιο συμφωνητικό αναφέρεται ότι ο Σ.Ρ.
παρέδωσε και η εκκαλούσα παρέλαβε
τις τέσσερις συναλλαγματικές που
αναφέρονται στην σύμβαση δανείου και
βάσει των οποίων εκδόθηκαν εις βάρος
αυτής οι προαναφερόμενες διαταγής
πληρωμής. Από την ανωτέρω όμως
παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά
της εκκαλούσης ο εφεσίβλητος υπέστη
τις εξής ζημίες: 1) δρχ. 8.000.000, ήτοι
το ποσό του δανείου, την απόδοση του
οποίου απέφυγε η εκκαλούσα. 2) δρχ.
948.042 τις οποίες δαπάνησε για την
έκδοση των υπ’αριθμ. 368/1995, 436/
1995 και 622/1995 διαταγών πληρωμής
και την κοινοποίηση αυτών με επιταγή
προς πληρωμή στην εκκαλούσα και
ειδικότερα δραχμές 246.546 για την
πρώτη, δραχμές 280.496 για την δεύτερη
και δραχμές 421.000 για την τρίτη. Η
εκκαλούσα δεν αμφισβητεί το ύψος
του ανωτέρω κονδυλίου των 948.042
δραχμών, ισχυρίζεται όμως με τον έκτο
λόγο της εφέσεως ότι το ανωτέρω ποσό
ζημιώθηκε ο εφεσίβλητος για δικαστικές
ενέργειες που επιλέγησαν από τον ίδιο
αντί της τακτικής αγωγής. Ο λόγος αυτός
της εφέσεως είναι απορριπτέος ως
αβάσιμος, διότι εφόσον ο εφεσίβλητος
είχε έναντι της εκκαλούσης χρηματική
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απαίτηση μη εξαρτώμενη από αίρεση,
προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και για
ορισμένο ποσό, αποδεικνυόμενα, ήτοι
τόσο η απαίτηση όσο και το οφειλόμενο
ποσό με ιδιωτικά έγγραφα, είχε από
το νόμο το δικαίωμα να ζητήσει την
έκδοση διαταγών πληρωμής (άρθρ.
623 και 624 ΚΠολΔ), όταν μάλιστα η
διαταγή πληρωμής, η οποία εκδίδεται
με την ειδική διαδικασία των άρθρων
624 έως 634 ΚΠολΔ, αποτελεί τίτλο
εκτελεστό, σύμφωνα με το άρθρο
631 του ίδιου Κώδικα. Περαιτέρω η
εκκαλούσα κατά την πρώτη συζήτηση
της υποθέσεως ενώπιον του
πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, προέβαλε
την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως
του δικαιώματος του εφεσιβλήτου την
οποία επαναφέρει με τον πέμπτο λόγο
της εφέσεως, ισχυριζομένη ειδικότερα
ότι είναι πρόδηλα καταχρηστική
και περίεργη η συμπεριφορά του
εφεσιβλήτου, ο οποίος καίτοι γνωρίζει
ότι ο αντιπρόσωπός του στις 10.10.1995
εξαναγκάζεται υπό το κράτος της απειλής
να παραιτηθεί των εις βάρος αυτής
αξιώσεών του από τις τρεις διαταγές
πληρωμής δεν άσκησε αμέσως την
κρινόμενη αγωγή αλλά μετά τον θάνατο
του αντιπροσώπου του που συνέβη τον
Απρίλιο του 1997. Η ανωτέρω ένσταση
είναι αβά σιμη, διότι μόνη η πάροδος
του χρόνου από την 10.10.1995 μέχρι
την άσκηση της αγωγής (25.6.1998)
χωρίς άλλα περιστατικά από τα οποία
να προκύπτει ότι ο εφεσίβλητος με την
συμπεριφορά του δημιούργησε σ’αυτή
(εκκαλούσα) την πεποίθηση ότι δεν
θέλει ν’ασκήσει τα δικαιώματά του,
δεν καθιστά την άσκηση του επιδίκου
δικαιώματος καταχρηστική (βλ. ΑΠ 420/
1988 Ελλ.Δικ. 29.1675).
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579/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Κωνστ. Χ. Πετρόπουλος).
ΔΕΗ. Διακοπή ρεύματος σε βάρος καταναλωτή. Αν έγινε για μη πληρωμή οφειλής
εντόνως αμφισβητούμενης, αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας (57 ΑΚ) και
επιδικάζεται αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Η διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος
στα
γραφεία
της
εφεσιβλήτου, που έγινε αντιληπτή
από το εν γένει προσωπικό της και
τους συναλλασσομένους με αυτήν,
είχε ως αποτέλεσμα την προσβολή
της προσωπικότητας της τελευταίας
και ειδικότερα την μείωση του κύρους,
της φήμης και της φερεγγυότητας
της ως γνωστής τεχνικής εταιρείας
κατασκευής δημοσίων και δημοτικών
έργων, η προσβολή δε αυτή είναι
παράνομη, αφού έγινε για μη πληρωμή
οφειλής της εφεσιβλήτου προς την
εκκαλούσα ΔΕΗ (προαναφερθείσα
δαπάνη αποκαταστάσεως βλάβης εκ
δραχμών 812.427), η οποία (οφειλή),
εντόνως αμφισβητούμενη από την
εφεσίβλητο, δεν είχε βεβαιωθεί
δικαστικώς ή κατ’άλλον αντικειμενικό
τρόπο, ώστε να μπορεί πράγματι η
εκκαλούσα να διακόψει την παροχή
για την μη πληρωμή της εν λόγω
οφειλής σύμφωνα με τον επικαλούμενο
υπ’αριθμ. 12 όρο του προαναφερθέντος
συμβολαίου παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος μεταξύ των διαδίκων, κατά
τον οποίο η Δ.Ε.Η. έχει το δικαίωμα να
προσθέτει στους λογαριασμούς που
εκδίδει και οποιαδήποτε άλλη οφειλή
του καταναλωτή (εδώ της εφεσιβλήτου)

προερχόμενη από οποιαδήποτε αιτία
και σε περίπτωση μη εξοφλήσεώς
της από τον καταναλωτή να διακόπτει
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
προς αυτόν και ο οποίος όμως όρος,
ερμηνευόμενος όπως απαιτεί η καλή
πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα
συναλλακτικά ήθη (άρθρ. 200 ΑΚ),
προϋποθέτει οφειλή εκκαθαρισμένη,
υπό την προεκτεθείσα έννοια, η οποία
δεν υφίστατο εν προκειμένω. Επομένως
και σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 59
του ΑΚ η εφεσίβλητη εταιρεία νομίμως
ζητεί χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης από την ένδικη ως άνω
προσβολή της προσωπικότητάς της (για
το δικαίωμα στην προσωπικότητα του
νομικού προσώπου βλ. ιδίως Τούση,
Γεν. Αρχ. Σελ. 262263), το ποσό που
πρέπει να της επιδικασθεί για την
ικανοποίηση της βλάβης αυτής ανέρχεται
κατά την κρίση του δικαστηρίου και
ενόψει του είδους της προσβολής και
της εκτάσεως της βλάβης των συνθηκών
υπό τις οποίες έλαβε χώραν η προβολή
και της περιουσιακής καταστάσεως των
διαδίκων (βλ. Σούρλα, στην Ερμ. Α.Κ.
άρθρ. 59 αρ. 12) στις εκατό χιλιάδες
(100.000) δραχμές και ήδη 293,47
ευρώ.
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609/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σ. Πολύδωρος, Θ. Θεοδόσης).
Πλάνη κατά την κατάρτιση της δικαιοπραξίας. Αυτό συμβαίνει όταν η δήλωση δεν
συμφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, με την βούληση του δηλούντος. Παραγωγικά αίτια
της βουλήσεως. Πότε λαμβάνονται υπόψη για την στοιχειοθέτηση της ουσιώδους
πλάνης. Περιστατικά.

Από τα άρθρα 140,141,142 και
154 του ΑΚ προκύπτει ότι, αν κατά
την κατάρτιση της δικαιοπραξίας η
δήλωση δεν συμφωνεί, από ουσιώδη
πλάνη, με την βούληση του δηλούντος,
αυτός έχει το δικαίωμα να ζητήσει την
ακύρωση της δικαιοπραξίας. Είναι δε
ουσιώδης η πλάνη όταν αναφέρεται
σε σημείο ή ιδιότητα του προσώπου ή
του πράγματος τέτοιας σπουδαιότητας
για την όλη δικαιοπραξία, ώστε αν ο
πλανηθείς γνώριζε την πραγματική
κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε την
δικαιοπραξία. Κατά το άρθρο 143 ΑΚ
η πλάνη που αναφέρεται αποκλειστικά
στα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως
δεν είναι ουσιώδης. Αν όμως τα
παραγωγικά αίτια τέθηκαν ως αίρεση ή
αν συζητήθηκαν πριν από την κατάρτιση
της δικαιοπραξίας και αποτέλεσαν
βάση ή προϋπόθεση αυτής, κατά την
θέληση των μερών, σύμφωνα με την
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη
κατά τα άρθρα 200,281 και 288 του
ΑΚ, η πλάνη ως προς τα αίτια αυτά
είναι ουσιώδης, άρα δικαιολογεί την
ακύρωση της δικαιοπραξίας, όπως
όταν τα περιστατικά επί των οποίων
τα μέρη κυρίως στήριξαν την σύναψη
της σύμβασης, ως δικαιοπρακτικό της
θεμέλιο, δεν συνέτρεχαν ή ανατράπηκαν
ύστερα (Ολ. ΑΠ 35/1998 ΝοΒ 47 251,
Ολ. ΑΠ 5/1990 Ελλ.Δικ. 31 551).
Ο ενάγων το δικαίωμά του για

ακύρωση της παραπάνω δικαιοπραξίας
στηρίζει σε ουσιώδη πλάνη του ως
προς την ιδιότητα του επιδίκου ακινήτου
κειμένου εκτός των ορίων του οικισμού,
αφού στην περίπτωση αυτή για την
αρτιότητα και την δόμησή του, το
ελάχιστο εμβαδόν που έπρεπε να είναι
4.000 τ.μ, και η έκταση αυτή αποτέλεσε
όρο της συνάψεως της συμβάσεως, ενώ
αν γνώριζε την πραγματική κατάσταση
και συγκεκριμένα την ένταξή του εντός των
ορίων του οικισμού με την παραπάνω
απόφαση της Νομάρχου Ηλείας, που
προέβλεπε αρτιότητα 1000 τ.μ, δεν θα
προχωρούσε στην κατάρτιση της
πωλήσεως της επίδικης εκτάσεως. Από
τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά
αποδεικνύεται, ότι η ιδιότητα του
επιδίκου ακινήτου, ως εκτός των ορίων
του οικισμού Καβασίλων, δεν τέθηκε
ως προϋπόθεση και δικαιοπρακτικό
θεμέλιο της επίδικης πωλήσεως, την
οποία δεν θα κατάρτιζε ο ενάγων αν
γνώριζε, ότι αυτό περιλαμβάνονταν
εντός του περιγράμματος του οικισμού,
καθόσον σκοπός του ενάγοντος ήταν να
επιτύχει την εξοικονόμηση χρημάτων
από την πώληση του ακινήτου για την
αποπεράτωση του ξενοδοχείου του
και αδιαφόρησε να ερευνήσει αν το
επίδικο ακίνητο είχε ήδη υπαχθεί εντός
των ορίων του οικισμού. Επομένως
θα προχωρούσε στην κατάρτιση της
συμβάσεως πωλήσεώς του και αν ακόμη
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658/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κ. Παλαιολόγου, Κ. Πετρόπουλος).
Σύμβαση εργασίας. Λύση της με συμφωνία μεταξύ εργοδότη – εργαζομένου. Η σύμβαση
αυτή όμως μπορεί να είναι ακυρώσιμη λόγω πλάνης ή απάτης. Πλάνη ουσιώδης.
Μπορεί να είναι και αποτέλεσμα εσφαλμένης γνώσεως της πραγματικότητας. Μπορεί
επίσης να έχει σχέση και ως προς το δίκαιο.

Η ατομική σύμβαση εργασίας
ορισμένου ή αορίστου χρόνου μπορεί
να λυθεί (λήξει) με αντίθετη συμφωνία
μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, στα
πλαίσια της καθιερουμένης με το άρθρο
361 ΑΚ ελευθερίας των συμβάσεων.
Η νέα όμως αυτή σύμβαση με την
οποία λύεται σύμβαση εργασίας, είναι
ακυρώσιμη, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 140147 ΑΚ λόγω πλάνης
ή απάτης. Από τις προαναφερόμενες
διατάξεις προκύπτει ότι αν κατά την
κατάρτιση της δικαιοπραξίας, από
ουσιώδη πλάνη υπάρχει διάσταση
μεταξύ βουλήσεως και δηλώσεως του
δηλούντος, αυτός έχει το δικαίωμα να
ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας.
Η πλάνη είναι ουσιώδης, όταν αναφέρεται
σε σημείο ή ιδιότητες του προσώπου ή
του πράγματος τέτοιας σπουδαιότητος
για την όλη δικαιοπραξία, ώστε αν ο
πλανηθείς γνώριζε την πραγματική
κατάσταση δεν θα επιχειρούσε την
δικαιοπραξία. Η πλάνη που αναφέρεται
στα παραγωγικά της βουλήσεως αίτια
δεν είναι ουσιώδης και επομένως δεν
οδηγεί σε ακύρωση της δικαιοπραξίας,
εκτός αν τα αίτια αυτά ετέθησαν ως
αίρεση ή αν συζητήθηκαν πριν την
κατάρτιση της δικαιοπραξίας και
αποτέλεσαν βάση ή προϋπόθεση αυτής
κατά την θέληση των μερών σύμφωνα με
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη
όπως αυτά προσδιορίζονται στα άρθρα

200,281 και 288 ΑΚ. Στην περίπτωση
αυτή που τα παραγωγικά αίτια ετέθησαν
ως αίρεση στην δικαιοπραξία ή
συζητήθηκαν και αποτέλεσαν την βάση
ή την προϋπόθεση αυτής δικαιολογείται
η ακύρωση της δικαιοπραξίας λόγω
πλάνης αν αυτά δεν συνέτρεχαν ή
ανετράπησαν εκ των υστέρων (Ολ.ΑΠ
35/1998 Ελλ.Δ. 39.1268). Απάτη δε
που δικαιολογεί την ακύρωση της
δικαιοπραξίας στοιχειοθετείται όταν
ο αντισυμβαλλόμενος από πρόθεση
προκαλεί με κάθε δόλιο μέσο ή τέχνασμα
την δήλωση της βουλήσεως του άλλου
προς κατάρτιση της δικαιοπραξίας, ώστε
το μέσο αυτό να υπήρξε αποφασιστικό
για την κατάρτισή της. Η δόλια δε αυτή
συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου,
που πρέπει να προσδιορίζεται
επακριβώς στην αγωγή με την οποία
ζητείται η ακύρωση της δικαιοπραξίας
λόγω απάτης, μπορεί να αφορά και σε
ψευδή γεγονότα ή παραστάσεις που
αναφέρονται στο μέλλον (ΑΠ 709/99
Ελλ.Δ. 41.357). Η πλάνη αυτή μπορεί
να είναι και αποτέλεσμα εσφαλμένης
γνώσεως για τον προσδιορισμό της
πραγματικής καταστάσεως, μπορεί δε
να έχει σχέση και ως προς το δίκαιο
και μάλιστα ως προς το είδος της
δικαιοπραξίας ή την νομική ενέργεια
κάποιου όρου ή ως προς τις νομικές
συνέπειες κάποιας δηλώσεως (ΑΠ
151/02 Ελλ.Δ. 43.1060).
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686/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φ. Γεωργόπουλος, Αλ. Μονοκρούσος).
Σύμβαση. Δήλωση βουλήσεως. Ύπαρξη κενού σ’αυτήν ή αμφιβολίας. Προσφυγή του
δικαστή στα άρθρα 173 ΑΚ (υποκειμενικό στοιχείο της δήλωσης βουλήσεως) και 200
ΑΚ (αντικειμενικό στοιχείο της δήλωσης). Έννοια και ερμηνεία τους.

Οι ερμηνευτικοί κανόνες των
άρθρων 173 και 200 ΑΚ εφαρμόζονται σε
κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει
κενό στην ερμηνευόμενη σύμβαση ή
αμφιβολία ως προς την βούληση των
συμβληθέντων. Το Δικαστήριο όταν
διαπιστώσει ότι από τις δηλώσεις
βουλήσεως των συμβληθέντων υπάρχει
κενό ή αμφιβολία υποχρεούται να
αναζητήσει την αληθινή βούληση αυτών,
προσφεύγοντας προς τούτο στους
κανόνες των προαναφερομένων άρθρων
(ΑΠ 1673/95 Ελλ.Δ. 39.331). Η πρώτη
των προαναφερομένων διατάξεων
(ΑΚ 173) εξαίρει το υποκειμενικό
στοιχείο της δήλωσης βουλήσεως,
δηλαδή την άποψη του δηλούντος και
απαιτεί όπως για την ερμηνεία της να

μην προσκολλάται το δικαστήριο στις
λέξεις αλλά να αναζητεί την αληθινή
βούληση. Η δεύτερη διάταξη εξαίρει
το αντικειμενικό στοιχείο, δηλαδή την
άποψη των συναλλαγών και επιβάλλει
η δήλωση να ερμηνεύεται όπως απαιτεί
η καλή πίστη, για τον προσδιορισμό
και μόνο της οποίας θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά ήθη.
Έτσι κάθε δήλωση βουλήσεως θα
πρέπει να ληφθεί με την έννοια που
απαιτεί στην συγκεκριμένη περίπτωση
η συναλλακτική ευθύτητα και κατά τους
κανόνες της οποίας θα μπορούσε να
γίνει αντιληπτή η δήλωση βουλήσεως
και από τον τρίτο (ΑΠ 844/98 Ελλ.Δ.
40.145, ΑΠ 6511/99 Ελλ.Δ. 41.437).

703/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγ. Ματσούκης, Δ. Γιαννακός, Γ. Καραμέρος).
Αισχροκερδής δικαιοπραξία. Απαραίτητα στοιχεία της.

Από τις διατάξεις αυτές των
άρθρων 178 και 179 ΑΚ και ειδικότερα
την δεύτερη προκύπτει ότι για να
χαρακτηρισθεί δικαιοπραξία ως
αισχροκερδής – καταπλεονεκτική και
συνεπώς άκυρη, λόγω αντιθέσεώς
της προς τα χρηστά ήθη, απαιτείται να
συντρέχουν αθροιστικώς τρία στοιχεία,

ήτοι: α) προφανής δυσαναλογία μεταξύ
παροχής και αντιπαροχής, β) ανάγκη
ή κουφότητα ή απειρία του ενός των
συμβαλλομένων και γ) η εκμετάλλευση της
γνωστής σ’αυτόν ανάγκης ή κουφότητας
ή απειρίας του συμβαλλομένου τούτου
από τον αντισυμβαλλόμενο. Αν λείπει
ένα x λόγος περί ακυρότητας της
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δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς, χωρίς
να αποκλείεται και στην περίπτωση αυτή
ακυρότητα της δικαιοπραξίας αυτής λόγω
αντιθέσεώς της προς τα χρηστά ήθη
κατά την στην αρχή της σκέψεως αυτής

γενική διάταξη του άρθρου 178 ΑΚ, αν
συντρέχουν στοιχεία προσδίδονται σ’
αυτή ανήθικο χαρακτήρα (ΑΠ 1522/2000
Ελλ. Δικ. 42.1291, ΑΠ 733/1993 Ελλ. Δικ.
36.106).

822/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρ. Σαράκης, Κ. Ράπτης).
Προσωπικότητα. Προσβολή της τιμής και υπόληψης από δημοσιεύσεις σε έντυπο.
Διακρίσεις ως προς την ευθύνη. Για την επιδίκαση αποζημίωσης για ηθική βλάβη
απαιτείται να είναι η συμπεριφορά υπαίτια και μόνο ο υπαίτιος της προσβολής
μπορεί να υποχρεωθεί σε καταβολή χρηματικής ικανοποίησης. Ειδικά ο ιδιοκτήτης
του εντύπου ευθύνεται και χωρίς να είναι υπαίτιος της προσβολής με την προϋπόθεση
όμως ότι είναι υπαίτιος ο συντάκτης του δημοσιεύματος ή ο εκδότης ή ο διευθυντής
της συντάξεως του εντύπου στην περίπτωση που ο συντάκτης είναι άγνωστος.

Κατά το άρθρο μόνο παράγρ.
1 και 4 του Ν. 1178/1981 «περί
αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων
διατάξεων», ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου
υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση
για την παράνομη περιουσιακή ζημία,
καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση
για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν
υπαιτίως με δημοσίευμα το οποίο θίγει
την τιμή και την υπόληψη κάθε ατόμου,
έστω και αν η υπαιτιότητα, κατά το άρθρο
914 ΑΚ, η πρόθεση κατά το άρθρο
919ΑΚ και η γνώση ή υπαίτια άγνοια
κατά το άρθρο 920 του ΑΚ συντρέχει
στον συντάκτη του δημοσιεύματος ή
αν αυτός είναι άγνωστος, στον εκδότη ή
τον διευθυντή συντάξεως του εντύπου,
το ελάχιστο δε όριο της οφειλόμενης
κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηματικής
ικανοποίησης ορίζεται στο ποσό των
10.000.000 δραχμών για τις ημερήσιες
εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης
και στο ποσό των 2.000.000 δραχμών
για τις άλλες εφημερίδες ή περιοδικά.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω
διατάξεων προς αυτές του άρθρου
59 του ΑΚ, προκύπτει ότι για την
επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης
στον προσβληθέντα από δημοσίευμα
απαιτείται η προσβολή να είναι υπαίτια
και μόνο ο υπαίτιος της προσβολής
μπορεί να υποχρεωθεί σε καταβολή
χρηματικής ικανοποίησης. Ειδικώς ο
ιδιοκτήτης του εντύπου ευθύνεται και
χωρίς να είναι υπαίτιος της προσβολής,
με την προϋπόθεση όμως ότι είναι
υπαίτιος ο συντάκτης του δημοσιεύματος
ή ο εκδότης ή ο διευθυντής συντάξεως
του εντύπου, στην περίπτωση που ο
συντάκτης είναι άγνωστος. Επομένως αν
δεν υπάρχει υπαιτιότητα των ανωτέρω
προσώπων, ούτε ο ιδιοκτήτης ευθύνεται,
εκτός και αν είναι υπαίτιος προσωπικώς,
ενώ οι περισσότεροι υπαίτιοι και
υπεύθυνοι ευθύνονται εις ολόκληρον.
Περαιτέρω ο νομοθέτης, όπως μπορεί να
θεσπίζει όρια ποινών στο ποινικό δίκαιο,
μπορεί να θεσπίζει και όρια χρηματικής
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ικανοποίησης στο αστικό δίκαιο, οπότε το
δικαστήριο οφείλει να κινηθεί μέσα στα
όρια αυτά και στην ανωτέρω περίπτωση

που θεσπίζεται κατώτατο όριο χρηματικής
ικανοποίησης, δεν μπορεί να επιδικάσει
μικρότερο ποσό από αυτό.

853/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λ. Μαργαρίτης, Χρ. Γασπαράτος).
Κατάχρηση δικαιώματος. Μόνη η επί μακρόν χρόνο μη άσκηση του δικαιώματος δεν
αρκεί καταρχήν για την στοιχειοθέτηση της κατάχρησης. Η σχετική ένσταση προτείνεται
μόνο κατά την πρώτη συζήτηση.

Κατά την έννοια του άρθρου 281
ΑΚ, το δικαίωμα θεωρείται ότι ασκείται
καταχρηστικά και όταν η συμπεριφορά
του δικαιούχου που προηγήθηκε της
ασκήσεώς του και η πραγματική κατάσταση
που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα που
μεσολάβησε, δεν δικαιολογούν επαρκώς
την μεταγενέστερη ενάσκησή του, από την
οποία αντιθέτως προκύπτει προφανής
υπέρβαση των ορίων, τα οποία τίθενται
με την ως άνω διάταξη για την άσκηση του
δικαιώματος. Ειδικότερα, στην περίπτωση
της μακράς αδράνειας του δικαιούχου δεν
αρκεί κατ’αρχήν μόνον αυτή η επί μακρόν
χρόνο μη άσκηση του δικαιώματος,
αλλ’υπάρχει τέτοια κατάχρηση μόνον
εφόσον συντρέχουν προσθέτως και
άλλα περιστατικά που ανάγονται στο ίδιο
διάστημα και στην όλη συμπεριφορά τόσο
του δικαιούχου, όσο και του υποχρέου
που αποκρούει το δικαίωμα, από τα
οποία δημιουργείται στον τελευταίο η
εύλογη πεποίθηση, ότι δεν πρόκειται να
ασκηθεί κατ’αυτού σε τρόπο που η με την
μεταγενέστερη άσκηση του δικαιώματος
επιδίωξη ανατροπής μιας καταστάσεως
που έχει δημιουργηθεί υπό ορισμένες
ειδικές συνθήκες και έχει διατηρηθεί επί
μακρόν χρόνο, συνεπάγεται επαχθείς για
τον υπόχρεο συνέπειες (ΑΠ 222/2001
ΝοΒ 50.326). Όπως, εξάλλου, προκύπτει

από τις διατάξεις των άρθρων 262 &1
και 269 ΚΠολΔ, τα περιστατικά που
συγκροτούν την καταχρηστική άσκηση
του δικαιώματος και είναι απαραίτητα για
την πληρότητα της σχετικής ενστάσεως
και το παραδεκτό της προβολής της,
πρέπει να προτείνονται από τον υπόχρεο
κατά την πρώτη συζήτηση ενώπιον του
πρωτοβαθμίου δικαστηρίου.
Στην προκειμένη υπόθεση,
όπως προκύπτει από τις προτάσεις των
εναγομένων της πρώτης συζητήσεως
ενώπιον του πρωτοδίκου δικαστηρίου
προς απόκρουση της εναντίον
τους στρεφομένης αναγνωριστικής
αγωγής κυριότητας των εφεσιβλήτων,
ισχυρίσθηκαν, ότι η άσκηση του
δικαιώματος των εναγόντων είναι
καταχρηστική, διότι τόσο αυτοί
(εναγόμενοι) όσο και ο δικαιοπάροχός
τους κατέχουν και νέμονται τα επίδικα
ακίνητα από το έτος 1952 εν γνώσει και
χωρίς εναντίωση των εναγόντων και η
συμπεριφορά τους αυτή δημιούργησε
σ’αυτούς την εύλογη πεποίθηση ότι δεν
πρόκειται να ασκήσουν το δικαίωμά
τους. Όμως, σύμφωνα με τα πιο πάνω
εκτιθέμενα, ο ισχυρισμός των εναγομένων
πρέπει ν’απορριφθεί ως αόριστος, αφού
δεν εκθέτουν, εκτός της μακράς αδράνειας
των εναγόντων, άλλα περιστατικά που να
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θεμελιώνουν την ένσταση εκ του άρθρου
281 Α.Κ. Το πρωτόδικο δικαστήριο που
απέρριψε ως αόριστη την ως άνω ένσταση
των εναγομένων, ορθά ερμήνευσε και

εφάρμοσε την διάταξη του άρθρου 281
Α.Κ. και πρέπει ν’απορριφθεί ως αβάσιμος
ο σχετικός λόγος της εφέσεως.

1005/2003
(Εισηγητής: Xαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθ. Θεοδόσης, Γερ. Παρασκευόπουλος, Δ. Κότσιφας).
Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (Ν. 2810/2000). Μέλη μόνο φυσικά πρόσωπα
που απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας.
Πότε γίνονται μέλη νομικά πρόσωπα. Το νομικό πρόσωπο του συνεταιρισμού είναι
διαφορετικό εκείνου της ομάδας παραγωγών (ΟΠ).

Από τις διατάξεις των άρθρων 1
παρ.3, 3 παρ.1, 5 παρ.1, 10,14 και 16 του
2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις» σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των α) του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 2200/96 του Συμβουλίου «για
την κοινή οργάνωση των αγορών στον
τομέα των οπωροκηπευτικών», β) του
Κανονισμού (ΕΚ) 1432/03 της Επιτροπής
«σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
2200/96 του συμβουλίου όσον αφορά
«την αναγνώριση των οργανώσεων
παραγωγών και την προαναγνώριση
των ομάδων παραγωγών» και γ) του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1433/03 της
Επιτροπής «σχετικά με τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)
2200/96 του Συμβουλίου όσον
αφορά «τα επιχειρησιακά ταμεία, τα
επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία
και την χρηματοδοτική ενίσχυση», δ) του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/96 του
Συμβουλίου «για την κοινή οργάνωση της
αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά»
προκύπτουν τα εξής: α) οι πρωτοβάθμιες
συνεταιριστικές οργανώσεις (ΑΣΟ) είναι

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
έχουν εμπορική ιδιότητα, αναπτύσσουν
δε κάθε είδους δραστηριότητα για την
επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο
του νόμου και του καταστατικού τους,
έχουν δικό τους καταστατικό που
πρέπει να υπογράφεται από επτά
τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, δικά
τους όργανα διοίκησης (Γ.Σ. και διοικητικό
συμβούλιο) υπαγόμενο στον εποπτικό
έλεγχο του Υπουργείου Γεωργίας. Μέλη
των πρωτοβάθμιων συνεταιριστικών
οργανώσεων μπορεί να είναι μόνο
φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται
σε οποιοδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα
της αγροτικής οικονομίας που
εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες
του συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους
του καταστατικού του και αποδέχονται να
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Μέλη
του συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν
και νομικά πρόσωπα, εφόσον τούτο
προβλέπεται από το καταστατικό του
συνεταιρισμού και με την προϋπόθεση
ότι τα νομικά αυτά πρόσωπα, έχουν,
σύμφωνα με το καταστατικό τους
την άσκηση επιχείρησης αγροτικής
παραγωγής η οποία εξυπηρετείται

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

από τις κατά το καταστατικό του (του
συνεταιρισμού) δραστηριότητες. Τα
μέλη του συνεταιρισμού (φυσικά ή
νομικά πρόσωπα) υποχρεούνται στην
καταβολή χρηματικού ποσού συμμετοχής
(συνεταιριστική μερίδα) και υποχρεούνται
επικουρικώς έναντι των τρίτων μέχρι του
καθοριζομένου από το καταστατικό του
συνεταιρισμού ποσού. Για την σύσταση
αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης
απαιτείται έγκριση του καταστατικού
της με απόφαση του ειρηνοδικείου
της έδρας του συνεταιρισμού και
καταχώριση αυτής στο βιβλίο μητρώου
αγροτικών συνεταιρισμών του οικείου
ειρηνοδικείου, β) οι ομάδες παραγωγών
(ΟΠ) στον τομέα των οπωροκηπευτικών,
στον οποίο περιλαμβάνονται και οι
νωπές τομάτες ή διατηρημένες με απλή
ψύξη (άρθρο 1 παρ.2 του παραπάνω
Κανονισμού 2200/96 με αριθμό κωδικού
0 02 00) αποτελούν νομικά πρόσωπα
τα οποία συνιστώνται με πρωτοβουλία
των παραγωγών αναφερομένων
στο ίδιο άρθρο επτά κατηγοριών
οπωροκηπευτικών, μεταξύ των οποίων
και τομάτα προς μεταποίηση. Σκοπός
της Ο.Π. είναι ιδίως να εξασφαλισθεί
ο προγραμματισμός της παραγωγής
και η προσαρμογή στην ζήτηση των
προϊόντων αυτών, ιδίως από ποσοτική
και ποιοτική άποψη, η προώθηση ή
συγκέντρωση της προσφοράς της
παραγωγής των μελών της οργάνωσης
κ.λ.π. Κάθε ομάδα παραγωγών έχει δικό
της καταστατικό που προβλέπει την
υποχρέωση, των παραγωγών μελών της
να εφαρμόζουν στους τομείς γνώσης της
παραγωγής, εμπορίας και προστασίας
του περιβάλλοντος τους κανόνες
που θεσπίζονται από την οργάνωση
παραγωγών, να μετέχουν μόνο σε μία
ομάδα παραγωγών κατά κατηγορία
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παραγομένων προϊόντων. Από τα
παραπάνω συνάγεται περαιτέρω ότι
το νομικό πρόσωπο του συνεταιρισμού
είναι διαφορετικό εκείνου της ομάδας
παραγωγών στην οποία συμμετέχουν
τα μέλη του (όλα ή μερικά από αυτά).
Διαφορετικά επίσης νομικά πρόσωπα
είναι η ΟΠ και ο συνεταιρισμός έστω και
αν ο τελευταίος αυτός έχει συσταθεί ως
κλαδικός με την έννοια ότι μέλη αυτού,
κατά το καταστατικό του είναι μόνο οι
παραγωγοί ορισμένου προϊόντος από
εκείνα που υπάγονται στον κλάδο των
οπωροκηπευτικών και έχει αναγνωρισθεί
ως ΟΠ, ανεξαρτήτως του ότι στην
περίπτωση αυτή τα όργανα διοίκησης
του συνεταιρισμού και της ομάδας
παραγωγών ταυτίζονται, αφού κάθε
ένα από αυτά είναι χωριστό υποκείμενο
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων διότι
έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.
Επομένως ικανό να είναι διάδικος
και νομιμοποιούμενο ενεργητικώς να
απαιτήσει αποζημίωση, κατά το άρθρο
920 ΑΚ ή χρηματική ικανοποίηση
κατά το άρθρο 932 ΑΚ, όταν συνεπεία
αδικοπραξίας τρίτου μειώνεται το
κύρος, η πίστη και το μέλλον των
νομικών προσώπων, όπως είναι η
συκοφαντική δυσφήμιση των οργάνων
διοίκησης αυτών κατά την άσκηση της
ανατεθείσης από το καταστατικό τους
εξουσίας είναι εκείνο το νομικό πρόσωπο
που ζημιώνεται ή υφίσταται ηθική βλάβη
(ΟΠ ή συνεταιρισμός) αναλόγως αν τα
συκοφαντιικά γεγονότα αποδίδονται από
τον δράστη στο μέλος της διοίκησης κατά
την άσκηση των νομίμων καθηκόντων του
ενός ή του άλλου νομικού προσώπου,
αφού το ίδιο φυσικό πρόσωπο ενεργεί
ενίοτε μεν ως εκπρόσωπος της ΟΠ και
ενίοτε ως εκπρόσωπος του νομικού
προσώπου του συνεταιρισμού.
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1083/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Αλέξιος Καλογερόπουλος).
Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία της (Ν. 2121/1993). Το γεγονός της επέμβασης
σε αλλότριο πνευματικό έργο δημιουργεί και παράνομη πράξη (άρθρα 914 ΑΚ και
65 Ν.2121/1993).

Κατά το άρθρο 1 του Ν.2121/
1993 «περί Πνευματικής ιδιοκτησίας,
συγγενικών δικαιωμάτων και λοιπών
θεμάτων», οι πνευματικοί δημιουργοί,
με την δημιουργία του έργου, αποκτούν
πάνω σ’αυτό πνευματική ιδιοκτησία
που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά
και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα
της εκμετάλλευσης του έργου
(περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα
της προστασίας του προσωπικού του
δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Η

προσβολή απόλυτου και αποκλειστικού
δικαιώματος συνιστά πράξη παράνομη
και εφόσον γίνεται υπαίτια, συνιστά
αδικοπραξία, επειδή ενέχει αφ’εαυτής
εναντίωση προς την αποκλειστική
εξουσία του δικαιούχου. Δηλαδή, το
γεγονός της επέμβασης δημιουργεί και
την παράνομη πράξη, κατά το άρθρο
914 ΑΚ και κατά την ειδική διάταξη του
άρθρου 65 του ανωτέρω νόμου (βλ.
σχετ. ΕΑ 931/2000 Χρ. Ιδ. Δικ. 2001
σελ. 171).

2. åíï÷éêï äéêáéï
131/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ανδριόπουλος, Βασίλειος Στρατάκος).
Αδικοπραξία (914 ΑΚ). Συνιστά και η παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων. Προϋποθέσεις.
Ευθύνη προστήσαντος για ζημιά που προξένησε ο υπηρέτης ή προστηθείς. Η
παράνομη συμπεριφορά του προστηθέντος πρέπει να συντελέσθηκε κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας που του ανατέθηκε. Έννοια. Ηθική βλάβη και χρηματική αποζημίωση.
Αμοιβαία κεφάλαια. Ευθύνη της εταιρίας διαχειρίσεως έναντι του ζημιωθέντος τρίτου
επενδυτή από παράνομη συμπεριφορά του αντιπροσώπου. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 914
ΑΚ όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα
και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον
αποζημιώσει. Αδικοπραξία, κατά την
έννοια της παραπάνω διατάξεως,
αποτελεί και η παράνομη ιδιοποίηση
χρημάτων, που περιήλθαν οπωσδήποτε
στην κατοχή του δράστη (ΑΠ.901/2000
Ελ. Δ/νη 42136). Εξ άλλου κατά τη
διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ ο κύριος
ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε μία
υπηρεσία ευθύνεται για τη ζημία που ο
υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε
σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία
του. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι
μία από τις προϋποθέσεις της ευθύνης
του προστήσαντος έναντι εκείνου που
ζημιώθηκε από παράνομη και υπαίτια
συμπεριφορά του προστηθέντος,
είναι να συντελέστηκε η εν λόγω
συμπεριφορά κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας που ανατέθηκε από τον
προστήσαντα στον προστηθέντα.
Ειδικότερα πρέπει η συμπεριφορά
αυτή να έχει γίνει είτε κατά την εκτέλεση
της ανωτέρω υπηρεσίας είτε κατά
κατάχρηση αυτής, η οποία υπάρχει
όταν η ζημιογόνος πράξη τελέστηκε
εντός των ορίων των καθηκόντων που

ανατέθηκαν στον προστηθέντα ή επ’
ευκαιρία ή εξ αφορμής της υπηρεσίας,
κατά παράβαση των διαταγών που
δόθηκαν σ’ αυτόν ή καθ’ υπέρβαση των
καθηκόντων του, να υπάρχει δε μεταξύ
της ζημιογόνου συμπεριφοράς του
προστηθέντος και της υπηρεσίας που
ανατέθηκε σ’ αυτόν εσωτερική συνάφεια,
υπό την έννοια ότι η συμπεριφορά αυτή
δεν θα ήταν δυνατόν να ύπαρξη χωρίς
την πρόστηση (ΑΠ 555/2000 Ελ.Δ/νη
411577 ΑΠ 959/99 Ελ.Δικ. 9146, ΑΠ
765/84 ΝΟΒ 33607). Κατά το άρθρο 932
του ιδίου Κώδικα, ανεξάρτητα από την
αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία,
το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει
εύλογη κατά την κρίση του χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό
ισχύει ιδίως για εκείνον που υπέστη
προσβολή της υγείας, της τιμής, της
αγνείας του ή στερήθηκε της ελευθερίας
του. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει
ότι παρέχεται στο δικαστήριο η δυνητική
ευχέρεια όπως, ύστερα από εκτίμηση
των πραγματικών περιστατικών που οι
διάδικοι θέτουν υπ’ όψιν του, όπως του
βαθμού πταίσματος του υπόχρεου, του
είδους της προσβολής, της περιουσιακής
και κοινωνικής καταστάσεως των μερών
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κλπ. και με βάση τους κανόνες της
κοινής πείρας και της λογικής, επιδικάσει
ή όχι χρηματική ικανοποίηση, αν κρίνει
ότι επήλθε στον αδικηθέντα ηθική
βλάβη, καθορίσει δε συγχρόνως και
το ποσό αυτής που θεωρεί εύλογο (ΑΠ
112/99 Ελ.Δνη 40773). Τέλος από τον
συνδυασμό των άρθρων 20 & 4 και 28
του Ν. 1969/1991 προκύπτει ότι στην
περίπτωση διαθέσεως μεριδίων αμοιβαίων
κεφαλαίων (α/κ) με αντιπρόσωπο

η εταιρεία διαχειρίσεως ευθύνεται
κατά τις διατάξεις περί προστήσεως
αντικειμενικής έναντι του ζημιωθέντος
τρίτου επενδυτή, όταν η ζημία προήλθε
από καταχρηστική συμπεριφορά του
αντιπροσώπου, ο οποίος εισέπραξε
χρηματικό ποσό ως αντίτιμο συμμετοχής
σε αμοιβαίο κεφάλαιο, χωρίς ποτέ ν’
αποδώσει αυτό στον θεματοφύλακα ή
στην εταιρεία διαχειρίσεως (επ. 1021/
2001 αδημ.).

251/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Αμπατζής, Γεώργιος Παπασωτηρίου).
Σύμβαση. Χαρακτηρισμός από τους δικαιοπρακτούντες δεν δεσμεύει το δικαστήριο.
Διοίκηση αλλότριων (730 ΑΚ). Ο διοικητής διαχειρίζεται ξένη υπόθεση χωρίς εντολή
του κυρίου και ενεργεί κατά την εικαζόμενη βούληση του κυρίου αυτής και προς
το συμφέρον του, υποχρεούμενος σε λογοδοσία έναντι αυτού και δικαιούμενος σε
απόδοση των δαπανών. Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων. Εννοια. Ναυτικός πράκτορας.
Συνδέεται με τον διορίσαντα αυτόν με σύμβαση μίσθωσης υπηρεσιών και ενεργεί ως
αντιπρόσωπος του διορίσαντος αυτόν (211 ΑΚ). Περιστατικά.

Επειδή η νομική φύση της
σύμβασης ή δικαιοπραξίας γενικότερα
δεν εξαρτάται από το χαρακτηρισμό που
δίνουν σ’ αυτή οι δικαιοπρακτούντες. Ο
χαρακτηρισμός αυτής αποτελεί έργο
του δικαστηρίου, το οποίο με βάση τα
περιστατικά που τίθενται υπόψη του,
για τη θεμελίωση της ασκούμενης με
την αγωγή αξίωσης, κατατάσσει αυτή
στη νομική κατηγορία που ανήκει, μη
δεσμευόμενο από το χαρακτηρισμό
που δίδουν οι διάδικοι (ΑΠ 843/2000
Ελ. Δ. 43.159, ΑΠ 1801/99 Ελ. Δ.
41.1037). Περαιτέρω από τις διατάξεις
των άρθρων 730 επ. ΑΚ προκύπτει ότι
στη διοίκηση αλλότριων ο διοικητής
διαχειρίζεται ξένη υπόθεση χωρίς προς
τούτο εντολή του κυρίου αυτής, υπό
την έννοια ότι η διαχείριση αυτή δεν

στηρίζεται σε προϋφισταμένη μεταξύ
τους έννομη σχέση, ενεργεί δε κατά
την εικαζόμενη βούληση του κυρίου
αυτής και προς το συμφέρον του,
υποχρεούμενος σε λογοδοσία έναντι
αυτού και δικαιούμενος σε απόδοση των
δαπανών στην ανόρθωση των ζημιών
που υπέστη εξ αιτίας της διαχείρισης,
εφαρμοζομένων αναλόγως των περί
εντολής διατάξεων του ΑΚ, σύμφωνα
με τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού
διατάξεις. Επί μη γνήσιας διοίκησης
αλλότριων, ήτοι όταν ο διαχειριστής
διαχειρίζεται την ξένη υπόθεση στο
δικό του όνομα και όχι στο όνομα του
κυρίου αυτής, ο διαχειριστής δεν αρκεί
μόνο να έχει την πρόθεση να ενεργήσει
για λογαριασμό και προς το συμφέρον
του κυρίου αλλά και να εκδηλώσει την
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πρόθεση του αυτή κατά την επιμέλεια
της υπόθεσης, όπως είναι και σύναψη
δικαιοπραξίας, διότι άλλως δεν έχει
εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 739
ΑΚ, αφού δεν πρόκειται πλέον για ξένη
υπόθεση, αντικειμενικώς λογιζόμενης,
δηλαδή υπόθεσης που κατά τις
αντιλήψεις των συναλλαγών ανήκει
στον κύκλο των συμφερόντων τρίτου
(ΑΠ 433/79 ΝοΒ 27.1460) Ο διοικητής
αλλότριων υποχρεούται σύμφωνα
με το άρθρο 733 ΑΚ μόλις μπορέσει
να αναγγείλει στον κύριο ότι ανέλαβε
τη διοίκηση και να περιμένει αν δεν
υπάρχει άμεσος κίνδυνος από την
αναβολή, τις οδηγίες του κυρίου της
υπόθεσης. Τέλος ο ναυτικός πράκτορας,
στον οποίο μπορεί να έχει ανατεθεί
από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή και
η διεκπεραίωση μίας μόνο υπόθεσης
σχετικής με το πλοίο, συνδέεται με
τον διορίσαντα αυτόν με σύμβαση
μίσθωσης υπηρεσιών και ενεργεί ως
αντιπρόσωπος του διορίσαντος αυτόν,
σύμφωνα με το άρθρο 211 ΑΜΚ,
κατά τη διεξαγωγή δε της υπόθεσης
που του έχει ανατεθεί δικαιώματα και
υποχρεώσεις γεννώνται υπέρ και εις
βάρος του αντιπροσωπευομένου και όχι
του πράκτορα (ΑΠ 91/1968 ΝοΒ 16.592,
ΑΠ 3/79 ΝοΒ 27.942, Δελούκας Ναυτικό
Δίκαιο σελ. 246).
Η ενάγουσα ομόρρυθμη εταιρία,
της οποίας ομόρρυθμο μέλος είναι και
ο Π. Β., σκοπό έχει την διενέργεια με
κέρδος τουριστικών και ναυτιλιακών
εργασιών. Ο εναγόμενος αλλοδαπός,
ως πλοιοκτήτης του με γερμανική
σημαία σκάφους αναψυχής με το όνομα
MOONDANCER που είχε βυθισθεί κατά
τον ελλιμενισμό του στη Μαρίνα Πατρών
την 28.10.1998, ειδοποιηθείς, άγνωστο
από ποίον, ότι το σκάφος του βυθίστηκε,
με το με ημερομηνία 29.10.98 fax του
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προς τον Π.Β., ως εκπρόσωπο της
ενάγουσας, ανέθεσε στην τελευταία
όπως έναντι αμοιβής, με δικό της
προσωπικό και τεχνικά μέσα, προβεί
στην ανέλκυση του βυθισμένου σκάφους
και στον καθαρισμό του εξωτερικώς και
εσωτερικώς με γλυκό νερό προκειμένου
να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών στο
σκάφος συνεπεία του θαλασσίου νερού
που είχε εισρεύσει εντός αυτού.
Πράγματι η ενάγουσα προέβη σε
ανέλκυση του σκάφους και τον
καθαρισμό του και άφησε αυτό
ελλιμενισμένο στη ίδια μαρίνα Πατρών,
όπου ευρίσκετο και πριν την βύθιση του.
Η σύμβαση αυτή που συνήφθη μεταξύ
των διαδίκων την οποία εξετέλεσε η
ενάγουσα, ήταν σύμβαση έργου και η
τελευταία εδικαιούτο τη συνηθισμένο
αμοιβή της, το ύψος της οποίας δεν είχε
ορισθεί μεταξύ των διαδίκων. Στις
10.11.98 ο προαναφερόμενος Π. Β.
απέστειλε στον εναγόμενο fax το οποίο
τον ενημέρωνε ότι εκπρόσωπος της
ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία ήταν
ασφαλισμένο το σκάφος την επισκέφτηκε
και αυτή του ανάφερε τις εργασίες στις
οποίες είχε προβεί για την ανέλκυση του
σκάφους, προκειμένου να καταβληθεί
προφανώς το ποσό του ασφαλίσματος.
Με το ίδιο έγγραφο η ενάγουσα ζητούσε
από τον εναγόμενο οδηγίες για να
προβεί στις απαραίτητες επισκευές του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σκάφους,
καθώς και για τη φύλαξη αυτού. Την
επομένη ημέρα η ενάγουσα απέστειλε
στον εναγόμενο και νέο fax με το οποίο
ζητούσε και πάλι οδηγίες για να
επισκευάσει ή όχι τον ηλεκτρονικό
εξοπλισμό του πλοίου και του
γνωστοποιούσε ότι το λιμεναρχείο
Πατρών είχε απαγορεύσει τον απόπλου
του πλοίου. Όμως έγγραφο του
λιμεναρχείου με το οποίο να
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απαγορεύεται ο απόπλους του σκάφους
μέχρι την προαναφερομένη ημερομηνία
(11.11.98) δεν προσκομίζεται. Η
ενάγουσα χωρίς να έχει αποστείλει μέχρι
20.11.98 έγγραφο στον εναγόμενο με το
ύψος της απαιτουμένης από αυτή
αμοιβής της για την ανέλκυση του
πλοίου, στις 20.11.98 κατέθεσε στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών αίτηση
λήψεως ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος
του εναγομένου (συντηρητική κατάσχεση
του σκάφους) ισχυριζόμενη ότι η
απαίτηση της για την αμοιβή της, που
καθόριζε στο ποσό των 6.396.335
δραχμών κινδύνευε. Κατά την κατάθεση
της αίτησης έλαβε προσωρινή διαταγή
από τον δικαστή του προαναφερομένου
δικαστηρίου με την οποία απαγορεύονταν
ο απόπλους του σκάφους μέχρι να
εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως
ασφαλιστικών
μέτρων.
Δεν
αποδεικνύεται επίδοση της προσωρινής
αυτής διαταγής στο Λιμεναρχείο
Πατρών, το τελευταίο όμως αυτό με
σήμα του προς τον πληρεξούσιο
δικηγόρο της ενάγουσας Γ.Π. του
γνωστοποιούσε ότι με την παραπάνω
προσωρινή διαταγή είχε απαγορευθεί ο
απόπλους του σκάφους και ότι έπρεπε
να μεριμνήσει για την φύλαξη του πλοίου
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού Λιμένος Πατρών (ΦΕΚ
217Β/78) Στις 23.11.98 η ενάγουσα
απέστειλε και νέο fax στον εναγόμενο
με το οποίο τον ενημέρωνε για την
κατάθεση της αίτησης λήψεως
ασφαλιστικών μέτρων και την εκδοθείσα
προσωρινή διαταγή και του εγνώριζε ότι
προσελήφθη φύλακας για την φύλαξη
του σκάφους κατ’ εντολή του
λιμεναρχείου Πατρών, χωρίς όμως να
αναφέρει το όνομα του προσληφθέντος
φύλακα και το ύψος της αμοιβής αυτού.
Στις 4.12.98 η ενάγουσα με νέο fax προς

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

τον εναγόμενο τον ενημέρωνε και πάλι
για την εντολή του λιμεναρχείου να
προσληφθεί φύλακας και του ζητούσε
οδηγίες για να επισκευάσει το σκάφος.
Στις 11.12.98 η ενάγουσα απέστειλε και
νέο fax στον εναγόμενο με το οποίο του
εγνώριζε τον τραπεζικό της λογαριασμό
και ζητούσε να κατατεθεί σ’ αυτόν το
ποσό της αμοιβής της, εδήλωνε δε ότι
μόλις λάβει το ποσό αυτό (6.396.335
δρχ.) «θα σταματήσουμε τα ασφαλιστικά
μέτρα και θα ενημερώσουμε το
λιμενάρχη προκειμένου να σταματήσει
η υποχρεωτική φύλαξη του πλοίου» για
πρώτη δε φορά με το έγγραφο αυτό
εδήλωνε ότι για τα έξοδα στα οποία
υποβλήθηκε μετά την ανέλκυση του
πλοίου θα ενημέρωνε τον εναγόμενο
εντός της επομένης εβδομάδος και η
πληρωμή των εξόδων αυτών ήταν
δυνατό να διακανονισθεί μέσα στον
μήνα Ιανουάριο 1999. Στις 15.12.1998
ο εναγόμενος κατέθεσε στο λογαριασμό
της ενάγουσας το ποσό της αμοιβής της
(βλ. το με ημερομηνία 15.12.1998
έγγραφο της τράπεζας VOLKSBANK
ROT EG). Παρ’ ότι όμως η ενάγουσα
έλαβε το ποσό της αμοιβής της, στις
10.2.99 επέσπευσε τη συζήτηση της
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος
του εναγομένου και στις 20.3.99
δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 807/99
απόφαση του παραπάνω δικαστηρίου
με την οποία διατάχτηκε η συντηρητική
κατάσχεση του σκάφους για την
εξασφάλιση απαίτησης της ενάγουσας
σε βάρος του εναγομένου, (υπόλοιπο
αμοιβής της για την εκτέλεση του έργου
της ανέλκυσης του σκάφους) εκ
δραχμών 4.000.000. Η ενάγουσα δεν
επικαλείται με την αγωγή της ούτε από
τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα
αποδεικνύεται ότι τόσο η προσωρινή
διαταγή όσο και η παραπάνω απόφαση

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ασφαλιστικών μέτρων εκτελέστηκαν
ώστε να κατασχεθεί συντηρητικώς το
σκάφος, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 713,720 και 1011 ΚπολΔ, αφού
δε η ενάγουσα δεν επικαλείται ούτε
άλλωστε αποδεικνύεται ότι άσκησε την
κυρία αγωγή για την απαίτηση της αυτή
εντός μηνός η απόφαση των
ασφαλιστικών μέτρων έπαυσε
αυτοδικαίως να ισχύει, σύμφωνα με το
άρθρο 715 § 5 ΚπολΔ. Θα πρέπει δε να
λεχθεί ότι αφού δεν επιβλήθηκε νομίμως
συντηρητική κατάσχεση του σκάφους με
βάση τον τίτλο της προαναφερομένης
απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων
το σκάφος εξακολουθούσε να είναι στην
κατοχή του εναγομένου πλοιοκτήτη του.
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι ο
εναγόμενος ανέθεσε στην ενάγουσα
μόνο την ανέλκυση και καθαρισμό του
πλοίου και ουδέποτε διόρισε αυτή ως
πράκτορα του για τη διαχείριση του
πλοίου αυτού, ώστε η ενάγουσα να είναι
υποχρεωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 93 και 94 του Κανονισμού
Λιμένος Πατρών να προσλάβει φύλακα
για τη φύλαξη του σκάφους μετά την
ανέλκυση του. Ο διορισμός φύλακα από
την ενάγουσα στο σκάφος ήταν
υποχρεωτικός κατά τις διατάξεις του
προαναφερομένου κανονισμού μόνο αν
είχε επιβληθεί συντηρητική κατάσχεση
σ’ αυτό, γεγονός που δεν αποδεικνύεται
ότι έγινε. Ούτε όμως συντρέχουν οι
προϋποθέσεις διοίκησης αλλότριων από
την ενάγουσα, κατά την πραγματική ή
εικαζόμενη βούληση του πλοιοκτήτη
εναγόμενο, διότι από τα παραπάνω
έγγραφα (fax της ενάγουσας προς τον
εναγόμενο) αποδεικνύεται ότι αυτή
ζητούσε από τον εναγόμενο οδηγίες και
ουδέποτε του εγνωστοποίησε ότι
διαχειρίζονταν το σκάφος και προσέλαβε
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φύλακα προς το συμφέρον του
εναγομένου. Η ενάγουσα, της οποίας οι
υποχρεώσεις έναντι του εναγομένου
εργοδότη, έληξαν με την εκτέλεση του
συμφωνηθέντος έργου (ανέλκυση και
καθαρισμό το σκάφους) προκειμένου να
θεμελιώσει περαιτέρω αξιώσεις εις
βάρος του εναγομένου, ισχυρίστηκε ότι
προσέλαβε φύλακα προς φύλαξη του
σκάφους, μολονότι δεν είχε επιβάλει
συντηρητική κατάσχεση του σκάφους,
ουδέποτε δε ειδοποίησε τον εναγόμενο
για τον προσληφθέντα φύλακα, ο οποίος
σημειωτέον, σύμφωνα με το άρθρο 96
του Κανονισμού Λιμένα Πατρών θα
πρέπει γα είναι εφοδιασμένος με σχετική
προς τούτο άδεια του λιμεναρχείου. Αν
το σκάφος ήταν παροπλισμένο ο
διορισμός φύλακα γίνεται με επιμέλεια
του πλοιοκτήτη ή πράκτορα, για δε τα
πλοία όπως το βυθισθέν και ανελκυσθέν
δεν είναι υποχρεωτική η πρακτόρευση
σύμφωνα με το άρθρο 85 του
κανονισμού λιμένα. Επομένως και αν
ακόμη η εναγομένη προσέλαβε όπως
ισχυρίζεται φύλακα, χωρίς σημειωτέο να
ισχυρίζεται ότι αυτός ήταν εφοδιασμένος
με σχετική άδεια του λιμεναρχείου, δεν
είχε προς τούτο ούτε την εντολή του
εναγομένου. Κατ’ ακολουθίαν το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την
εκκαλουμένη έκρινε ότι η ενάγουσα
ενήργησε ως διοικητής αλλότριων
υποθέσεων και δέχτηκε εν μέρει την
αγωγή έσφαλε ως προς την ερμηνεία
και εφαρμογή του νόμου και εσφαλμένως
εκτίμησε τις αποδείξεις, γι’ αυτό και
πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη
κατά παραδοχή ως βάσιμου της έφεσης
και αφού κρατηθεί η υπόθεση και
δικαστεί η αγωγή πρέπει να απορριφθεί
ως αβάσιμη.
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270/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Φραντζής, Παναγιώτα Φωτοπούλου).
Πρόστηση. Ευθύνη προστήσαντος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευθύνη

Κατά τη διάταξη του άρθρου 922
του ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον
άλλον σε μία υπηρεσία ευθύνεται για τη
ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς
προξένησε σε τρίτον παράνομα κατά
την υπηρεσία του. Από τη διάταξη αυτή
συνάγεται ότι μία από τις προϋποθέσεις
της ευθύνης του προστήσαντος έναντι
εκείνων που ζημιώθηκε από παράνομη
και υπαίτια συμπεριφορά του
προστηθέντος, είναι να συντελέστηκε η
εν λόγω συμπεριφορά κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας που ανατέθηκε από
τον προστήσαντα στον προστηθέντα.
Ειδικότερα, πρέπει η συμπεριφορά
αυτή να έχει γίνει είτε κατά την εκτέλεση

της παραπάνω υπηρεσίας είτε κατά
κατάχρηση αυτής, η οποία υπάρχει
όταν η ζημιογόνος πράξη τελέστηκε
εντός των ορίων των καθηκόντων που
ανατέθηκαν στον προστηθέντα ή επ’
ευκαιρία ή εξ αφορμής της υπηρεσίας,
αλλά κατά παράβαση των διαταγών που
δόθηκαν σ’ αυτόν ή καθ’ υπέρβαση των
καθηκόντων του, να υπάρχει δε μεταξύ
της ζημιογόνου συμπεριφοράς του
προστηθέντος και της υπηρεσίας που
ανατέθηκε σ’ αυτόν εσωτερική συνάφεια,
υπό την έννοια ότι η συμπεριφορά αυτή
δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει χωρίς
τη πρόστηση (ΑΠ 555/2000 Ελλ. Δικ
σελ. 1577).

290/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Τζογάνης, Κωνσταντίνος Δελημήτσος).
Υπερημερία δανειστή. Στοιχεία. Πώληση ακινήτου με τίμημα που θα λάμβανε ο αγοραστής
από δάνειο του Ο.Ε.Κ. Καθυστέρηση εκταμίευσης του δανείου. Εκταμίευση μετά την
(τρίμηνη) προθεσμία. Προσφορά του δανείου και τόκων υπερημερίας. Συνέπειες.

Από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 321 παρ.
1, 323, 349, 350, 352, 356, 427 και
431 ΑΚ συνάγεται ότι α) ο δανειστής
γίνεται υπερήμερος, αν δεν αποδεχθεί
την προσφερόμενη παροχή, εφόσον
αυτή είναι πραγματική (έμπρακτη) και
προσήκουσα, δηλαδή προσφέρεται
ό,τι οφείλεται στον προσήκοντα τόπο
και χρόνο, β) η χρηματική παροχή της

οποίας ο τόπος εκπληρώσεως δεν
μπορεί να συναχθεί από αλλού, για να
είναι προσήκουσα πρέπει να εκπληρωθεί
στην κατοικία που έχει ο δανειστής
κατά το χρόνο της εκπληρώσεως, γ)
ο δανειστής γίνεται υπερήμερος και με
προσφορά του οφειλέτη μη πραγματική,
αλλά ρηματική μόνο, αν πριν από κάθε
προσφορά της παροχής δήλωσε
σαφώς στον οφειλέτη ότι αποκρούει

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

την εκπλήρωση της παροχής, δ) σε
περίπτωση υπερημερίας του δανειστή
ο οφειλέτης χρηματικής παροχής
δικαιούται να προβεί σε δημόσια
κατάθεση του οφειλόμενου χρηματικού
ποσού, προκειμένου να ελευθερωθεί
της ενοχής του και ε) ο οφειλέτης
χρηματικής οφειλής κατά τη διάρκεια της
υπερημερίας του δανειστή δεν οφείλει
τόκους. Περαιτέρω προσφορά παροχής
διαφορετικής ή μικρότερης από εκείνη
που πραγματικά οφείλεται δεν είναι
ικανή να προκαλέσει υπερημερία του
δανειστή, αφού ο τελευταίος σύμφωνα
με το άρθρο 316 ΑΚ δεν υποχρεούται να
δεχθεί μερική εκπλήρωση και η άρνηση
του δεν οδηγεί σε υπερημερία, εκτός
αν η απόκλιση από την πραγματική
οφειλόμενη παροχή είναι επουσιώδης,
οπότε η άρνηση στη συγκεκριμένη
περίπτωση αντίκειται στην καλή πίστη ή
παρίσταται ως κατάχρηση δικαιώματος
(ΑΠ 538/2002 ΝοΒ 50 2010, ΑΠ 1458/
1995 Ελλ Δικ 38 1578 ΕΑ 12968/1987
Ελλ Δικ 31 565).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα.
Με το 10993/30.12.1998 συμβόλαιο
της συμβολαιογράφου Αγρινίου Μ.
Β. η εφεσίβλητη Λ.Π. πώλησε στον
εκκαλούντα Θ.Χ. και μεταβίβασε σ’
αυτόν κατά κυριότητα το με στοιχεία
Α3 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου,
εμβαδού 71 τμ, που βρίσκεται στον
πρώτο όροφο της πολυκατοικίας της
οδού Μ.Μ. αριθμ. 14 της πόλης του
Αγρινίου. Ως τίμημα της πώλησης αυτής
συμφωνήθηκε το ποσό των 10.000.000
δρχ, το οποίο θα κατέβαλε ο αγοραστής
από ισόποσο δάνειο του Οργανισμού
Εργατικής Κατοικίας που είχε εγκριθεί.
Με το ίδιο συμβόλαιο συμφωνήθηκε ότι
σε περίπτωση μη χορήγησης του δανείου
εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών ο
αγοραστής θα κατέβαλε το τίμημα με
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δικά του χρήματα, άλλως η πωλήτρια
θα δικαιούνταν σε άμεση είσπραξη
του με την εκτέλεση του συμβολαίου,
το οποίο κηρύχθηκε εκτελεστό με
συμφωνία των συμβαλλομένων. Από
το περιεχόμενο του συμβολαίου αυτού
προκύπτει ότι το τίμημα της πωλήσεως
πιστώθηκε επί τρεις (3) μήνες και μετά
την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο
αγοραστής είχε υποχρέωση καταβολής
τόκων υπερημερίας (αρθρ. 529 και
345 ΑΚ). Ο εκκαλων ισχυρίζεται ότι η
σύμβαση ως προς το χρόνο καταβολής
του τιμήματος τροποποιήθηκε με
μεταγενέστερη προφορική συμφωνία
μεταξύ αυτού και του συζύγου της
εφεσίβλητης, ο οποίος αποδέχθηκε
πρόταση του εκκαλούντος για παράταση
εξόφλησης του τιμήματος για 23 μήνες,
επειδή καθυστερούσε η εκταμίευση
του δανείου. Ο ισχυρισμός αυτός είναι
νόμιμος, καθόσον η τροποποιητική
αυτή συμφωνία αφορούσε επουσιώδη
όρο της συμβάσεως πωλήσεως
και δεν απαιτούνταν η σύνταξη
συμβολαιογραφικού εγγράφου (αρθρ.
164 ΑΚ, ΑΠ 1376/1982 ΝοΒ 31
1992). Όμως δεν αποδεικνύεται ότι
ο σύζυγος της εφεσίβλητης είχε την
πληρεξουσιότητα για την κατάρτιση της
τροποποιητικής αυτής συμβάσεως ή ότι
την ενέκρινε η εφεσίβλητος, (αρθρ. 229
ΑΚ), αφού αυτή μετά την πάροδο της
προθεσμίας πιστώσεως του τιμήματος
οχλούσε συνεχώς τον εκκαλούντα για
την πληρωμή του. Επομένως πρέπει
ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος. Περαιτέρω
αποδείχθηκε ότι το δάνειο του Ο.Ε.Κ.
εκταμιεύτηκε την 4/8/1999, ο εκκαλων
προσέφερε στην εφεσίβλητη τη σχετική
επιταγή ύψους 10.000.000 δρχ, την
οποία αυτή αρνήθηκε να παραλάβει,
γιατί δεν προσφέρονταν και οι τόκοι
υπερημερίας του τιμήματος.
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Ακολούθως ο εκκαλών με την
από 14/9/1999 εξώδικη πρόσκληση
κάλεσε την εφεσίβλητη να παραλάβει
την επιταγή του δανείου και το ποσό
των 500.000 δρχ για την κάλυψη των
τόκων υπερημερίας, υπολογίζοντας
την υπερημερία του από 31/5/1999 ή
από 1/7/1999 μέχρι 4/8/1999 και τους
τόκους (21%) στην πρώτη περίπτωση
σε 379.764 δρχ και στη δεύτερη
σε 195.636 δρχ. και επικουρικά για
διάρκεια υπερημερίας μέχρι 14/9/
1999 σε 615.678 και 437.304 δρχ
αντίστοιχα, επειδή θεωρούσε έγκυρη
την κατάρτιση της τροποποιητικής
συμφωνίας για παράταση 23 μήνες
εξόφλησης του τιμήματος, η οποία
όμως δεν αποδείχθηκε. Η εφεσίβλητη
δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση
αυτή, επειδή οι τόκοι υπερημερίας από
31/3/1999 14/9/1999 ανέρχονταν με το
ίδιο επιτόκιο σε 960.821 δρχ και έτσι ο
εκκαλών την 24/11/1999 και 2/2/2000
κατέθεσε το ποσό των 500.000 δρχ και
την 00051425/27.1.2000 επιταγή σε
διαταγή της, ποσού 10.000.000 δρχ της
Ασπίς Στεγαστικής Τράπεζας στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και την
ειδοποίησε για την ανάληψη τους. Από
τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά
δεν αποδεικνύεται, ότι η εφεσίβλητη δεν
έγινε υπερήμερη δανείστρια, καθόσον
η προσφορά του χρηματικού ποσού
των 500.000 δρχ την 14/9/1999 για
κάλυψη των τόκων από 31/3/1999
14/9/1999, ποσού 960.821 δρχ δεν
ήταν πραγματική, ούτε η διαφορά των
460.821 δρχ ήταν επουσιώδης, ώστε
η άρνηση παραλαβής του ποσού των
500.000 δρχ να αντίκειται στην καλή
πίστη, επιπλέον δε δεν αποδείχθηκε
ότι έγινε σύμφωνα με το άρθρο 321
ΑΚ στην κατοικία της εφεσίβλητης,
ούτε αποδείχθηκε ότι η εφεσίβλητη

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

πριν την προσφορά δήλωσε στον
εκκαλούντα ότι αποκρούει την παροχή
του. Επομένως η δημόσια κατάθεση
των παραπάνω ποσών δεν επέφερε
απόσβεση της οφειλής του εκκαλούντος
και την απαλλαγή του από την καταβολή
τόκων υπερημερίας από 31/3/1999
μέχρι 12/4/2000/ που η εφεσίβλητη
ανέλαβε και εισέπραξε την παραπάνω
επιταγή. Επίσης ο εκκαλών ισχυρίζεται
ότι η επίδοση της ένδικης επιταγής με την
οποία επιτάσσεται να καταβάλει τόκους
υπερημερίας 2.077.315 δρχ για το χρονικό
διάστημα από 31/3/1999 12/4/2000 είναι
αντίθετη με τη διάταξη του άρθρου 281
ΑΚ, επικαλούμενος 1) την συμφωνία
παρατάσεως εξοφλήσεως του τιμήματος,
2) την προσφορά την 4/8/1999, 14/9/
1999 και 25/11/1999 του ποσού των
500.000 δρχ για κάλυψη των τόκων και
3) τη βραδεία δήλωση της εφεσίβλητης
την 18/1/2000 να επιδιώξει την είσπραξη
τόκων υπερημερίας. Τα περιστατικά
αυτά δεν θεμελιώνουν την παραπάνω
ένσταση, καθόσον δεν αποδείχθηκε η
συμφωνία παράτασης της προθεσμίας
εξοφλήσεως του τιμήματος και η
προσφορά των 500.000 δρχ δεν ήταν
πραγματική για την κάλυψη των τόκων
υπερημερίας και πρέπει ν’ απορριφθεί
ως αβάσιμη. Τέλος η επίδικη επιταγή για
καταβολή τόκων υπερημερίας από 13/
4/2000 15/5/2000 ποσού 310.000 δρχ,
που οφείλεται σε γραφική παραδρομή
διορθώθηκε στο ορθό των 31.00 δρχ με
τις προτάσεις της εφεσίβλητης ενώπιον
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και
το συνολικό ποσό της επιταγής
περιορίστηκε σε 2.160.815 δρχ. Η
εκκαλουμένη απόφαση που απέρριψε
την ένδικη ανακοπή ορθώς εφήρμοσε
το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις και
πρέπει ν’ απορριφθούν ως αβάσιμοι οι
σχετικοί λόγοι της εφέσεως.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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291/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Μπουρμπούλης, Λάμπρος Θεοτοκάτος).
Έγγραφο. Δεν επιτρέπεται απόδειξη κατά εγγράφου με μάρτυρες εκτός αν ήταν
αδύνατο να αποκτήσει αντέγγραφο. Υπάρχει και σε σύμβαση πώλησης ακινήτου όπου
εμφανίζεται τίμημα στο συμβόλαιο μικρότερο από το πραγματικό. Στην περίπτωση
αυτή επιτρέπεται μάρτυρας για το χρηματικό ποσό του μεγαλύτερου τιμήματος που
δεν αναγράφεται στο συμβόλαιο. Περιστατικά.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων
393 και 394 εδ β του ΚΠολΔ κατά του
περιεχομένου εγγράφου δεν επιτρέπεται
η απόδειξη με μάρτυρες εκτός αν ο
διάδικος ήταν αδύνατο να αποκτήσει για
το γεγονός που πρόκειται να αποδειχθεί
αντέγγραφο. Τέτοια αδυναμία υπάρχει
στη σύμβαση πωλήσεως ακινήτου για την
απόδειξη της άτυπης συμφωνίας μεταξύ
των συμβαλλομένων καταβολής στον
πωλητή χρηματικού ποσού μεγαλυτέρου
του αναγραφομένου στο συμβόλαιο,
αφού το αντέγγραφο προς απόδειξη
της συμφωνίας αυτής είναι άκυρο κατά
το άρθρο 13 παρ. 3 του ν 1587/1950
(ΑΠ 252/1987 Ελλ Δικ 29 1358, ΑΠ
728/1974 ΝοΒ 23 308). Επομένως
ορθώς η συνεκκαλουμένη 74/1995 μη
οριστική απόφαση του πρωτοβαθμίου
δικαστηρίου επέτρεψε τη μαρτυρική
απόδειξη, σε βάρος του εναγομένου
ότι για την αγορά του ακινήτου με τα
6742/1991 και 6873/1991 συμβόλαια
του συμβολαιογράφου Αθηνών Π. Δ.
κατέβαλε ως επιπλέον τίμημα τα ποσά
των 4.125.000 και 1.875.000 δρχ και
πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος ο
σχετικός λόγος της εφέσεως.
Οι ενάγοντες Γερμανοί υπήκοοι,
συνδεόμενοι με φιλία με τον εναγόμενο,
τον Μάιο του έτους 1991 του έδωσαν
την εντολή να αγοράσει στο όνομα
τους και για λογαριασμό τους ένα

οικόπεδο στην Κεφαλληνία, στο οποίο
ενδιαφέρονταν να οικοδομήσουν εξοχική
κατοικία για να τη χρησιμοποιούν στις
θερινές τους διακοπές στην Ελλάδα.
Για την εκτέλεση της εντολής αυτής
χορήγησαν στον εναγόμενο το
4437/20.5.1991 πληρεξούσιο του
συμβολαιογράφου Αργοστολίου Π. Κ.
και παράλληλα άνοιξαν στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος κοινό λογαριασμό
συναλλάγματος με δικαιούχους αυτούς
και τον εναγόμενο για την πληρωμή
των δαπανών. Στα πλαίσια της εντολής
αυτής ο εναγόμενος υπέδειξε στους
ενάγοντες οικόπεδο εκτάσεως 4.903
τ.μ., που βρίσκονταν στα Κλείσματα της
Κεφαλληνίας και αυτοί συμφώνησαν για
την αγορά του. Το ακίνητο αυτό ανήκε
σε πολλούς συγκληρονόμους και για την
αγορά του συντάχθηκαν δύο συμβόλαια.
Ειδικότερα με το 6742/1991 συμβόλαιο
του συμβολαιογράφου Αθηνών Π. Δ. ο
εναγόμενος αγόρασε για λογαριασμό των
εναγομένων τα 36/48 του ακινήτου αυτού,
ενώ με το μεταγενέστερο 6873/1991
συμβόλαιο του ιδίου συμβολαιογράφου
αγόρασε τα 12/48. Ως τίμημα της
πωλήσεως αυτής γράφτηκε στο πρώτο
συμβόλαιο το ποσό του 1.500.000 δρχ
και στο δεύτερο το ποσό των 500.000
δρχ, το οποίο και καταβλήθηκε ενώπιον
του συμβολαιογράφου. Περαιτέρω
αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος, εκτός
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από το τίμημα που αναγράφεται
στα συμβόλαια, κατέβαλε επιπλέον
στους δικηγόρους Π. Ρ. και Α.Τ.,
πληρεξουσίους των πωλητών το ποσό
των 5.500.000 δρχ, καθόσον το τίμημα
της αγοράς ολοκλήρου του ακινήτου
είχε συμφωνηθεί σε 7.500.000 δρχ.
Ειδικότερα καταβλήθηκε στον πρώτο
επιπλέον το ποσό των 4.125.000 δρχ
και στο δεύτερο το ποσό του 1.375.000
δρχ. Η καταβολή αυτή αποδεικνύεται
κυρίως, από την κατάθεση της μάρτυρας

του εναγομένου, πρώην συζύγου
του, η οποία ήταν παρούσα κατά την
καταβολή από τον εναγόμενο του
επιπλέον τιμήματος εντός του γραφείου
του συμβολαιογράφου, η κατάθεση
της οποίας ενισχύεται και από την
891587/17.7.1991 βεβαίωση ανάληψης
συναλλάγματος της Εθνικής Τράπεζας
69.220,11 ΟΕΜ, που δραχμοποιήθηκε
σε 7.500.000 δρχ για την πληρωμή του
τιμήματος την ίδια ημέρα που συντά
χθηκε το πρώτο συμβόλαιο.

294/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Νικολετάτος, Χρήστος Μούλιας).
Ιατροί. Σύμβαση εργασίας για απόκτηση ειδικότητας. Συνέπειες. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των άρθρων
1 παρ. 1,2 και 4 του ν. 123/1975 «περί
ρυθμίσεως θεμάτων ιατρικού προσωπικού
νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ» συνάγεται
ότι η σύμβαση εργασίας που συνάπτεται
βάσει αυτών μεταξύ νοσηλευτικού
ιδρύματος και ειδικευόμενου ιατρού
αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας
άσκησης του τελευταίου για την απόκτηση
μιας και μόνον κύριας ειδικότητας και όχι
στην εξασφάλιση εργασίας αυτού, η δε
καταβαλλόμενη αποζημίωση σκοπό έχει
την εξασφάλιση των μέσων συντήρησης
του, ώστε να επιδίδεται απερίσπαστος
στην ειδίκευση και δεν αποτελεί
αντάλλαγμα παρεχόμενης εργασίας
αυτού. Επομένως, εάν ο ιατρός διέκοψε
την ειδίκευση προς απόκτηση της μίας και
μόνης ειδικότητας για λόγους που αφορούν
τον ίδιο, πριν από την ολοκλήρωση της
και αργότερα επανήλθε με νέα σύμβαση
ως ειδικευόμενος για την απόκτηση
άλλης ειδικότητας διαφορετικής από την

προηγούμενη που δεν ολοκληρώθηκε, δεν
είναι άκυρος ο όρος της νέας σύμβασης
κατά τον οποίο, για όσο χρόνο είχε
διανύσει στην προηγούμενη ειδικότητα
και είχε λάβει αποζημίωση δεν δικαιούται
να λάβει άλλη αποζημίωση, αφού για την
απασχόληση του προς απόκτηση άλλης,
εκτός της μιας και μόνο ειδικότητας,
αποκλείεται εκ του νόμου η καταβολή
αποζημίωσης (Α.Π. 461/1995 Ε.Εργ.
Δ 55, 892, Εφ.Π. 275/1998, 451/1998
αδημ.). Περαιτέρω σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. Α4/4063/6101981 Απόφαση του
Υπουργού Υγείας για την απόκτηση
ειδικότητας καρδιολόγου απαιτείται χρόνος
ειδίκευσης τέσσερα έτη εκ των οποίων ένα
έτος στην κλινική παθολογία και 3 έτη στην
καρδιολογία. Κατά το υπ’ αριθμ. 415/
1994 Π.Δ. για την απόκτηση ειδικότητας
καρδιολόγου απαιτείται άσκηση έξι ετών,
ενώ κατά το άρθρο 2 του ίδιου Π.Δτος
οι γιατροί που ειδικεύονται κατά τη
δημοσίευση του παρόντος (29121994)

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

θα ολοκληρώσουν την ειδίκευση τους
σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν
κατά την τοποθέτηση τους, εκτός και εάν
επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του
παρόντος Π.Δτος, οπότε εντός τριμήνου
από της δημοσιεύσεως θα υποβάλλουν
σχετική αίτηση στο Υπουργείο Υγείας
Πρόνοιας και Κοινω νικών Ασφαλίσεων.
Με την υπ’ αριθμ. Δ2β/8769/
131990 απόφαση του Υπουργού Υγείας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ο ενάγων προσλήφθηκε με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου από το Περιφερειακό Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
και τοποθετήθηκε, προς απόκτηση
ειδικότητας, στην παθολογική κλινική
αυτού. Ο ενάγων ανέλαβε υπηρεσία
στις 1241990, οπότε και παραιτήθηκε για
δικούς τους λόγους. Και όλο το παραπάνω
χρονικό διάστημα ελάμβανε κανονικώς
τις προβλεπόμενες για ειδικευόμενους
ιατρούς αμοιβές. Με την υπ’ αριθμ. Δ/
38420/2081992 απόφαση του Υπουργού
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ο ενάγων προσλήφθηκε από
το εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου για τρία έτη
ήτοι από 3181992 μέχρι 3081995, προς
απόκτηση ειδικότητας καρδιολόγου. Στην
ίδια απόφαση ορίσθηκε ότι ο ενάγων για
το τελευταίο έτος της ειδίκευσης του
δε θα λάβει τις νόμιμες αποδοχές του
καθόσον για το χρονικό αυτό διάστημα
(1 έτος) είχε υπηρετήσει επί πλέον της
προβλεπόμενης υπηρεσίας του στην
προαναφερόμενη παθολογική κλινική
του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Ανδρέας» για
την απόκτηση ειδικότητας παθολόγου και
είχε λάβει τη νόμιμη αποζημίωση του. Ο
παραπάνω όρος περιελήφθη και στην
ατομική σύμβαση εργασίας που συνήψε
ο ενάγων με το νόμιμο εκπρόσωπο του
εναγομένου. Με βάση τη σύμβαση αυτή ο
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ενάγων ανέλαβε υπηρεσία στις 3181992
και προσέφερε ανελλιπώς τις υπηρεσίες
του για όλο το προβλεπόμενο χρονικό
διάστημα και έλαβε την προβλεπομένη
αποζημίωση μέχρι της 3181994. Από
την ημεροχρονολογία αυτή και μέχρι τις
3181995 που έληγε η εξειδίκευση του
δεν έλαβε αποζημίωση, σύμφωνα με
τους σχετικούς όρους της παραπάνω
Υπουργικής Απόφασης και της ατομικής
σύμβασης εργασίας. Ο ενάγων
ισχυρίζεται ότι παρανόμως το εναγόμενο
συμψηφίζει τις αμοιβές που έλαβε από
το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας κατά το
επιπλέον έτος που απασχολήθηκε για
την απόκτηση ειδικότητας. Ο ισχυρισμός
του όμως αυτός δεν είναι νόμιμος.
Ειδικότερα, όπως προαναφέρεται, για
την απόκτηση ειδικότητας καρδιολόγου
κατά το χρόνο έναρξης αυτής από τον
ενάγοντα, απαιτούντο τέσσερα έτη,
εκ των οποίων ένα έτος στην κλινική
παθολογίας και τρία έτη στην καρδιολογία.
Ο ενάγων όμως, όπως προαναφέρεται,
απασχολήθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος
Ανδρέας» για την απόκτηση ειδικότητας
παθολόγου επί δύο έτη ήτοι ένα έτος επί
πλέον απ’ όσο απαιτείτο για την ειδικότητα
του καρδιολόγου και είχε λάβει τη νόμιμη
αποζημίωση του, ενώ παραιτήθηκε μόνος
του και για δικούς του λόγους.
Επομένως ο όρος στη νέα
σύμβαση που υπέγραψε με το
εναγόμενο για την απόκτηση της νέας
ειδικότητας του καρδιολόγου, περί μη
καταβολής σ’ αυτόν αποζημίωσης για
ένα έτος, όσο δηλαδή χρονικό διάστημα
εργάσθηκε επιπλέον στο παραπάνω
νοσοκομείο για την απόκτηση ειδικότητας
παθολόγου, δεν είναι άκυρος, σύμφωνα
με τη μείζονα νομική σκέψη και συνεπώς
δεν δικαιούται αυτός άλλη αποζημίωση
για την παραπάνω ειδικότητα κατά το
προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.
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…. Μετά απ’ αυτό πρέπει
να ερευνηθεί η αγωγή ως προς την
επικουρική τους βάση του αδικαιολογήτου
πλουτισμού, η οποία δεν αποτέλεσε
αντικείμενο έρευνας του πρωτοβαθμίου
δικαστηρίου (άρθρα 522, 535 §1, 536
§2 ΚΠολΔ). Από τα ίδια παραπάνω
αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα δεν
αποδείχθηκε ότι το εναγόμενο νοσοκομείο
θα προσλάμβανε άλλον ιατρό ως

ειδικευόμενο για την απόκτηση ειδικότητας
καρδιολογίας, ότι θα τον απασχολούσε
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στην
καρδιολογική κλινική με τις ίδιες συνθήκες
και θα του κατέβαλε ως αποζημίωση του
το προβλεπόμενο από το νόμο χρηματικό
ποσό, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για
αντίστοιχη προς το πο σό αυτό ωφέλεια
του εκκαλούντος.

303/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Απόστολος Πούλιος, Ιωάννης Κρηνίδης).
Καταβολή. Απόσβεση της ενοχής. Παράδοση πιστωτικού τίτλου στον δανειστή.
Δεν αποτελεί καταβολή ούτε δόση αντικαταβολής αφού ακόμη ο δανειστής δεν έχει

Επειδή, κατά το άρθρον 416 ΑΚ
“η ενοχή αποσβήνεται με καταβολή”.
Η παράδοση όμως μιας τραπεζικής
επιταγής (και εν γένει ενός πιστωτικού
τίτλου) δεν αποτελεί καταβολή, ούτε
δόση αντικαταβολής. Αυτό οφείλεται
στο ότι ο δανειστής, που έχει στα
χέρια του την τραπεζική επιταγή, δεν
έχει ακόμη ικανοποιηθεί, αφού δεν
έγινε ούτε κύριος του αντιστοίχου
ποσού, ούτε και απέκτησε μία αξίωση
κατά της πληρώτριας Τράπεζας για
καταβολή. Ο τελευταίος έχει απλώς
και μόνο εξουσιοδότηση, να λάβει τα
χρήματα, τα οποία έδωκε διαταγή ο
οφειλέτης (εκδότης) στην Τράπεζα του
να καταβληθούν από το λογαριασμό του
στο νόμιμο κομιστή ή να καταχωρισθούν
στο λογαριασμό του τελευταίου. Έτσι
με το να δοθεί η τραπεζική επιταγή
στο δανειστή δεν επέρχεται απόσβεση
της απαίτησης του, η δε συγκατάθεση
του στο να λάβει την επιταγή σημαίνει,

κατά κανόνα, μόνο ότι είναι σύμφωνος
με αυτήν την προσπάθεια πληρωμής.
Αυτό συμβαίνει και στη συνήθη στην
πράξη περίπτωση, όπου ο δανειστής
βεβαιώνει στην εξοφλητική απόδειξη, ότι
«έλαβε το αντίτιμο με την τάδε επιταγή».
Ο οφειλέτης θα ελευθερωθεί, εφ’ όσον
δεν ορίσθηκε σαφώς το αντίθετο (ΑΚ
421, 438), μόνο όταν καταβληθούν
πράγματι στο δανειστή το χρήμα ή όταν
καταβληθούν πράγματι στο δανειστή
τα χρήματα ή όταν καταβληθούν στο
λογαριασμό του. Όσον όμως αφορά
ειδικώς στο έγκαιρο της καταβολής της
οφειλομένης παροχής και στις έννομες
συνέπειες που συνάπτονται μ’ αυτό είναι
ορθό, εν όψει της σημερινής ταχύτητος
εξόφλησης των επιταγών, να θεωρηθεί
η δόση μιας τραπεζικής επιταγής σαν
πληρωμή, υπό τον όρο βεβαίως ότι
επακολούθησε η εξόφληση της από
την πληρώτρια Τράπεζα. Τα ανωτέρω
ισχύουν επίσης για το γραμμάτιο σε
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διαταγή και την συναλλαγματική, που
πολλές φορές χρησιμοποιούνται σαν
μέσο πληρωμής. Στην περίπτωση
αυτή δεν λαμβάνει χώρα κατά κανόνα
απόσβεση της παλαιάς υποχρέωσης του
οφειλέτου και της αντίστοιχης απαίτησης
του δανειστού. Αυτή θα επέλθει, εφ’
όσον δεν ορίσθηκε σαφώς το αντίθετο

(ΑΚ 421, 438), μόνο αν πληρωθεί ο
πιστωτικός αυτός τίτλος (Εφ. Θεσ. 583/73
Αρμ. 27.610, Εφ. Αθ. 7596/75 ΝοΒ 24.
547, Εφ. Αθ. 5959/76 ΝοΒ 24. 997,
Καποδίστριας Ερμ. ΑΚ 416, αρθρ. 36,
Καποδίστριας Γεωργιάδη Σταθόπουλο
υπό το άρθρο 416, ν. 464).

324/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Αλεξόπουλος, Γεώργιος Πολυχρονόπουλος).
Πώληση πράγματος κατά γένος ορισμένου με ουσιώδη ελαττώματα. Δικαιώματα του
αγοραστή (πριν την ισχύ του ν. 3043/2000). Aναστροφή. Δεν απαιτείται τύπος και
γίνεται και πριν ασκηθεί αγωγή οπότε λύεται η σύμβαση από τότε που θα περιέλθει
η δήλωση στον πωλητή. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
513, 522, 534, 535, 540,”5477 556 και
561 ΑΚ, όπως αυτές ίσχυαν κατά τον
κρίσιμο στην προκειμένη περίπτωση
χρόνο, πριν την έναρξη ισχύος του ν.
3043/2000, προκύπτουν τα εξής: Επί
πωλήσεως πράγματος κατά γένος
ορισμένου, αν αυτό, κατά την παράδοση
του στον αγοραστή από τον πωλητή,
εμφανίζει ουσιώδη ελαττώματα που
αναιρούν ή μειώνουν ουσιωδώς την αξία
του ή την χρησιμότητα του, ή στερείται
συμφωνημένων ιδιοτήτων, παρέχονται
στον αγοραστή διαζευκτικώς τα εξής
δικαιώματα, τα οποία μπορεί αυτός να
ασκήσει κατ’ επιλογή: α) να προβεί με
δήλωση του, που δεν υποβάλλεται σε
τύπο σε αναστροφή της σύμβασης,
επιστρέφοντας το ελαττωματικό πράγμα
στον πωλητή και δικαιούμενος στην
επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος
εντόκως, β) να ζητήσει μείωση του
καταβληθέντος τιμήματος κατά το ποσό
που μειώνεται η αξία του ελαττωματικού

πράγματος συνεπεία του ελαττώματος ή
της ελλείψεως συμφωνημένης ιδιότητας,
γ) να ζητήσει την αντικατάσταση του με
άλλο που δεν έχει ελαττώματα και δεν
στερείται των συμφωνημένων ιδιοτήτων
και δ) να ζητήσει πλήρη αποζημίωση
για μη εκτέλεση της σύμβασης από
τον πωλητή, μόνον αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 561 ΑΚ, ήτοι
όταν λείπει η συμφωνημένη ιδιότητα ή
όταν ο πωλητής εγνώριζε το ελάττωμα
και δολίως το απέκρυψε (ΑΠ 1271/99 Ελ.
Δ. 42. 437). Αν ο αγοραστής επέλεξε να
ασκήσει το δικαίωμα της αναστροφής,
δικαιούται όσα παραπάνω αναφέρθηκαν
και όχι και αποζημίωση σύμφωνα με το
άρθρο 561 ΑΚ, αφού με την επιλογή
του αυτή ανάλωσε το δικαίωμα του.
Η αναστροφή ασκείται με δήλωση
του αγοραστή προς τον πωλητή και
πριν την άσκηση της αγωγής, με την
περιέλευσή της δε στον πωλητή, λύεται
η σύμβαση. Αν την περί αναστροφής
δήλωση αποδεχθεί ο πωλητής, υπάρχει
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συμβατική αναστροφή, ενώ αν δεν
την αποδεχθεί ο αγοραστής μπορεί
να ασκήσει αγωγή κατά του πωλητή
ζητώντας να αναγνωρισθεί ότι συνέτρεχε
νόμιμος λόγος αναστροφής και εντεύθεν
να υποχρεωθεί ο αγοραστής να του
επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα εντόκως
(ΑΠ 733/01 Ελ.Δ. 43.766). Η ενάγουσα
εκμεταλλεύεται το οχηματαγωγό πλοίο
με το όνομα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» που
εκτελεί πλόες στο Ρίο Αντίρριο. Επειδή
αυτή επιθυμούσε να τοποθετήσει στο
παραπάνω πλοίο σύστημα υδραυλικού
χειριστηρίου απευθύνθηκε στην
εναγομένη η οποία τοποθετεί τέτοιου
είδους συστήματα σε πλοία. Αυτή με
την από 7.12.1994 προσφορά της προς
την ενάγουσα την διαβεβαίωσε ότι είχε
τις τεχνικές δυνατότητες να τοποθετήσει
τέτοιο σύστημα στο εν λόγω πλοίο, με το
οποίο θα ελύοντο τα προβλήματα που
ανέκυπταν με το κλασσικό σύστημα
μετάδοσης της κίνησης και ότι το σύστημα
αυτό δεν έχει ανάγκη συντήρησης
αφού δεν υπάρχουν κινούμενα
μέρη ή μηχανισμοί που μπορούν να
χαλάσουν. Μετά την προσφορά αυτή
και τις διαβεβαιώσεις της εναγομένης η
ενάγουσα συμφώνησε και της ανάθεσε
να προμηθευθεί τα απαιτούμενα
για το σύστημα αυτό μηχανήματα
(χειριστήρια, υδραυλικούς κυλίνδρους,
διανομείς λαδιού, προσυμπιεζόμενο
δοχείο λαδιού, σωληνώσεις κλπ) και να
τοποθετήσει αυτό στο πλοίο, ως τίμημα
δε συμφωνήθηκε το συνολικό ποσό
των 1.600.000 δραχμών. Πράγματι, η
εναγομένη, σε εκτέλεση της συμφωνίας,
αφού προμηθεύτηκε τα απαραίτητα
μηχανήματα από την εταιρία της επιλογής
της «VETUS HELLAS» στη συνέχεια
ετοποθέτησε και παρέδωσε το όλο
σύστημα εν λειτουργία ι στις 19.12.1996
την ιδία δε ημέρα με έγγραφη εγγύηση
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της προς την ενάγουσα εγγυήθηκε για
απεριόριστο χρόνο την καλή λειτουργία
του συστήματος, η δε ενάγουσα
εξόφλησε το συμφωνημένο τίμημα
τμηματικώς, όπως είχε συμφωνηθεί
στις 19.4.94. Από τις πρώτες όμως
ημέρες της λειτουργίας του συστήματος
διαπιστώθηκε ότι το σύστημα δεν
λειτουργούσε κανονικά (η μηχανή που
χειρίζεται μέσω αυτού δεν υπάκουε στις
εντολές του συστήματος) με αποτέλεσμα
αφενός μεν να δημιουργούνται κίνδυνοι
κατά τους πλόες του πλοίου, αφετέρου
δε να μη εξυπηρετείται ο σκοπός για τον
οποίο τοποθετήθηκε το σύστημα αυτό.
Η εναγομένη πωλήτρια ειδοποιήθηκε
από την ενάγουσα για τα προβλήματα
αυτά στη λειτουργία του συστήματος
και επανειλημμένως η εναγομένη
προέβη σε επιδιορθώσεις των μερών
του συστήματος εξ αιτίας των οποίων
εμφανίζονταν τα προβλήματα, πλην
όμως αυτά συνεχίζονταν. Τα προβλήματα
αυτά οφείλονταν σε ελαττώματα των
μηχανισμών του συστήματος και όχι σε
κακή χρήση αυτού από τους χειριστές,
όπως ισχυρίζεται η εναγομένη, η οποία αν
πράγματι αυτά οφείλονταν σε κακή χρήση
δεν θα προέβαινε σε επιδιορθώσεις
αυτού, αφού με την εγγύηση δεν είχε
τέτοια υποχρέωση. Μετά από συζητήσεις
και αφού τελικά δεν επιτεύχθηκε η
εξώδικη επίλυση της διαφοράς με την
αντικατάσταση του συστήματος, διότι
η εναγομένη με διάφορες προφάσεις
κωλυσιεργούσες
αγοράστρια
ενάγουσα στις 9.9.1997 προέβη σε
αντικατάσταση του συστήματος και την
τοποθέτηση νέου που προμηθεύτηκε
από την εταιρεία «ΑΜΑΛΘΕΙΑ». Στη
συνέχεια δε με εξώδικο της, που
κοινοποιήθηκε στην εναγομένη στις
8.10.1997 επικαλούμενη τα παραπάνω
ελαττώματα του πωληθέντος συστήματος
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ρητώς εδήλωσε στην εναγομένη ότι
αναστρέφει την πώληση και εζήτησε την
επιστροφή του τιμήματος. Με την ίδια
αυτή δήλωση αναστροφής η ενάγουσα
εδήλωσε ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει
αξιώσεις της προς αποζημίωση.
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται
ότι το πωληθέν και παραδοθέν στην
ενάγουσα σύστημα είχε κατά το χρόνο
της παραδόσεως του ελαττώματα και
εστερείτο συμφωνημένων ιδιοτήτων
που το καθιστούσαν ακατάλληλο
για τη χρήση που είχε συμφωνηθεί.

Επομένως με την παραπάνω δήλωση
αναστροφής, με την οποία η ενάγουσα
ρητώς επέλεξε και άσκησε νομίμως το
δικαίωμα της προς αναστροφή, λύθηκε η
σύμβαση, σύμφωνα με όσα στις νομικές
σκέψεις αναπτύχθηκαν και η εναγομένη
υποχρεούται να της επιστρέψει το τίμημα
όπως μετ’ ορθή ερμηνεία και εφαρμογή
του νόμου αλλά και την εκτίμηση των
αποδείξεων δέχτηκε και το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο με την εκκαλουμένη, αφού
απέρριψε το αίτημα της ενάγουσας για
την πληρωμή περαιτέρω αποζημίωσης.

329/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου).
Αδικοπραξία. Αθώωση από το ποινικό δικαστήριο για τα ποινικά αδικήματα της απάτης,
της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως και χρήσεως της εν λόγω βεβαιώσεως. Παρά
ταύτα δεν αποκλείεται η ύπαρξη αδικοπραξίας του άρθρου 914 ΑΚ. Παράσταση σε
ποινικό δικαστήριο και αίτημα για ηθική βλάβη. Δεν αποκλείεται η διεκδίκηση με αγωγή
μεγαλύτερου ποσού για ηθική βλάβη, αρκεί να υπήρξε επιφύλαξη.

Οι εναγόμενοι ισχυρίζονται
ότι με την υπ’ αριθ. 340/2832001
τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αιγίου αθωώθηκαν
για τα ποινικά αδικήματα στα οποία ο
ενάγων στηρίζει την απαίτηση του για
χρηματική ικανοποίηση και μάλιστα
παρίστατο και ως πολιτικώς εναγών
και έτσι αφού δεν υπάρχει αδικοπραξία,
δεν υπάρχει και υποχρέωση τους για
χρηματική ικανοποίηση. Ο ανωτέρω
ισχυρισμός δεν ασκεί εν προκειμένω
έννομη επιρροή, γιατί η αθώωσή τους
για τα ποινικά αδικήματα της απάτης, της
υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως και της
χρήσεως της εν λόγω βεβαιώσεως, δεν
αποκλείει την ύπαρξη αδικοπραξίας
κατά το άρθρο 914 του ΑΚ, τη στιγμή

μάλιστα που με την ανωτέρω απόφαση,
όπως προκύπτει από το σκεπτικό της,
οι εναγόμενοι αθωώθηκαν ελλείψει
προθέσεως.
Ισχυρίζονται επίσης οι εναγόμενοι
ότι με την παράσταση του ενάγοντος
στο ποινικό δικαστήριο και την αθώωση
τους, αναλώθηκε η αξίωση του για
απαίτηση χρηματικής ικανοποίησης
και κατέστη απαράδεκτη η αγωγή. Και
αυτός ο ισχυρισμός είναι αβάσιμος, γιατί
η παράσταση του ενάγοντος στο ποινικό
δικαστήριο έγινε για το ποσό των 1000
δραχμών με την επιφύλαξη να απαιτήσει
το υπόλοιπο με την αγωγή και έτσι δεν
αναλώθηκε το σχετικό δικαίωμά του
(βλ. ΑΠ 891/1973 ΝοΒ 22.365, Εφ. Αθ.
108/1994 Ελ. Δ/νη 38. 1690, Εφ. Αθ. 58/
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1975 Δίκη 6. 738, Καυκά Ενοχ. Δίκ. στο
άρθρο 932), πέρα από το ότι ούτε και για
το ποσό των 1000 δραχμών αναλώθηκε
το σχετικό δικαίωμα του ενάγοντος, γιατί
η ανάλωση επέρχεται μόνο επί καταδίκης
του κατηγορουμένου και επιδικάσεως του

αιτηθέντος ποσού (αρθ. 67 παρ. 1 του
ΚΠΔ) και όχι επί αθωώσεώς του, γιατί
τότε το ποινικό δικαστήριο δεν ασχολείται
με την πολιτική αγωγή (αρθ. 65 παρ. 1 του
ΚΠΔ). Επομένως οι ανωτέρω ισχυρισμοί
πρέπει να απορριφθούν.

331/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Πάσιος, Διονύσιος Σακελλάρης).
Καταδολίευση δανειστών (939 επ. ΑΚ). Η διάρρηξη των απαλλοτριώσεων επέρχεται
κατά τόσο μόνο καθόσον ζημιώνεται αυτός που την προσβάλει, ώστε να καλυφθεί
η απαίτησή του. Στοιχεία της αγωγής η αναφορά του ποσού της απαίτησης και της
αξίας του περιουσιακού στοιχείου.

Από τις διατάξεις των άρθρων
939 και 943 του ΑΚ προκύπτει ότι η
με αυτές θεσπιζόμενη διάρρηξη των
απαλλοτριώσεων που έγιναν από τους
οφειλέτες προς βλάβη των δανειστών
τους, επέρχεται κατά τόσο μόνο καθόσον
ζημιώνεται αυτός που προσβάλλει την
πράξη της απαλλοτρίωσης, δηλαδή
κατά το μέρος της που απαιτείται για
να καλυφθεί η απαίτηση του, η οποία
διαφορετικά δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.
Ενόψει δε του ότι η εξεύρεση αυτού του
μέρους εξαρτάται από τη σχέση του
ποσού της απαιτήσεως που πρέπει
να ικανοποιηθεί προς το ποσό της
αξίας του περιουσιακού στοιχείου που
απαλλοτριώθηκε κατά την άσκηση της
αγωγής, πρέπει για το κατά το άρθρο
216 του ΚΠολΔ ορισμένο της αγωγής,
να αναφέρονται σ’ αυτήν τα εν λόγω
ποσά (βλ. ΑΠ 637/2001 ΝοΒ 50. 696,
ΑΠ 1200/1982 Ελ. Δ/νη 24. 216, Εφ.
Αθ. 3133/1994 Ελ. Δ/νη 36. 686, Εφ. Αθ.
1267/1988 Αρχ. Νομ. 41. 421, Εφ. Θεσ.
1589/1996 Αρμ. 50. 1121), εκτός και αν
ο εναγόμενος επικαλείται ότι η αξία
του απαλλοτριωθέντος είναι μικρότερη

από αυτήν της απαιτήσεως, οπότε δεν
έχει νόημα η αναφορά της αξίας του
απαλλοτριωθέντος, αφού η διάρρηξη
θα είναι ολική (βλ. ΑΠ 1200/1982 Ελ. Δ/
νη 24. 216, Εφ. Αθ. 3133/1994 Ελ. Δ/νη
36. 686). Εν προκειμένω η ενάγουσα
και ήδη εφεσίβλητη, επικαλούμενη
ότι έχει απαίτηση ύψους 11.415.232
δραχμών κατά του Κ.Π., ζήτησε τη
διάρρηξη της αναφερόμενης στην
αγωγή καταδολιευτικής δικαιοπραξίας
στην οποία αυτός προέβη προς τους
εγγονούς του και συγκεκριμένα της
δωρεάς στη ζωή των 540/1000 εξ
αδιαιρέτου ενός οικοπέδου που βρίσκεται
στο Μεσολόγγι, εκτάσεως 556,76 τετρ.
μέτρων, με την επ’ αυτού παλαιά
ισόγεια οικοδομή εμβαδού 68 τετραγ.
μέτρων, η οποία αποτελεί αυτοτελή
οριζόντια ιδιοκτησία και το δικαίωμα
επεκτάσεως της οικοδομής αυτής, η
επέκταση της οποίας αποτελεί επίσης
αυτοτελή ιδιοκτησία. Όμως η ενάγουσα
δεν αναφέρει στην αγωγή την αξία του
δωρηθέντος ως άνω ακινήτου κατά το
χρόνο ασκήσεως της αγωγής που είναι
και ο κρίσιμος χρόνος προσδιορισμού
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της βλάβης του δανειστή (βλ. ΑΠ 2045/
1986 Ελ. Δ/νη 28.1223, ΑΠ 88/1998 Ελ.
Δ/νη 39.843) και επομένως σύμφωνα
με την προαναφερθείσα σκέψη, υπάρχει
αοριστία της αγωγής, αφού δεν μπορεί
να κριθεί κατά ποιο ποσοστό θα
επέλθει η διάρρηξη της δικαιοπραξίας
αν ευδοκιμήσει η αγωγή, τη στιγμή
μάλιστα που οι εναγόμενοι επικαλούνται
ότι η αξία του δωρηθέντος ακινήτου
υπερβαίνει τα 40.000.000 δραχμές.
Ειδικά στην προκειμένη περίπτωση που
τα δωρηθέντα αποτελούν αυτοτελείς
ιδιοκτησίες, έπρεπε να αναφέρεται η αξία
της καθεμιάς ιδιοκτησίας ώστε να ταχθεί
περί τούτου απόδειξη και, αν χρειαστεί,
να περιοριστεί η διάρρηξη μόνο στη μία
ιδιοκτησία ή σε μέρος της. Συνεπώς η
αγωγή έρεπε να απορριφθεί ως αόριστη
για τον ανωτέρω λόγο. Επομένως το

πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε
την αγωγή ορισμένη και την εξέτασε
κατ’ ουσίαν, έσφαλε ως προς την
ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και
έτσι ο σχετικός έκτος λόγος της εφέσεως
είναι βάσιμος στην ουσία. Ο ανωτέρω
λόγος της αοριστίας της αγωγής δεν
προτάθηκε στην πρώτη συζήτηση
στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, αλλά
στην μετ’ απόδειξη συζήτηση με την
προσθήκη των προτάσεων στο τμήμα
που αναφέρεται στην αξιολόγηση των
αποδείξεων, σε κάθε όμως περίπτωση
το Εφετείο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως
το ορισμένο της αγωγής, εφόσον με την
έφεση ζητείται η απόρριψη της, όπως εν
προκειμένω (βλ. ΑΠ 1216/1997 Ελ. Δ/νη
39.573, ΑΠ 389/1994 ΝοΒ 43. 251, ΑΠ
8/1987 Ελ. Δ/νη 29. 112).

335/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Επαμεινώνδας Θεοτοκάτος, Κώστας Χαλιώτης).
Μίσθωση. Μίσθιο με πραγματικά ελαττώματα κατά την παράδοσή του στον μισθωτή
ή εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Δικαίωμα μισθωτή να
μειώσει το μίσθωμα ή να μη το καταβάλλει.

Η διάταξη του άρθρου 576 εδ.
ά του Α.Κ. ορίζει ότι αν κατά το χρόνο
της παράδοσης του στο μισθωτή το
μίσθιο έχει ελάττωμα που εμποδίζει
ολικά ή μερικά τη συμφωνημένη χρήση
(πραγματικό ελάττωμα) ή αν κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης εμφανίστηκε
τέτοιο ελάττωμα, ο μισθωτής έχει
δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολή
του μισθώματος. Από τη διάταξη
αυτή προκύπτει, ότι σε περίπτωση
ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος ο
εκμισθωτής, ανεξάρτητα πταίσματος
του και σημαντικού ή ασήμαντου του

ελαττώματος, υπέχει την αναφερόμενη
ευθύνη, όταν το πραγματικό ελάττωμα
παρακωλύει ολικά ή μερικά τη
συμφωνημένη χρήση. Έτσι ο μισθωτής
δικαιούται να απαιτήσει αυτοτελώς
με αγωγή ή κατ’ ένσταση κατά της
αγωγής του εκμισθωτή περί καταβολής
του μισθώματος, για όσο χρόνο
παρακωλύεται εντελώς ή κατά ένα μέρος
η συμφωνημένη χρήση ανάλογη μείωση
του μισθώματος ή απαλλαγή του από
την υποχρέωση καταβολής του (Α.Π.
912/2000 Ελλ. Δικ. 42 141, Α.Π. 1516/
1997, Ελλ. Δικ. 39 582).

30

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

356/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Κυριλής, Θεοδώρα Τρομπούκη).
Καταστροφή πράγματος. Διεκδικείται η αξία του καταστραφέντος κατά το χρόνο
εκδόσεως της αποφάσεως που είναι ο χρόνος της πρώτης συζητήσεως ενώπιον
του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου της αγωγής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 914 και 298 ΑΚ σε
περίπτωση παράνομης και υπαίτιας
καταστροφής πράγματος ο ιδιοκτήτης
αυτού δικαιούται να απαιτήσει εκτός
των άλλων την ανόρθωση της θετικής
ζημίας, αναγόμενης στη αντικειμενική
αξία του πράγματος κατά τον χρόνο
εκδόσεως της αποφάσεως και ως
τέτοιος νοείται κατά τους δικονομικούς
κανόνες ο χρόνος της πρώτης ενώπιον
του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου

συζητήσεως της αγωγής (βλ. ΑΠ (Ολ)
44/96, ΝοΒ 45, 451, 23/94, Δνη 95/577,
ΑΠ 1050/98, Δνη 98, 1550, 994/91, Δνη
92, 810, 278/ 91, Δνη 92, 1587, 80/91,
Δνη 92, 547, 1764/88, ΝοΒ 37, 1220).
Επομένως, αποκαταστέα είναι η αξία
που είχε η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα
κατά τον κρίσιμο ως άνω χρόνο και όχι η
δαπάνη που απαιτείται για την απόκτηση
καινουργούς οχήματος κατάλληλου για
την ίδια με το καταστραφέν χρήση.

360/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτρης Λειβαδάς, Ιωάννης Μαράτος).
ΙΚΑ. Αξιώσεις κατά τρίτων του ασφαλισμένου ή των μελών της οικογένειας από
ασθένεια, αναπηρία ή θάνατο. Μεταβιβάζονται στο ΙΚΑ για ποσό που καθορίζει με
απόφασή του ο διοικητής του. Δεν χωρεί συμψηφισμός, παραίτηση, εκχώρηση, η με
άλλο τρόπο αλλοίωση της αξίωσης του παθόντος. Έννοια των σχετικών διατάξεων
(ν. 4104/1960, 4476/65 και 226/1973 β.δ.). Περιεχόμενο της σχετικής αγωγής του
ΙΚΑ κατά του τρίτου. Παραγραφή των αξιώσεων από αδικοπραξία (937 ΑΚ). Στοιχεία

Με το άρθρο 10 § 5 του ν.δ.4104/
60, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 18 του ν. 4476/65 ορίζεται ότι
«επιφυλασσομένης της εφαρμογής
των διατάξεων των άρθρων 34 §
2 και 60 § 3 του α. ν. 1846/51, εφ’
όσον ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της
οικογενείας του, δύνανται να αξιώσουν
κατ’ άλλους νόμους αποζημίωση δια

ζημίαν προσγενομένη αυτοίς, συνεπεία
ασθενείας, αναπηρίας η θανάτου του εις
διατροφήν αυτών υπόχρεου, η αξίωση
αυτή μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ δι’ ό ποσόν
οφείλει ασφαλιστικάς παροχάς, εις
τον δικαιούχον της αποζημιώσεως,
καθ’ ά ειδικότερον θέλει ρυθμισθεί
δια β.δ. εκδιδομένου προτάσσει του
Υπουργού Εργασίας, μετά γνώμη
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του Δ. Σ. του ΙΚΑ». Περαιτέρω με το
άρθρο 1 του εκδοθέντος, κατά την
παραπάνω εξουσιοδότηση, ύπ’ αριθμ.
226/73 β.δ. «περί τρόπου υπολογισμού
δαπανών του ΙΚΑ, οφειλομένων προς
τους ασφαλισμένους ή τα μέλη της
οικογενείας των εκ προσγενομένης
αυτοίς ζημίας παρά του προς
αποζημίωση υπόχρεου» ορίστηκε ότι,
«το ποσόν μέχρι του οποίου τυχόν
αξίωσις του ασφαλισμένου ή των μελών
της οικογενείας του προς αποζημίωσιν
δια ζημίαν προσγενομένην αυτοίς
λόγω ασθενείας, αναπηρίας ή θανάτου
του εις διατροφήν αυτών υπόχρεου
μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ, συμφώνως
με την παρ.5 του άρθρου 10 του ν. δ.
4104/60, όπως αντικατεστάθη υπό του
άρθρου 18 του ν.4476/85, καθορίζεται
δι’ αποφάσεως του διοικητού του ΙΚΑ».
Τέλος με το άρθρο 18 του ν. 1654/86
προστέθηκε στην παρ.5 του άρθρου
10 ν. δ. 4104/60 διάταξη με την οποία
ορίζεται ότι, «Η παραπάνω μεταβίβαση
επέρχεται αυτοδικαίως από τότε που
γεννήθηκε η αξίωση. Συμψηφισμός
του δικαιούχου, παραίτηση, εκχώρηση
ή με οποιοδήποτε τρόπο αλλοίωση
της αξίωσης του για αποζημίωση
είναι άκυρη κατά το μέρος που
αφορά τις παραπάνω αξιώσεις του
ΙΚΑ από παροχές». Από τις διατάξεις
αυτές συνάγεται ότι α) οι αξιώσεις για
αποζημίωση που γεννήθηκαν μετά την
ισχύ του τελευταίου νόμου (1654/86)
ή οποία αρχίζει από τη δημοσίευση
του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως
(24.11.86), σύμφωνα με το άρθρο 43
αυτού μεταβιβάζονται αυτοδικαίως
στο ΙΚΑ , αρκεί το γεγονός ότι κατά το
χρόνο της ζημιογόνου ενεργείας υπήρχε
μεταξύ του ασφαλισμένου και του ΙΚΑ
ενεργός σχέση κοινωνικής ασφάλισης,
δυνάμει της οποίας ο ασφαλισμένος
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εδικαιούτο παροχές, αδιάφορος αν αυτές
έχουν καταβληθεί ή όχι από το ΙΚΑ.
Προϋπόθεση επίσης της μεταβίβασης
της αξίωσης του ασφαλισμένου στο
ΙΚΑ είναι να δικαιούται ο τελευταίος
αποζημίωση από τον τρίτο, ήτοι να
υφίσταται ζημία που να τελεί σε αιτιώδη
σύνδεσμο με την υπαίτια και παράνομη
συμπεριφορά του τρίτου. Πρέπει δηλαδή
να υφίσταται ποιοτική, ποσοτική και
χρονική αντιστοιχία των ασφαλιστικών
παροχών με την αξίωση προς
αποζημίωση που έχει ο ασφαλισμένος
(ΑΠ 734/91 Ελ.Δ.33.556, ΑΠ 526/91
Ελ.Δ.34.565, ΑΠ 93/88 Ελ.Δ.29.1591,
Αθ. Κρητικός «Αποζημίωση από τροχαία
αυτοκινητικά ατυχήματα έκδ. 1992 σελ.
222 επ., όπου και παραπομπές). Η
αξίωση δηλαδή που αποκτά κατά τρόπο
παράγωγο εκ του νόμου το ΙΚΑ έναντι
του τρίτου, έχει ως αντικείμενο, όχι το
ποσό των ασφαλιστικών αποδοχών που
το ΙΚΑ κατέβαλε στον ασφαλισμένο και
τις οποίες το ΙΚΑ, ανεξαρτήτως του
δικαιώματος του ασφαλισμένου προς
αποζημίωση υποχρεούτο να καταβάλει
με βάση τη σχέση κοινωνικής ασφάλισης,
αλλά το τμήμα της αποζημίωσης, που
δικαιούται ο ασφαλισμένος από τον
υπόχρεο προς αποζημίωση του, το
οποίο τμήμα καλύπτει της ασφαλιστικές
παροχές. Ως εκ τούτου το ΙΚΑ δεν
ασκεί ίδια αυτού δικαιώματα, αλλά
όσα του μεταβιβάστηκαν αυτοδικαίως
από το νόμο, από τα δικαιώματα του
ασφαλισμένου και κατ’ ακολουθίαν, αν
δεν υφίσταται δικαίωμα αποζημίωσης
του ασφαλισμένου δεν μπορεί να γίνει
λόγος για υποκατάσταση του ΙΚΑ στα
δικαιώματα αυτού. Κατά συνέπεια, για το
ορισμένο της σχετικής αγωγής του ΙΚΑ
κατά του υπαιτίου ή του ασφαλιστή, το
ΙΚΑ θα πρέπει να επικαλείται κατά τρόπο
σαφή και ορισμένο τα θεμελιωτικά της

32

υπαιτιότητας του εναγομένου στοιχεία,
τις σωματικές βλάβες και το είδος αυτών
που υπέστη ο ασφαλισμένος, την τυχόν
ανικανότητα αυτού προς εργασία
συνεπεία της ζημιογόνου πράξεως ή
παραλείψεως, το χρονικό διάστημα
που αυτή διήρκεσε, τα διαφυγόντα
εισοδήματα από την εργασία του
ασφαλισμένου από την εργασία
που αυτός ασκούσε και τα οποία με
πιθανότητα και τη συνηθισμένη πορεία
των πραγμάτων θα εξακολουθούσε
να έχει και κατά το χρόνο που το
ΙΚΑ κατέβαλε σ’ αυτόν παροχές (π.χ.
οριστική ή προσωρινή σύνταξη).
Περαιτέρω από τις διατάξεις
των άρθρων 914, 251 και 937 παρ.
1 ΑΚ προκύπτει ότι η απαίτηση από
αδικοπραξία, όπως είναι και εκείνη
από τροχαίο ατύχημα, παραγράφεται
μετά πενταετία αφότου ο παθών
έμαθε τη ζημία και τον υπόχρεο προς
αποζημίωση, σε κάθε δε περίπτωση
η σχετική προς αποζημίωση αξίωση
παραγράφεται μετά παρέλευση
εικοσαετίας από την ζημιογόνο πράξη.
Αν η ζημιογόνος πράξη εξακολούθησε
να παράγει ζημιογόνες συνέπειες
στο μέλλον δεν γεννάται κάθε φορά
νέα αξίωση αποζημίωσης, αλλά
γενικά η αξίωση για την όλη ζημία,
συμπεριλαμβανομένης και εκείνης
που είναι μέλλουσα και μπορεί κατά τη
συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων
να προβλεφθεί, γεννάται αφότου η
ζημιογόνος πράξη άρχισε να αναδίδει
τις επιζήμιες συνέπειες της. Εφόσον
δε η ικανοποίηση της αξιώσεως
αυτής είναι και δικαστικώς επιδιώξιμη,
αρχίζει η διαδρομή του χρόνου της
παραγραφής. Ως γνώση της ζημίας
για την έναρξη της παραγραφής νοείται
η γνώση των επιζήμιων συνεπειών

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

της πράξης, όχι όμως και γνώση
της ακριβούς έκτασης του ποσού
της αποζημίωσης (ΑΠ 940/2001 Ελ.
Δ.42.940, ΑΠ 1503/2000 Ελ.Δ.42.1341,
ΑΠ 23/2002 Ελ.Δ.43.761) Ο δικαιούχος
της αποζημίωσης θεωρείται ότι γνωρίζει
τον υπόχρεο προς αποζημίωση όταν
γνωρίζει τόσα περιστατικά ώστε βάσει
αυτών να μπορεί να εγείρει αγωγή
εναντίον ορισμένου προσώπου με
ελπίδες επιτυχείς. Δεν αρκούν δηλαδή
απλές εικασίες, υποψίες ή εξ αμελείας
άγνοια. Το πότε συμβαίνει κάτι τέτοιο
(γνώση δηλαδή του υπόχρεου προς
αποζημίωση) είναι ζήτημα πραγματικό
εξαρτώμενο από την συνολική εκτίμηση
της συγκεκριμένης περιπτώσεως.
Αν μπορούν να διαπιστωθούν το
όνομα και η διεύθυνση του υπόχρεου
προς αποζημίωση προσώπου, τότε
ο παθών θεωρείται ότι γνωρίζει το
πρόσωπο του υπόχρεου, από του
χρόνου που αυτός ερευνώντας θα
μπορούσε να το πληροφορηθεί (ΑΠ
374/2001 Ελ. Δ. 43.156). Ο εναγόμενος
προς αποζημίωση που προτείνει
ένσταση παραγραφής πρέπει για το
ορισμένο αυτής να επικαλεσθεί κατά
τρόπο ορισμένο και σε περίπτωση
αμφισβήτησης να αποδείξει ότι ο
δικαιούχος σε αποζημίωση έλαβε
από ορισμένου χρόνου, που πρέπει
να καθορίζει, γνώση της ζημίας υπό
την προαναφερομένη έννοια και του
υπόχρεου προς αποζημίωση, αν δε
πρόκειται περί εξακολουθητικής ζημίας
στο μέλλον δεν αρκεί να επικαλείται
ότι από του χρόνου του ζημιογόνου
γεγονότος παρήλθε πενταετία αλλά θα
πρέπει να επικαλείται και να αποδεικνύει
ότι η μέλλουσα αυτή ζημία ήταν εξ.
αρχής προβλεπτή (ΑΠ 940/2001 Ελ.
Δ. 42.940).

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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377/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Διονυσόπουλος, Ευτυχία Μπάρκουλα).
Δικαιοπραξία άκυρη. Μετατροπή σε άλλη έγκυρη δικαιοπραξία. Απαιτείται οπωσδήποτε
η άγνοια της ακυρότητας από τα μέρη. Συναλλαγματική που έχει παραγραφεί
και είναι έγκυρη. Αν παραγραφεί η αξίωση από τη συναλλαγματική, ο αποδέκτης
δύναται να εναχθεί ή με την αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού ή με αγωγή
από την υποκείμενη σχέση, όχι με την αγωγή του άρθρου 873 ΑΚ περί αφηρημένης
υποσχέσεως ή αναγνωρίσεως χρέους αγωγής. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 182 ΑΚ,
προϋπόθεση μετατροπής της άκυρου
δικαιοπραξίας σε άλλη έγκυρη, είναι
η ακυρότητα της δικαιοπραξίας ως
τοιαύτης, η άγνοια της ακυρότητας
από τα μέρη, δοθέντος ότι διαφορετικά
ελλείπει από αυτό η θέληση παραγωγής
εννόμου αποτελέσματος, η με την άκυρη
δικαιοπραξία πλήρωση των όρων της
κατά μετατροπή άλλης δικαιοπραξίας και
η θέληση των μερών να ισχύσει η κατά
μετατροπή δικαιοπραξία αν γνώριζαν την
ακυρότητα. Εξ άλλου παραγραφείσης
της αξιώσεως εκ συναλλαγματικής
η τελευταία εξακολουθεί να αποτελεί
πιστωτικό τίτλο με την έννοια του
νόμου, εάν δε συντρέχουν και οι λοιπές
νόμιμες προϋποθέσεις, καλώς εκδίδεται
διάταξη πληρωμής εφ’ όσον κατά την
διαδικασία εφ’ ης αυτή εκδίδεται ο
δικαστής δεν μπορεί, να λάβει υπ’ όψιν
αυτεπαγγέλτως την περί παραγραφής
ένσταση. Ο εκ της συν/κής όμως
υπόχρεος, δηλαδή ο καθ’ ου εξεδόθη
διαταγή πληρωμής δύναται με άσκηση
εμπροθέσμου κατ’ αυτής ανακοπής να
προτείνει την ένσταση της παραγραφής
της εκ της συν/κής αξιώσεως του κομιστή
της. Παραγραφείσης δε της εκ συν/κής
αγωγής, ο αποδέκτης δύναται να εναχθεί
ή με την αγωγή του αδικαιολογήτου
πλουτισμού (αρθρ. 80 εδ. β’ Ν. 53/32)

η με την εκ της μεταξύ αυτού και του
κομιστή υποκείμενης σχέσεως, προς
εξυπηρέτηση της οποίας εξεδόθη ο τίτλος
της αγωγής, όχι όμως και με την αγωγή
του άρθρου 873 Α.Κ. περί αφηρημένης
υποσχέσεως ή αναγνωρίσεως χρέους
αγωγής, κατ’ εφαρμογή των περί
μετατροπής των άκυρων δικαιοπραξιών
διατάξεων του άρθρου 182 Α.Κ. αφού
το τελευταίο προϋποθέτει άκυρη
δικαιοπραξία, δηλαδή εν προκειμένω
άκυρη συν/κη ως τοιαύτη, το οποίο
δεν συμβαίνει όταν έχουμε παραγραφή
της εκ συν/κής ενοχής (ΕΘ 1121/2000
Ε.Εμπ. Δ. 2000 1058, ΕΘ. 861/2000 Αρμ.
20001501, ΕΑ 5319/96 Ε.Εμ Δ 1997538,
ΕΘ 642/74 Ε. Εμ Δ ΚΣΤ94). Περίπτωση
τοιαύτης μετατροπής θα εγεννάτο αν
έλλειπεν κάποια εκ των αναφερομένων
στο άρθρο 1 τυπικών στοιχείων της
συν/κής, οπότε αυτή είναι άκυρη ως
συν/κή (αρθρ. 2 Ν. 5325/1932) ή αν δεν
υπήρχε εξ αρχής νόμιμη χαρτοσήμανση
οπότε και πάλι θα ήταν άκυρη ως συν/κή.
(ΕΘ 1121/2000 Επ. ΕμπΔ 20001058).
Εν προκειμένω στην με ημερομηνία
24.9.98 αίτηση του εκκαλούντος Γ.Ν.,
κατά παραδοχή της οποίας εξεδόθη σε
βάρος του καθ ουεφεσιβλήτου Α.Σ. η δια
της ενδίκου ανακοπής προσβληθείσα υπ’
αριθμ, 1124/1998 διαταγή πληρωμής του
δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου
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Πατρών, εκτίθεται ότι ο εκκαλών εξέδωσε
στις 10.1.1995 σε βάρος του Ι. Σ., μη
διαδίκου, εξ (6) συν/κές ποσού 3.000.000
δρχ. εκάστη λήξεως 15.7.1995, των
συν/κών αυτών τριτεγγυήθηκε υπέρ
του αποδεκτού ο νυν εφεσίβλητος, ότι οι
συν/κές αυτές, δεν ισχύουν ως τοιούτες,
λόγω παρόδου τριετίας από τη λήξη τους,
ισχύουν όμως ως ομόλογα εμπεριέχοντα
αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση
οφειλής. Με αυτό το περιεχόμενο και
αίτημα, η αίτηση είναι μη νόμιμη και
συνεπώς απορριπτέα, αφού ούτε από
το περιεχόμενο της αλλά ούτε και από
το περιεχόμενο της εκδοθείσης ως
άνω διαταγής πληρωμής, προκύπτει η
ακυρότητα των παραπάνω τίτλων (συν/
κών) είτε ως προς την χαρτοσήμανση
τους είτε λόγω ελλείψεως τινός τυπικού
στοιχείου του άρθρου 1 του Ν. 5225/32

ώστε κατά μετατροπή να ισχύσουν
ως έγγραφα περιέχοντα σύμβαση
αφηρημένης αναγνωρίσεως οφειλής,
εκθέτει μόνον ότι επήλθε απώλεια του
δικαιώματος του κομιστή να ζητήσει την
έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τους
τίτλους των συν/κών, λόγω παραγραφή,
συνεπεία παρόδου τριετίας από τη λήξη
τους. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το
οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση
του, η οποία ορθά εκδόθηκε κατά την
ειδική διαδικασία των άρθρων 632, 633
Κ.Πολ.Δ., τα αυτά εδέχθη, έκρινε δηλαδή
ότι η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής
που χαρακτήρισε τις επίδικες συν/κές
αν και έγκυρες, ως χρεωστικά ομόλογα
έσφαλε και στη συνέχεια την ακύρωσε,
ορθά απεφάνθη και θα πρέπει αμφότεροι
οι λόγοι εφέσεως ν’ απορριφθούν και η
έφεση στο σύνολο της.

381/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Γκάτσης).
Αδικοπραξία (914 ΑΚ). Στοιχεία για την στοιχειοθέτησή της. Περιστατικά. Μίσθωση. Ο
εκμισθωτής αποδίδει τις αναγκαίες δαπάνες που έκανε στο μίσθιο ο μισθωτής ενώ οι
επωφελείς για το μίσθιο αποδίδονται με βάση τις διατάξεις περί διοικήσεως αλλοτρίων
ή του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Δικαίωμα αφαιρέσεως.

Από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ
κατά την οποία «όποιος ζημιώσει άλλον
παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση
να τον αποζημιώσει» και το συνδυασμό
της με τις διατάξεις των άρθρων 297,
298 και 330 ιδίου κώδικα προκύπτει ότι
για την θεμελίωση των υποχρεώσεων
για αποζημίωση από αδικοπραξία
απαιτείται παράνομη συμπεριφορά
προσώπου, η οποία να ενέχει
προσβολή δικαιώματος ή συμφέροντος,
το οποίο να προστατεύεται από το

νόμο, άλλου προσώπου, η παράνομη
αυτή συμπεριφορά να οφείλεται σε
δόλο ή αμέλεια και να προκλήθηκε υπ’
αυτήν θετική ή αποθετική ζημία άλλου
προσώπου η οποία τελεί σε ουσιώδη με
αυτή συνάφεια. Από το συνδυασμό δε
των διατάξεων των άρθρων 197, 198,
147, 148, 288, 919 ΑΚ προκύπτει ότι,
παράνομη συμπεριφορά αποτελεί κάθε
από πρόθεση αθέμιτη παραπλάνηση
δηλαδή
κάθε
από
πρόθεση
συμπεριφορά προσώπου που τείνει να
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δημιουργήσει ή ενισχύσει ή διατηρήσει
εσφαλμένη αντίληψη ή εντύπωση
άλλου προσώπου είτε η συμπεριφορά
αυτή συνίσταται σε παράσταση
ψευδών γεγονότων ως αληθών, είτε σε
απόκρυψη ή αποσιώπηση των αληθών
γεγονότων, τα οποία είτε από την καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη είτε από
υφισταμένη ιδιαίτερη σχέση με άλλο
πρόσωπο, εκείνου που τα αποκρύπτει
ή τα αποσιωπά είχε υποχρέωση
ανακοινώσεως με συνέπεια, αν από
αυτή του την συμπεριφορά προκλήθηκε
σε άλλο πρόσωπο ζημία συνισταμένη
σε οποιαδήποτε μείωση της περιουσία
του, να γεννάται υπέρ του τελευταίου
δικαίωμα αποζημιώσεως εξ αδικοπραξίας
(ΑΠ 1587/90 Ελ. Δικ. 33125 ΕΑ 4108/93
Αρμ. 47799).
Με σύμβαση επαγγελματικής
μίσθωσης που συνήφθη το μήνα
Μάρτιο 2000, στο Αγρίνιο η ενάγουσα
εφεσίβλητος εταιρεία με την επωνυμία
«Τ. Κ. και Σια Ε. Ε.» εξεμίσθωσε στην
εναγομένη πρώτη εκκαλούσα Ε. συζ.
Ι. Θ. ένα ισόγειο κατάστημα εμβαδού
84 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό Π.
αριθ. 3 στο Αγρίνιο προκειμένου η
μισθώτρια να το λειτουργήσει ως
καφετέρια μπαρ. Η διάρκεια της
μισθώσεως ορίσθηκε τρία (3) χρόνια
αρχομένη από 142000 και λήγουσα
την 3132003, το μηνιαίο μίσθωμα σε
160.000 δρχ. πλέον χαρτοσήμου 3,6
% (5.760 δρχ.) καταβαλλομένου την
πρώτη κάθε μήνα. Με όρο της γραπτής
σύμβασης μισθώσεως συμφωνήθηκε
και έγινε αποδεκτό ότι ο δεύτερος
των εκκαλούντων Ε.Φ. ευθύνεται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με την
μισθώτρια για την μη έγκαιρη πληρωμή
του συμφωνηθέντος μισθώματος.
Η μισθώτρια παρέλαβε το μίσθιο
και από αρχές Απριλίου 2000 άρχισε να
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το λειτουργεί ως καφέ μπαρ (καφετέρια)
καταβάλλοντος τα μισθώματα των μηνών
Απριλίου και Μαίου. Το κατάστημα
λειτούργησε μέχρι και το τέλος Αυγούστου
2000 οπότε η μισθώτρια έπαυσε να
το λειτουργεί, χωρίς όμως στο μεταξύ
να έχει καταβάλλει τα μισθώματα των
μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου
συνολικού ποσού 480.000 δρχ. πλέον
χαρτοσήμου (3,6 %ο) δηλ. 17.280 δρχ.
εξ αυτού δε του λόγου η εκμισθώτρια
κατήγγειλε την μίσθωση με την από
192000 έγγραφη καταγγελία της.
Η μισθώτρια επικαλείται συμφωνία
συμψηφισμού των οφειλομένων
μισθωμάτων με την αξία κλιματιστικών
μηχανημάτων που εγκατέστησε στο
μίσθιο το μήνα Ιούλιο 2000. Τέτοια
όμως συμφωνία δεν απεδείχθη αφού
και στην από 3082000 εξώδικη δήλωση
της προς την εκμισθώτρια, η μισθώτρια
ουδεμία μνεία του περί συμψηφισμού
των μέχρι τότε οφειλομένων μισθωμάτων
κάνει, εκτίμηση η οποία ενισχύεται και
από την κατάθεση του μάρτυρος της
μισθώτριας και σύμφωνα με την οποία
«δεν γνωρίζω αν η Θεοδότου ζήτησε
να συμψηφισθούν τα μισθώματα με τα
χρήματα που έδωσε για τα κλιματιστικά».
Από τη διάταξη του άρθρου 591 ΑΚ
προκύπτει ότι ο εκμισθωτής αποδίδει
στο μισθωτή τις αναγκαίες δαπάνες που
αυτός έκανε στο μίσθιο ενώ οι επωφελείς
για το μίσθιο αποδίδονται με βάση τις
διατάξεις περί διοικήσεως αλλότριων ή
του αδικαιολογήτου πλουτισμού μόνα
αν αυτές έγιναν προς συμφέρον του
τελευταίου και κατά την πραγματική
ή εικαζόμενη βούληση του και τέλος
ο μισθωτής δικαιούται ν’ αφαιρέσει
τα κατασκευάσματα εφόσον αυτό
είναι εφικτό, όπως στην προκειμένη
περίπτωση.

36

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

402/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χριστόφορος Σαράκης, Δημήτριος Παπαγεωργίου).
Τόκοι. Παραγραφή πενταετής (250 παρ. 15 ΑΚ). Εκτός αν έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικη
απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό οπότε υπάγεται σε εικοσαετή παραγραφή.
Αξιώσεις όμως παροχών που επαναλαμβάνονται περιοδικά, ληξιπρόθεσμες στο
μέλλον υπάγονται σε πενταετή παραγραφή. Χωρεί παραίτηση από παραγραφή που
συμπληρώθηκε, ρητή ή σιωπηρή εφόσον ο παραιτούμενος τελεί εν γνώσει της παραγραφής
που συμπληρώθηκε. Εργοδότης. Υποχρέωσή του να παρακρατεί κατά την πληρωμή των
μισθών τα τμήματα που βαρύνουν τους ασφαλισμένους. Αν δεν παρακρατηθούν εντός
διμήνου από την ημέρα της πληρωμής του μισθού, η καταβολή της εργοδοτικής και
εργατικής εισφοράς βαρύνει τον εργοδότη. Αυτό ισχύει και σε δίκες αναγκαστικής εκτελέσεως
με την οποία επιδικάζεται η καταβολή αποδοχών από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Επειδή κατά το αρθρ. 250 αρ. 15
ΑΚ σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι
αξιώσεις των τόκων, κατά δε το άρθρο
251 του ίδιου κώδικα η παραγραφή
αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση
και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη της.
Κατά το αρθρ. 253 ΑΚ η παραγραφή των
αξιώσεων που αναφέρονται στο αρθρ. 250
αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο
συμπίπτει η έναρξη της παραγραφής
που ορίζεται στα προηγούμενα άρθρα.
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει
ότι σε πέντε χρόνια παραγράφονται
και οι τόκοι της υπερημερίας, η εν
λόγω δε βραχυπρόθεσμη (πενταετής)
παραγραφή αρχίζει να τρέχει από την
αρχή κάθε επόμενου έτους εκείνου εντός
του οποίου έχουν παραχθεί οι τόκοι και
κατά το οποίο ο δικαιούχος μπορούσε
να εγείρει αγωγή και να τους ζητήσει.
(3λ. ΑΠ 4/2001, Δνη 2001, 673, 505/99,
Δνη 99, 1745). Εξάλλου, κατά το αρθρ.
268 ΑΚ κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με
τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο
εκτελεστό παραγράφεται μετά είκοσι έτη
και αν ακόμη η αξίωση καθαυτή· υπάγεται
σε συντομότερη παραγραφή. Αξιώσεις
όμως παροχών που επαναλαμβάνονται

περιοδικά και που βεβαιώθηκαν με
τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο
εκτελεστό, ληξιπρόθεσμες στο μέλλον,
υπάγονται στη συντομότερη παραγραφή.
Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει
ότι κατ’ εξαίρεση του καθιερούμενου
στο πρώτο εδάφιο του αρθρ. 268
κανόνα της εικοσαετούς παραγραφής
των αξιώσεων που βεβαιώθηκαν με
τελεσίδικη απόφαση, όταν πρόκειται για
περιοδική παροχή, όπως είναι και η περί
τόκων, εφόσον κατά την τελεσιδικία της
αποφάσεως που την βεβαιώνει δεν είναι
απαιτητή ως καθισταμένη μεταγενεστέρως
ληξιπρόθεσμη, η περί αυτής αξίωση
υπόκειται στην υπό του αρθρ. 250 αρ. 15
του ΑΚ προβλεπόμενη βραχυπρόθεσμη
παραγραφή, η οποία αρχίζει μόλις λήξει
το έτος εντός του οποίου έγινε απαιτητή
(βλ. ΑΠ 1355/98, Δνη 99, 287). Περαιτέρω,
κατά το αρθρ. 276 ΑΚ, παραίτηση από
συμπληρωθείσα παραγραφή είναι ισχυρή,
μπορεί δε να γίνει ρητώς ή σιωπηρώς,
εφόσον ο παραιτούμενος τελεί εν γνώσει
της συμπληρωθείσας παραγραφής (βλ.
ΑΠ 244/81, ΝοΒ 29, 1479). Κατά το
αρθρ. 26 παρ. 5 του ΑΝ 1846/1951, ο
εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί
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κατά την πληρωμή των μισθών τα
τμήματα των εισφορών που βαρύνουν
τους ασφαλισμένους. Εάν ο εργοδότης δεν
εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή εντός
διμήνου από την ημέρα της πληρωμής
των μισθών η καταβολή της εργοδοτικής
και της εισφοράς του ασφαλισμένου
βαρύνει τον εργοδότη. Από την ανωτέρω
διάταξη προκύπτει ότι ο εργοδότης είναι
υποχρεωμένος να παρακρατεί από
τον μισθό την εργατική εισφορά, που
υπολογίζεται στις πραγματικές αποδοχές
που εισπράττει ο εργαζόμενος και είναι
μέρος αυτών και να την καταβάλει στο
ΙΚΑ έως το τέλος του επόμενου μήνα
εκείνου κατά τον οποίο παρασχέθηκε
η εργασία ή η υπηρεσία, βαρυνόμενος
ο ίδιος με την καταβολή σε περίπτωση
που δεν εκπληρώσει την υποχρέωση
της παρακρατήσεως τους (βλ. ΑΠ 1103/
98, Δνη 99, 315). Οι κρατήσεις αυτές
(όπως και εκείνες του φόρουμισθωτών
υπηρεσιών και του χαρτοσήμου
εξόφλησης του μισθού) βαρύνουν τον
μισθωτό αλλά για την ασφαλέστερη και
ταχύτερη είσπραξη τους υποχρεώθηκαν
οι εργοδότες να παρακρατούν από τις

εκάστοτε καταβαλλόμενες αποδοχές τα
αναλογούντα σε αυτές ποσά, με αποτέλεσμα
να αποτελούν τμήμα των αποδοχών αυτών
(βλ. ΑΠ 1103/98, ο.π., 807/90, ΕΕργΔ 91,
38). Αυτό ισχύει και σε δίκη αναγκαστικής
εκτελέσεως με την οποία επιδικάζεται
η καταβολή αποδοχών από σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας. Έτσι, τα ποσά αυτά
αφαιρούνται από τις οφειλόμενες αποδοχές,
των οποίων η είσπραξη επιδιώκεται με
αναγκαστική εκτέλεση κατά την καταβολή
τους από τον εργοδότη, ο οποίος, αν παρά
ταύτα υποχρεωθεί να τα καταβάλει στον
εργαζόμενο προς αποφυγή αναγκαστικής
εκτελέσεως εις βάρος του, θα έχει απαίτηση
κατά του τελευταίου σε περίπτωση που τα
καταβάλει και στον ασφαλιστικό οργανισμό
(πρβλ. ΑΠ 302/2001, Δνη 2001, 1308). Η
εκκαλουμένη απόφαση, επομένως, που
απέρριψε τον λόγο της ανακοπής του με
τον οποίο ζητούσε να αφαιρεθεί από το
επιτασσόμενο προς πληρωμή ποσό το
αναλογούν στις εισφορές υπέρ του ΙΚΑ
ποσοστό 16,45% (ήδη με τις προτάσεις
του διευκρινίζει ότι ανέρχεται σε 15,10%),
ορθώς εφάρμοσε τον νόμο και ο δεύτερος
λόγος της εφέσεως δεν είναι βάσιμος.

409/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κούτσης, Θεοφάνης Βλάχος).
Αδικοπραξία. Τέτοια συνιστά και η παράβαση ποινικής διατάξεως. Απάτη κατά το
άρθρο 386 ΑΚ. Στοιχεία της. Συναυτουργία και συνέργεια. Έννοια των όρων.

Από τις διατάξεις των άρθρων
914 και 915 ΑΚ προκύπτει ότι ως
αδικοπραξία, κατά την έννοια της
πρώτης των προαναφερομένων
διατάξεων, χαρακτηρίζεται κάθε από
δόλο ή αμέλεια ζημιογόνος προσβολή

με πράξη ή παράλειψη, αλλότριου
δικαιώματος ή προστατευομένου από
το νόμο συμφέροντος, χωρίς προς
τούτο δικαίωμα του δράστη. Επομένως
αδικοπραξία συνιστά και η παράβαση
ποινικής διάταξης, η οποία έχει τεθεί
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και για την προστασία του ατομικού
συμφέροντος, όπως είναι η διάταξη του
άρθρου 386 ΠΚ, η οποία προβλέπει
και τιμωρεί το έγκλημα της απάτης,
με το οποίο πλήττεται η περιουσία.
Περαιτέρω από το άρθρο 386 ΠΚ
προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση
του εγκλήματος της απάτης στη βασική
πλημμεληματική του μορφή απαιτείται:
α) σκοπός του δράστη, που μπορεί να
είναι και άλλος εκείνου που οφελείται, να
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον
παράνομο περιουσιακό όφελος, β) εν
γνώσει παράσταση από τον δράστη
στον ζημιωθέντα ψευδών γεγονότων
ως αληθινών, ή η αθέμιτη απόκρυψη
ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων,
από την οποία, ως παραγωγό αιτία,
παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη
σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ)
βλάβη ξένης περιουσίας, η οποία τελεί σε
αιτιώδη συνάφεια με την παραπλάνηση
και η οποία υπάρχει όταν μειώνεται ή
χειροτερεύει η περιουσία του παθόντος.
Στην έννοια της περιουσιακής βλάβης,
κατά τη διάταξη αυτή, περιλαμβάνεται και
η διακινδύνευση περιουσιακού στοιχείου
(ΑΠ 1697/93 Ποιν. Χρ. ΜΔ 157). Ως
«γεγονός», κατά την έννοια του ιδίου
άρθρου νοείται πραγματικό περιστατικό,
που αναφέρεται στο παρελθόν ή υπάρχει
τουλάχιστον στο παρόν ή συμβαίνει κατά
τη στιγμή της βεβαίωσης ή απόκρυψης ή
παρασιώπησης, όχι όμως κατά κανόνα και
εκείνο που μπορεί να συμβεί στο μέλλον,
όπως είναι η υπόσχεση εκπλήρωσης
της παροχής σε μέλλοντα χρόνο.
Δεν απαιτείται να υπάρχει ταυτότητα
μεταξύ παθόντος (παραπλανηθέντος)
και υποστάντος τη ζημία. Ως χρόνος
τέλεσης του εγκλήματος της απάτης
θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο
δράστης ενήργησε και ολοκλήρωσε
την απατηλή του συμπεριφορά, με τους
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παραπάνω υπαλλακτικούς τρόπους,
είναι δε αδιάφορος ο μεταγενέστερος·
χρόνος κατά τον οποίο επήλθε η
περιουσιακή ζημία, καθώς και ο χρόνος
που έλαβε χώρα η πράξη, παράλειψη ή
ανοχή του παραπλανηθέντος (ΑΠ 806/
94 Ποιν. Χρ. ΜΔ873). Αν το έγκλημα της
απάτης διαπράχτηκε από περισσοτέρους
κατά συναυτουργία ή κατά συνεργεία
οι περισσότεροι δράστες ενέχονται
έναντι του ζημιωθέντος εις ολόκληρο ο
καθένας, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 480 επ. ΑΚ. Για την ύπαρξη
συναυτουργίας απαιτείται σύμπραξη
για την πραγμάτωση της αντικειμενικής
υποστάσεως του εγκλήματος, είτε με την
παράλληλη ενέργεια των συμμετεχόντων,
είτε με την κατανομή, ταυτόχρονη ή
διαδοχική ανάμεσα των επί μέρους
πράξεων που οδηγούν στην ολοκλήρωση
της αντικειμενικής υποστάσεως του
εγκλήματος. Την υποκειμενική πλευρά
της συναυτουργίας συγκροτεί ο κοινός
των συμπραττόντων δόλος, με την
έννοια ότι καθένας από αυτούς θέλει
ή αποδέχεται την πραγμάτωση της
αντικειμενικής υπόστασης του ιδίου
εγκλήματος, γνωρίζει δε και αποδέχεται
επίσης ότι ο συνεργός του , έχει την
πρόθεση και ενεργεί για τη διάπραξη
του ιδίου εγκλήματος σε συνδυασμό
και με τη δική του δράση (ΑΠ 260/95
Ποιν. Χρ. ΜΕ 599, Ν. Χωραφάς Ποιν.
Δίκαιο τόμος 1ος έκδ. 9η σελ. 337
343). Για τη στοιχειοθέτηση της άμεσης
συνέργειας, απαιτείται δόλος του άμεσου
συνεργού, δηλαδή ηθελημένη παροχή
συνδρομής στο δράστη, εν γνώσει ότι
αυτή παρέχεται κατά την εκτέλεση της
κυρίας πράξεως από τον αυτουργό και
κατά τη διάρκεια αυτής, κατά τρόπο
ώστε χωρίς τη βοηθητική αυτή ενέργεια
του αμέσου συνεργού, δεν θα ήταν
δυνατή με βεβαιότητα η διάπραξη της
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κυρίας πράξεως από τον αυτουργό,
κά τω από τις περιστάσεις που αυτή
διαπράχτηκε. Για τη στοιχειοθέτηση δε
της απλής συνέργειας που τιμωρείται
με ποινή ελαττωμένη, απαιτείται η με
πρόθεση, κατά τρόπο άλλο, διαφορετικό
εκείνου της άμεσης συνέργειας, παροχή
οποιασδήποτε συνδρομής στον
αυτουργό πριν από την τέλεση ή κατά την

τέλεση της κυρίας πράξεως. Ο δόλος του
απλού συνεργού περιλαμβάνει αφ’ ενός
μεν τη γνώση της τέλεσης της κυρίας
πράξεως από τον αυτουργό, αφ’ ετέρου
δε τη θέληση ή αποδοχή από το συνεργό
να συμβάλλει με τη συνδρομή του στην
πραγμάτωση της κυρίας πράξεως από
τον αυτουργό (ΑΠ 671/94 Ποιν. Χρ. ΜΔ
455).

410/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Μίσθωση. Αγωγή εξώσεως για καθυστέρηση μισθώματος. Δυστροπία. Εννοια του
όρου. Τεκμαίρεται με μόνη την άπρακτη παρέλευση της ημέρας που έχει οριστεί για
την καταβολή του μισθώματος. Άλλα στοιχεία υπερημερίας του εκμισθωτή.

Επειδή κατά το άρθρο 66 Εισν
ΚπολΔ αν ο μισθωτής καθυστερήσει το
μίσθωμα από δυστροπία ο εκμισθωτής
έχει δικαίωμα να ζητήσει να του αποδοθεί
το μίσθιο όσο διαρκεί η μίσθωση και αν
δεν την κατάγγειλε κατά το άρθρο 597 ΑΚ.
Η άσκηση της αγωγής στην περίπτωση
αυτή δεν ισχύει ως καταγγελία της
μισθώσεως. Η δυστροπία, που αποτελεί
στοιχείο του παραπάνω κανόνα δικαίου
είναι αόριστη νομική έννοια, που υπάρχει
όταν ο μισθωτής τελεί σε υπερημερία
για την καταβολή του μισθώματος. Η
περιέλευση του οφειλέτη σε υπερημερία
τεκμαίρεται από μόνη την άπρακτη
παρέλευση της ημέρας, που έχει οριστεί
για την καταβολή του μισθώματος, η
οποία αίρεται, κατά την έννοια των
άρθρων 341, 342 ΑΚ, μόνο αν αυτός
ισχυριστεί και αποδείξει ότι υπάρχει
εύλογη αιτία καθυστερήσεως καταβολής
του μισθώματος. Τέτοια εύλογη αιτία
υπάρχει όταν ο μισθωτής ευλόγως
αμφιβάλλει για το ύψος του μισθώματος
και προσφέρει εκείνο, το οποίο νομίζει ότι

οφείλει (βλ. ΑΠ 909/1985 ΝοΒ 34. 683).
Επίσης όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε
πράξη ή παράλειψη του δανειστή (βλ.
ΑΠ 419/1983 ΝοΒ 31. 1592, ΑΠ 1443/
1984 Ελλ. Δνη 26. 202). Ο δανειστής,
καθίσταται υπερήμερος κατά τα άρθρα
316, 379 ΑΚ, όταν δεν αποδέχεται την
προσφερόμενη παροχή, εφόσον αυτή
είναι πραγματική και προσήκουσα,
δηλαδή όταν προσφέρεται ό,τι οφείλεται,
όπως οφείλεται και στο συμφωνημένο
χρόνο (βλ. ΑΠ 261/1986 Ελλ. Δνη 27.
1465). Έτσι σε περίπτωση υπερημερίας
του δανειστή (εκμισθωτή), στην οποία
αυτός περιέρχεται με την προσήκουσα
προσφορά τη συμφωνημένη ημέρα
καταβολής και άρνηση αποδοχής των
μισθωμάτων, ο μισθωτής δεν τελεί
σε υπερημερία όταν καθυστερεί, την
καταβολή, αφού η καθυστέρηση δεν
είναι υπαίτια, εκτός αν η υπερημερία του
δανειστή αρθεί με δήλωση ότι αποδέχεται
την προσφορά των μισθωμάτων (βλ.
Εφ. ΑΘ 2431/1979 ΝοΒ 27. 1627). Αν
μετά την υπερημερία του μισθωτή στην
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καταβολή του μισθώματος, χωρήσει
καταβολή αυτού στον εκμισθωτή είναι
πρόδηλο ότι ο τελευταίος δεν δικαιούται
να ζητήσει με αγωγή την απόδοση του
μισθίου, αφού κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν
υφίσταται η αναγκαία προϋπόθεση της
υπερημερίας περί την καταβολή, ενόψει
και του άρθρου 661 ΚΠολΔ (πρβλ. Εφ.
ΑΘ. 7503/1985 Ελλ. Δνη 27. 123), εκτός
αν υπάρχει επανειλημμένη δυστροπία
ή αν η ήδη γενόμενη καταβολή δεν
είναι προσήκουσα και μάλιστα πλήρως
περιλαμβάνουσα ολόκληρο το μίσθωμα,
καθώς και το χαρτόσημο και τους μέχρι
την υπερημερία τόκους του μισθώματος,
τα οποία (χαρτόσημο και τόκοι)
θεωρούνται επίσης μίσθωμα (βλ. Χ.
Παπαδάκη Αγωγαί αποδόσεως μισθίου
αριθ. 338, 576, Εφ. ΑΘ 2393/1986 Ελλ.
Δνη 27. 1145, Εφ. ΑΘ 3540/1986 Ελλ.
Δνη 27. 1300, Εφ. ΑΘ 3832/1983 ΝοΒ
32. 306). Εξάλλου, από τις διατάξεις
των άρθρων 349, 350 και 595 εδ. α’
του ΑΚ συνάγεται ότι αν ο εκμισθωτής
από προσφορά του μισθώματος
περιέρχεται σε υπερημερία δανειστή και
για τα μισθώματα, που θα οφείλονται

στο μέλλον, χωρίς να υποχρεούται
ο μισθωτής να επαναλαμβάνει την
προσφορά τους σε όλη τη διάρκεια
της μισθώσεως και στον εκμισθωτή
απόκειται να άρει την υπερημερία του.
Στην περίπτωση αυτή η οφειλή του
μισθωτή αποσβένεται και με τη δημόσια
κατάθεση κάθε μισθώματος, που γίνεται
απαιτητό κατά τα άρθρα 427 έως 430
ΑΚ και δεν μπορεί να γίνει λόγος για
καταγγελία της μισθώσεως (βλ. ΑΠ 173/
1989 Ελλ. Δνη 31. 349). Περαιτέρω σε
περίπτωση υπερημερίας του εκμισθωτή
ο μισθωτής δεν τελεί σε υπερημερία
καθυστερώντας την καταβολή του
μισθώματος, αφού η καθυστέρηση
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του έστω
και αν δεν παρακατέθεσε το μίσθωμα,
γιατί η δημόσια κατάθεση δεν αποτελεί,
όπως συνάγεται από το άρθρο 427
ΑΚ, υποχρέωση, αλλά δικαίωμα του
οφειλέτη μισθωτή, το οποίο ασκεί αυτός
αν θέλει να αποσβεστεί η οφειλή του για
τα μισθώματα (βλ. ΑΠ 880/1974 ΝοΒ
23. 479, Εφ. ΑΘ 7993/1986 Ελλ. Δνη
28. 1279, Εφ. ΑΘ 2431/1979 ΝοΒ 27,
1627).

412/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Δημήτριος Γεωργακόπουλος).
Εντολή. Απαίτηση εντολοδόχου για δαπάνες του κατά των εντολέων. Υπέρβαση της
εντολής. Δεν υποχρεούνται οι εντολείς να καταβάλουν το ποσό για το οποίο δεν
υπάρχει εντολή. Περιστατικά.

Τον Ιούλιο του έτους 1993 οι
εναγόμενοι, κατόπιν προτάσεως του
ενάγοντος, αποδέχθηκαν να προβεί
αυτός και για λογαριασμό τους σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για τη διάνοιξη
γεώτρησης στο κτήμα των εναγομένων
που βρίσκεται στη θέση «Μικρό Λιθάρι»

της περιοχής Ρακίτας Μαζαρακίου
Αχαΐας.
Οι εναγόμενοι συναίνεσαν
στη διάνοιξη της γεώτρησης, υπό την
προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος
αυτής θα ανερχόταν στο ποσό των
1.800.000 δρχ. και ειδικότερα στο ποσό
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των 1.000.000 δραχμών η αμοιβή του
γεωτρυπανιστή και περί της 800.000
δρχ. το τίμημα για τους σωλήνες της
γεώτρησης, με βάση προϋπολογισμό
που τους είχε θέσει υπόψη τους. Ο
ενάγων, όμως, συμφώνησε με τον
γεωτρυπανιστή Ν.Σ., ως αμοιβή αυτού το
ποσό των 2.000.000 δραχμών, την οποία
και κατέβαλε σ’ αυτόν μετά τη διάνοιξη
της γεώτρησης, δηλαδή συμφώνησε με
αυτόν και του κατέβαλε αμοιβή, η οποία
υπερέβαινε κατά το διπλάσιο τον ως
άνω προϋπολογισμό, χωρίς όμως να
ενημερώσει σχετικά τους εναγομένους
και να ζητήσει προηγουμένως την
έγκριση τους για υπέρβαση του
προϋπολογισμού, όπως είχε υποχρέωση,
ως εντολοδόχος, ενεργώντας έτσι κατά
ανεπίτρεπτη παρέκκλιση της σχετικής
εντολής που του είχε δοθεί από
τους εναγομένους. Επομένως, κατά
παραδοχή ως και ουσιαστικά βάσιμης
της σχετικής ένστασης (αρθρ. 714,
717 ΑΚ) του πρώτου των εναγομένων,
θα πρέπει να υπολογισθεί η αναλογία
συμμετοχής αυτού για την αμοιβή του
γεωτρυπανιστή, όχι στο ποσό που
κατέβαλε σ’ αυτόν ο ενάγων, αλλά επί
του ποσού των 1.000.000 δραχμών,
για το οποίο υπήρχε η σχετική εντολή.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε, ότι ο ενάγων σε
εκτέλεση της επίμαχης εντολής, προέβη
στην αγορά των αναγκαίων για την
γεώτρηση σωλήνων και για λογαριασμό
των εντολέων του εναγομένων, των
οποίων το τίμημα ήταν 778.800 δρχ.
(βλ. κυρίως προσκομιζόμενο τιμολόγιο).
Οι εναγόμενοι όμως δεν κατέβαλαν στον
ενάγοντα την αναλογία τους, παρά τη
σχετική όχληση του τελευταίου και την
υποχρέωση τους ως εντολέων, επί των
αναγκαίων προς εκτέλεση της εντολής
δαπανών, με αποτέλεσμα ο ενάγων, μη
δυνάμενος να καταβάλει κατά τον χρόνο
της αγοράς των σωλήνων αυτών, ήτοι
το έτος 1993, ολόκληρο το τίμημα, να
υποχρεωθεί να το καταβάλει κατόπιν
εκδόσεως της 543/1995 αποφάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
προσαυξημένο με τόκους και δικαστικά
έξοδα, ήτοι υποχρεώθηκε να καταβάλει
για την αιτία αυτή το συνολικό ποσό
των 2.700.000 δραχμών (βλ. ιδίως
την από 17.11.1999 προσκομιζόμενη
απόδειξη εισπράξεως του Β. Λ., χωρίς
να υπάρχει πταίσμα αυτού, αφού για
την επιβάρυνση με τη δαπάνη αυτή
ευθύνονται οι εναγόμενοι, οι οποίοι ήταν
υπερήμεροι ως προς την καταβολή τους,
για την αγορά αυτών.

415/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Αντωνόπουλος, Γιώτα Κυριαζή).
Εταιρία. Καταγγελία από εταίρο για σπουδαίο λόγο. Έννοια Αμέσως με την καταγγελία
η εταιρία λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση. Αν αποδειχθεί επί αναγνωριστικής αγωγής
η ανυπαρξία σπουδαίου λόγου, η εταιρία δεν αναβιώνει αλλά απλώς δημιουργεί
δικαίωμα αποζημίωσης. Αναβίωση της εταιρίας. Απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων
δημοσιότητας. Εκκαθαριστές. Αντικατάστασή τους. Ο αριθμός τους ορίζεται από τον
δικαστή εκτός και αν προβλέπεται ο αριθμός από το καταστατικό.

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη

του άρθρου 766 ΑΚ, παρέχεται το
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δικαίωνα σ’ όλους τους εταίρους
καταγγελίας της εταιρείας ορισμένης
διάρκειας για σπουδαίο λόγο . Συνιστά
δε σπουδαίο λόγο οποιοδήποτε
περιστατικό που ανάγεται στο πρόσωπο
ή όχι του καταγγέλλοντος, το οποίο,
σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης
και τα συναλλακτικό ήθη, καθιστά στη
συγκεκριμένη περίπτωση επαχθή την
εξακολούθηση της εταιρείας έως το
χρόνο λήξης της διαρκείας της, για τον
καταγγέλοντα εταίρο. Τέτοια περιστατικά
είναι η αθέτηση των εταιρικών
υποχρεώσεων, η κακή διαχείριση των
εταιρικών υποχρεώσεων, οι διαρκείς
διαφωνίες, η έλλειψη συνεργασίας,
κατανόησης κ. ά. Η καταγγελία είναι
μονομερής απευθυντέα προς όλους
τους εταίρους δήλωση βούλησης, δεν
υπόκειται σε τύπο ή δημοσιότητα (βλ.
Α.Π 615/68 Αρχ. Νομολ. Κ1131, Εφ.
Αθ. 310/75 Επιθ. Εμπ. Δικ. Κ.Ζ’48, Εφ.
Θεσ. 2318/89 Επιθ. Εμπ. Δικ. 199 Ασ.
260 και Εφ. Πατρών 431/74 Ελ. Δ/νη 17.
35) από την περιέλευσή της σ’ εκείνους
που απευθύνεται δεν ανακαλείται
(Εφ. Αθ 8176/81 ΕΕμπΔ 1982.223),
η δε νομότυπη άσκηση της επιφέρει
πάντοτε, σύμφωνα με πάγια νομολογία,
αμέσως τη λύση της εταιρίας και τη θέση
της υπό εκκαθάριση, ακόμη και αν
αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε σπουδαίος
λόγος (ΑΠ 600/62 ΝοΒ 11.390, ΑΠ
259/63 ΕΕμπΔ 1963. 468). Η απόδειξη
της ανυπαρξίας σπουδαίου λόγου,
της καταχρηστικής άσκησης αυτής, ή
της αναληθείας των θεμελιωτικών του
σπουδαίου λόγου περιστατικών με
αναγνωριστική απόφαση, δεν επιφέρει
σε καμιά περίπτωση αναβίωση της
εταιρίας, αλλά δημιουργεί υποχρέωση
στον καταγγείλαντα σε αποζημίωση των
λοιπών εταίρων για αποκατάσταση της
ζημίας που υπέστησαν από τη διακοπή
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λειτουργίας της εταιρίας (ΑΠ 700/73,
ΝοΒ 22.187, Εφ. Αθ 374/71, ΝοΒ 19.
1140. ΑΠ 426/78 ΝοΒ ’27.192, Εφ. Αθ.
3547/78 ΕΕμπΔ 30.244, Ν. Ρόκας, έκδ.
1984, σελ. 49 και επ., Καυκάς, αρθ.
766 § 2). Μετά την ως άνω λύση της
εταιρίας, αυτή εξακολουθεί να υπάρχει
και απλά μεταβάλλεται ο εταιρικός
σκοπός σε σκοπό εκκαθάρισης. Η
τυχόν δε συνέχιση της λειτουργίας
της υπό εκκαθάριση εταιρίας, τότε
μόνο θεωρείται επαναλειτουργία της
(αναβίωση), όταν μεταξύ των άλλων
υπάρχει ομόφωνη απόφαση των
εταίρων, για δε την ομόρρυθμη και
ετερόρρυθμη εταιρία απαιτείται η
τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας
κατά τα άρθρα 42, 46 ΕμπΝ (ΑΠ 486/
71 ΕΕμπΔ 1971, 527, Εφ. ΑΘ 1011/76
ΕΕμπΔ 1977.241). Επίσης, κατά τη
διάταξη του άρθρου 778 ΑΚ, προς
την οποία συμπορεύονται οι διατάξεις
του αρθρ. 786 § 1 και 3 του ΚΠολΔ,
η εκκαθάριση, αν δεν συμφωνήθηκε
κάτι άλλο, ενεργείται από όλους τους
εταίρους, σε περίπτωση δε διαφωνίας ο
εκκαθαριστής διορίζεται ή αντικαθίσταται
από το δικαστήριο με αίτηση ενός από
τους εταίρους και η αντικατάσταση
γίνεται μόνο για σπουδαίους λόγους.
Σπουδαίος λόγος θεωρείται η άρνηση
των εκκαθαριστών να συμπράξουν
στην εκκαθάριση (Εφ. Θεσ. 1388/78,
ΕΕμπΔ 1979.365, Εφ. Θεσ. 1388/78
ΕΕμπΔ 1979.365), καθώς και η ύπαρξη
διαφωνιών, διενέξεων μεταξύ τους. Το
Δικαστήριο ορίζει ελεύθερα, τόσο τα
πρόσωπα των εκκαθαριστών όσο και
τον αριθμό αυτών, εκτός αν ο αριθμός
ορίζεται στο καταστατικό ή με απόφαση
τους, οπότε είναι υποχρεωτικός (Τζίφρα,
Ασφ. Μέτρα, έκδ. 1985, σελ. 350,
Γεωργιάδη Σταθόπουλου ΑΚ, αρθρ.
779 § 26).
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424/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Μαράτος, Πάνος Σαλαμαλίκης, Λευτέρης Σταύρου).
Αδικοπραξία. Αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα. Αυτοτελής αξίωση
για αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον του (931 ΑΚ). Απαιτούνται περιστατικά πέρα από
εκείνα που απαιτούνται για τη θεμελίωση αξιώσεων με βάση τα άρθρα 929 και 932 ΑΚ.

Από τη διάταξη του άρθρου 931
Α.Κ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
8 του Ν. 1329/1983, σε αντιπαραβολή
με τις διατάξεις των άρθρων 298, 299,
914, 929 και 932 Α.Κ. προκύπτει ότι
η αναπηρία ή παραμόρφωση που
προξενείται σε παθόντα, ανεξαρτήτως
φύλου, εκτός από την επίδραση που
μπορεί ν’ ασκήσει τόσο στο ύψος των
οποιουδήποτε τμηματικών ποσών
που θα στερείται ο παθών στο μέλλον
ή θα δαπανήσει επί πλέον εξ αιτίας
της αυξήσεως των δαπανών του σε
περίπτωση βλάβης του σώματος ή
της υγείας του, όσο και στο ύψος της
χρηματικής ικανοποιήσεως που θα
επιδικασθεί για την ηθική βλάβη (αρθρ.
932 Α.Κ.), μπορεί να θεμελιώσει και
αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση,
αν επιδρά στο μέλλον του (ΑΠ.
839/1993 Ελλ. Δικ. 36134 , ΑΠ. 275/
1990 ΝοΒ 1996809). Η διατύπωση
της διατάξεως του άρθρου 931 Α.Κ.
παρέχει βάση για τέτοια αξίωση αν και
εφόσον, κατά την αληθή έννοια της, η
αναπηρία ή η παραμόρφωση επιδρά
στο οικονομικό μέλλον του παθόντος,
που δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς
με τις παροχές που προβλέπονται από
τις προαναφερόμενες διατάξεις των
άρθρων 929 και 932 Α.Κ. Επομένως
για την θεμελίωση της αυτοτελούς
αξιώσεως από το άρθρο 931 Α.Κ.
απαιτείται να συντρέχουν περιστατικά
πέραν εκείνων που απαιτούνται για την

θεμελίωση αξιώσεων με βάση τα άρθρα
929 και 932 Α.Κ., τα οποία θα συνθέτουν
την παραπάνω έννοια της επιδράσεως
της αναπηρίας ή παραμορφώσεως
στο μέλλον του παθόντος, και από τα
οποία ειδικά περιστατικά θα πρέπει
να προκύπτουν οι ιδιαίτεροι λόγοι και
τρόποι εξ αιτίας των οποίων γεννώνται
δυσμενείς συνέπειες στην οικονομική
πλευρά της μελλοντικής ζωής του (ΑΠ.
839/1993, ΑΠ. 100/2001 Ελ.Δ. 42672,
ΑΠ. 275/1990 ενθ. ανωτ. ΕΑ. 5322/
1998 Ελ. Δικ. 40354, ΕΑ. 2598/1999
Ελ. Δικ. 42175, ΕΑ. 4652/1998 Ελ. Δικ.
391348, ΕΑ. 171/1998 Ελλ. Δικ. 391644,
ΕΑ. 3331/1995 Ελ. Δικ. 371382, ΕΑ.
1541/1996 Ελ. Δικ. 371382, ΕΘ. 2738/
1990 αρμ. 1991135, Αθ. Κρητικός
Αποζημίωση από Τροχαία ατυχήματα,
έκδοση 1998§318 επομ. σελ. 122 επ.).
….. όπως προελέχθη συνεπεία
του ατυχήματος η ενάγουσα υπέστη
σοβαρό τραυματισμό, υπεβλήθη σε
ακρωτηριασμό του κάτω δεξιού άκρου
από το ύψος του γόνατος και κάτω
προκαλώντας έτσι μόνιμη και διαρκή
αναπηρία και παραμόρφωση του
σώματος της. Προ του τραυματισμού
της επί 10 και πλέον έτη σπούδαζε
και ασχολείτο με τον κλασσικό χορό,
προκειμένου μελλοντικά ν’ ασχοληθεί
και επαγγελματικά είτε ως χορεύτρια είτε
ως καθηγήτρια. Ο ακρωτηριασμός της
όμως της στέρησε αυτή την προοπτική
και ανέτρεψε τον επαγγελματικό της
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προσανατολισμό αλλά και κάθε άλλου
κοινωνικά και οικονομικά ισοδυνάμου
επαγγέλματος. Η αναπηρία της αυτή
επιδρά στη μείωση της προσωπικότητας
της εμποδίζει την άσκηση του ως άνω
επαγγέλματος ή άλλου ισοδύναμου, και
επί πλέον θα έχει δυσμενείς κοινωνικές,
επαγγελματικές, οικογενειακές και
οικονομικές επιπτώσεις, λόγω δε του
φύλου της καθιστά προβληματική και
την δημιουργία οικογενείας. Για την
αντιμετώπιση όλων αυτών των δυσμενών
επιπτώσεων στις μελλοντικές κοινωνικές
και λοιπές συναναστροφές και στην εν
γένει κοινωνική και επαγγελματική της
εξέλιξη πρέπει να της επιδικασθεί ως

αποζημίωση το ποσό των 25.000.000
δρχ. Το ποσό αυτό είναι αυτοτελές και
ανεξάρτητο από άλλη αποζημίωση,
στηριζόμενο στις διατάξεις του άρθρου
931 Α.Κ. και επιδικάζεται προκειμένου
αυτή να δημιουργήσει οικονομική και
επαγγελματική αυτοτέλεια του ίδιου
επιπέδου με εκείνη που θα ήταν και
χωρίς την παρεμβολή του ατυχήματος, η
οποία θα διευκολύνει την επαγγελματική
και κοινωνική της αποκατάσταση. (ΕΑ.
2598/1999 Ελ.Δικ. 42175, ΕΑ. 1291/
1993 Επ. Συγκ. Δικ. 1993254, ΕΑ. 364/
1991 Επ. Συγκ. Δικ. 199335, ΕΑ. 567/
1986 ΝοΒ 341080, Ε.Θεσ. 839/2000
Επ. Συγκ. Δ. 2000 297).

489/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Άννα Μαρινάκη, Τάκης Παπαδόπουλος, Ανδρέας Ζήκος).
Καταστροφή πράγματος. Η ζημιά συνίσταται στην αξία του πράγματος. Στοιχεία της
αγωγής είναι η αναγραφή της ολοκληρωτικής καταστροφής του πράγματος και της
αξίας του κατά τον ίδιο χρόνο. Υπολείμματα από το καταστραφέν πράγμα. Ένσταση
του εναγόμενου να ζητήσει τον συνυπολογισμό της αξίας τους. Περιστατικά. Κράνος
οδηγού μοτοσυκλέτας. Η έλλειψή του δεν δημιουργεί πάντοτε συνυπαιτιότητα.

Επειδή από τις διατάξεις των
αρθρ. 297 και 298 του ΑΚ συνάγεται ότι
σε περίπτωση καταστροφής πράγματος
η ζημία συνίσταται στην αξία αυτού,
το ποσό της οποίας αποτελεί και την
επιδικαστέα στον κύριο του πράγματος
αποζημίωση, όταν αυτή παρέχεται σε
χρήμα. Η αναγραφή της ολοκληρωτικής
καταστροφής του πράγματος και
της αξίας του κατά τον χρόνο της
καταστροφής αρκούν για την πληρότητα
του δικογράφου της αγωγής περί
αποζημιώσεως και δεν είναι απαραίτητο
να αναφέρονται προκειμένου περί
καταστροφής οχήματος οι επί μέρους

βλάβες που προκλήθηκαν σε αυτό, η
δαπάνη αποκαταστάσεως του, ο τύπος
του οχήματος, το έτος κατασκευής και
η κατάσταση του κατά τον χρόνο του
ατυχήματος, διότι τα στοιχεία αυτά
δεν ανάγονται στην ιστορική βάση της
αγωγής και μπορούν να προκύψουν από
τις αποδείξεις (βλ. Εφ. Αθ. 9689/98, Δνη
2000, 454, όπου και άλλες παραπομπές).
Εξάλλου, σε περίπτωση ολοσχερούς
καταστροφής οχήματος που άφησε
υπολείμματα με κάποια περιουσιακή αξία,
ο ζημιωθείς ενάγων μπορεί να αφαιρέσει
την αξία των υπολειμμάτων από το
συνολικό ποσό της αποζημιώσεως,
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εάν όμως δεν το πράξει ο εναγόμενος
δικαιούται με ένσταση να ζητήσει τον
συνυπολογισμό της αξίας τους (βλ. Εφ.
Αθ. 9041/97, Δνη 98,888, 6416/85, Δνη
87,659, Εφ. Πειρ. 527/97, Δνη 99,353).
Οι ίδιοι εναγόμενοι με τις προτάσεις τους
ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου
πρότειναν σε συμψηφισμό την αξία
των υπολειμμάτων του οχήματος που
κατεστράφη με την αποζημίωση που
ζητείται με την αγωγή ισχυριζόμενοι ότι
η μοτοσυκλέτα υπέστη ζημιές μόνο στο
εμπρόσθιο μέρος και επομένως, από την
αποζημίωση που ζητεί η ενάγουσα για την
ολική καταστροφή του οχήματος πρέπει
να αφαιρεθεί η αξία του τμήματος που δεν
υπέστη ζημιές, δηλαδή το μεσαίο και το
οπίσθιο τμήμα αυτής, αξίας 100.000 δρχ.
Με αυτό το περιεχόμενο η ένσταση των

εναγομένων είναι νόμιμη και επαρκώς
ορισμένη στηριζομένη στις διατάξεις
των αρθρ. 297 και 298 του ΑΚ. Κατά
το ατύχημα τραυματίσθηκε ο δεύτερος
ενάγων, οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο
οποίος υπέστη συντριπτικό κάταγμα
δεξιάς κνήμης, εξάρθρημα αριστερού
ισχύου και θλαστικό τραύμα άνω χείλους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η παράλειψη
του παθόντος να φέρει κράνος κατά τη
στιγμή της συγκρούσεως δεν συνδέεται
αιτιωδώς με τη σωματική βλάβη που
υπέστη, αφού εκτός από το ελαφρό
θλαστικό τραύμα στο άνω χείλος δεν
τραυματίσθηκε στο κεφάλι και οι επίδικες
αξιώσεις σχετίζονται και προέρχονται
από τον τραυματισμό στη δεξιά κνήμη
και το αριστερό ισχύο.

503/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Γρίνος, Ευθύμιος Σιδέρης).
Αδικοπραξία. Βλάβη του σώματος. Ο παθών δικαιούται να λάβει αποζημίωση που
περιλαμβάνει εκτός των άλλων και οτιδήποτε ο παθών θα στερείται στο μέλλον
από την αδυναμία άσκησης του προηγούμενου επαγγέλματος ή εκείνου το οποίο ο
παθών θα μπορούσε να ασκήσει αν δεν λάμβανε χώρα η αδικοπραξία. Η αποζημίωση
καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις μέχρι που ο παθών υπό ομαλές συνθήκες θα έπαιρνε
σύνταξη γήρατος. Ένσταση εναγομένων ότι ο ενάγων μπορεί να ανεύρει εργασία
συμβατή με το ποσοστό αναπηρίας. Πρέπει στην ένσταση να προσδιορίζεται το
εισόδημα που θα λαμβάνει από την εργασία αυτή, αλλιώς η ένσταση είναι αόριστη.

Κατά τα άρθρα 914, 929, 930,
297, 298 Α.Κ. σε περίπτωση σωματικής
βλάβης η αποζημίωση περιλαμβάνει
εκτός των άλλων και οτιδήποτε ο
παθών θα στερείται στο μέλλον από την
αδυναμία ασκήσεως του προηγουμένου
επαγγέλματος ή εκείνου το οποίο ο
παθών θα μπορούσε να ασκήσει κατά
τη συνήθη πορεία των πραγμάτων
αν δεν λάβαινε χώρα η αδικοπραξία,

καταβάλλεται δε σε χρηματικές δόσεις
κατά μήνα μέχρι τότε που ο παθών με
ομαλές συνθήκες θα έπαιρνε σύνταξη
γήρατος. Από τις παραπάνω διατάξεις
προβλέπεται η δυνατότητα επιδιώξεως
από τούδε μέλλουσας ζημίας έστω και
αν ακόμη δεν έχει επέλθει η τελευταία, η
δε κρίση για την πιθανότητα επέλευσης
της ζημίας δεν συνδέεται με το έννομο
συμφέρον του ενάγοντος ή με τη
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νομιμότητα ή αοριστία της αγωγής, αλλά
αφορά την ουσιαστική βασιμότητα της
τελευταίας (ΑΠ. 549/2002 ΝοΒ 50. 2012,
ΑΠ. 274/1999 Ελλ.Δικ. 40.1300).
Οι εναγόμενοι εφεσίβλητοι
κατά του κεφαλαίου αυτού της αγωγής
προβάλουν την από το άρθρο 300 Α.Κ.
ένσταση και ειδικότερα ισχυρίζονται, ότι
ο ενάγων μπορεί να ανεύρει εργασία
συμβατή με το ποσοστό της αναπηρίας
του, όπως του κλητήρα, ή του φύλακα
ή του πωλητή σε εμπορικό κατάστημα

και σε λαϊκές αγορές, χωρίς όμως
να προσδιορίζουν το εισόδημα που
μπορούσε να αποκομίσει από την
αλλαγή του επαγγέλματος του, ώστε να
επιδικασθεί η μεταξύ των αποδοχών του
τεχνίτη αμμοκονιαστή και των αποδοχών
του νέου ισοδυνάμου επαγγέλματος
διαφορά. Επομένως η ένσταση αυτή
είναι αόριστη (σχετ. ΕΑ. 4512/1988 Αρμ.
42.1109, ΕΑ. 6574/1979 ΝοΒ 27.1343)
και πρέπει ν’ απορριφθεί.

509/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρυσάνθη Γκοτσοπούλου, Γεώργιος Ρούσσος).
Υπερημερία οφειλέτου στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις. Δικαίωμα του δανειστή μετά
την παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 383 ΑΚ ή αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις
για εφαρμογή του άρθρου 385 ΑΚ, να απαιτήσει αποζημίωση ή να υπαναχωρήσει
από τη σύμβαση, όχι όμως αθροιστικά τα δικαιώματα αυτά. Ζημία του δανειστή.
Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 383 και 385 ΑΚ προκύπτει,
ότι στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
σε περίπτωση υπερημερίας του
οφειλέτη, ο δανειστής αποκτά δικαίωμα
αποζημιώσεως λόγω μη εκπληρώσεως της
παροχής, εάν τάξει στον οφειλέτη εύλογη
προθεσμία εκπληρώσεως συνοδευόμενη
και από τη σαφή και κατηγορηματική
δήλωση, ότι μετά την άπρακτη πάροδο
της προθεσμίας αποκρούει την παροχή
και παρέλθει πράγματι άπρακτη η
προθεσμία αυτή, εκτός εάν από την
όλη στάση του υπερήμερου οφειλέτη
προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι θα ήταν
άσκοπος ο καθορισμός της προθεσμίας
διότι αυτός δεν πρόκειται να προβεί στην
εκπλήρωση της παροχής ή εάν εξ αιτίας
της υπερημερίας και εν όψει ειδικών
συνθηκών, ο δανειστής δεν έχει πλέον

συμφέρον στην εκτέλεση της συμβάσεως
και καταστήσει αυτό γνωστό στον οφειλέτη
με δήλωση του. Αν παρέλθει άπρακτη η
ταχθείσα προθεσμία ή στις ανωτέρω
περιπτώσεις του άρθρου 385 ΑΚ, ο
δανειστής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει
αποζημίωση, ή να υπαναχωρήσει από
τη σύμβαση, όχι όμως και να ασκήσει
αθροιστικώς τα δικαιώματα αυτά. Η
αποζημίωση μπορεί να αναφέρεται στη
θετική ζημία ή και στο διαφυγόν κέρδος
κατά τις διατάξεις των άρθρων 297 και
298 ΑΚ, η δε θετική ζημία περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, την αξίωση για επιστροφή
τυχόν προκαταβληθέντος τιμήματος (ΕΑ
1145/1989 ΝοΒ 27.1062, ΕΑ 2784/1986
Αρμ. ΜΑ 492).
…. περαιτέρω, από τα
προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα
αποδείχθηκε ότι ο εφεσίβλητος εκτός
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από το ποσό των 400.000 δραχμών το
οποίο, όπως προαναφέρθηκε, κατέβαλε
ως προκαταβολή και το οποίο, σύμφωνα
με τα αναπτυχθέντα στη μείζονα σκέψη,
υποχρεούται να επιστρέψει σ’ αυτόν η
εκκαλούσα, ως αποζημίωση, υπέστη
περαιτέρω, συνεπεία της μη εκτελέσεως
της επίδικης συμβάσεως, και τις εξής
ζημίες: α) Δραχμές 30.000 τις οποίες
δαπάνησε για την πραγματοποίηση
τριών ταξιδιών (29 Ιουλίου, 11 και 27
Σεπτεμβρίου 1995) από την Αθήνα στο
Αίγιο και αντιστρόφως, β) Ο εφεσίβλητος,
ο οποίος ήδη είναι συνταξιούχος του
Δημοσίου από το έτος 1990 κάθε χρόνο
παράλληλα με το κύριο επάγγελμα του
ως αστυνομικός ασχολείτο και με την
παρασκευή οίνου, τέχνη, την οποία είχε
μάθει από μικρή ηλικία από τον πατέρα
του ο οποίος διατηρούσε επιχείρηση
οινοποιίας. Για την ανωτέρω απασχόληση
του ο εφεσίβλητος διατηρούσε αποθήκη
στο Μενίδι Αττικής με τον κατάλληλο
εξοπλισμό όπου παρασκεύαζε κάθε
χρόνο τρεις έως τέσσερις τόνους οίνου
με σταφύλια που αγόραζε από τη

Νεμέα αντί 100 δραχ. το κιλό, τον οποίο
πωλούσε σε τρίτους αντί του ποσού
των 300 δραχμών το κιλό (βλ. ιδιαίτερα
από 8101996 ένορκη βεβαίωση Γ. Α.).
Προτιθέμενος να αυξήσει την παραγόμενη
ποσότητα οίνου επειδή οι πωλήσεις
αυτού πήγαιναν καλά, παρήγγειλε
την προαναφερομένη δεξαμενή
προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει κατά
την οινοποιητική περίοδο του έτους 1995,
για την παραγωγή τουλάχιστον οκτώ
τόνων οίνου από την πώληση του οποίου
θα εισέπραττε το ποσό των δραχμών
2.400.000 (8.000 κιλά Χ 300 δραχ.). Από
το ποσό αυτό αφαιρουμένων των εξόδων,
ήτοι δραχμών 1.400.000 στο οποίο
ανέρχεται η αξία 14 τόνων σταφυλιών
που απαιτούνται για τους οκτώ τόνους
οίνου, καθώς και δραχμών 100.000 για
μεταφορικά των σταφυλιών από Νεμέα
στο Μενίδι Αττικής, απομένει υπόλοιπο
900.000 δραχμών το οποίο με πιθανότητα
και σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία
των πραγμάτων θα απεκόμιζε ο
εφεσίβλητος εάν η εκκαλούσα παρέδιδε
σ’ αυτόν εγκαίρως τη δεξαμενή.

510/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θανάσης Θεοδόσης, Γιώτα Κυριαζή).
Καταβολή (και εξόφληση χρέους). Ο οφειλέτης θα αποδείξει μόνο την καταβολή. Αν
αντιλέγει ο δανειστής ότι η καταβολή έγινε για άλλο χρέος, πρέπει να το αποδείξει ενώ
ο οφειλέτης πρέπει να αποδείξει ότι η καταβολή έγινε για το επίδικο χρέος.

Ο οφειλέτης εναγόμενος προς
πληρωμή ορισμένου χρέους και
ισχυριζόμενος απόσβεση αυτού με
καταβολή κατά το άρθρο 416 Α.Κ.,
αρκεί να αποδείξει την καταβολή αυτή,
χωρίς να είναι ανάγκη να αποδείξει και
ότι η καταβολή αφορά στο επίδικο χρέος,
τούτου εξυπακουομένου, εφόσον περί

αυτού μόνο είναι η διαφορά. Μόνο αν
ο δανειστής αντιλέγειμε αντένστασηότι
η πρo βαλλόμενη από τον εναγόμενο
οφειλέτη καταβολή αφορά όχι στο
επίδικο αλλά σε άλλο χρέος του
προς αυτόν, τότε υποχρεούται ο μεν
δανειστής να αποδείξει, αρνουμένου
του εναγομένου, την ύπαρξη του άλλου
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χρέους, τα παραγωγικά του χρέους αυτού
γεγονότα, ο δε εναγόμενος να αποδείξει
ότι η καταβολή έγινε προς εξόφληση
του επιδίκου, βάσει μονομερούς από
αυτόν καθορισμού του εξοφλητέου
από τα πολλά, είτε βάσει της διατάξεως
του εδ. β’ του άρθρου 422 Α.Κ. (Α.Π.
639/1987 ΝοΒ 27 511). Όπως όμως

σε κάθε ένσταση, πρέπει να εκτίθενται
από τον ενάγοντα δανειστή πλήρως και
σαφώς τα θεμελιούντα την αντένσταση
του αυτή γεγονότα και το αντικείμενο,
ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί από το
δικαστήριο και να ταχθεί το οικείο θέμα
αποδείξεως, αμυνθεί δε ο εναγόμενος
(Ε.Α. 1506/1979 Αρμ. ΛΔ 209).

517/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Τζαμαλούκας, Θεόδωρος Χρονόπουλος).
Συγκυριότης (κοινωνία). Κάθε κοινωνός δικαιούται να λάβει το μερίδιό του από τα
ωφελήματα. Κατοικία, γραφείο ή κατάστημα. Ο κοινωνός θα λάβει το ποσοστό του
από τα μισθώματα. Δαπάνες στο κοινό που διενήργησε συγκύριος μετά από απόφαση
της πλειοψηφίας ή δικαστική απόφαση ή προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου.
Αναζητούνται από τον συγκύριο. Το ίδιο ισχύει αν συντρέχουν οι όροι της διοίκησης
αλλοτρίων ή αδικαιολόγητος πλουτισμός. Η αξίωση για τις δαπάνες υπόκεινται την
εικοσαετή παραγραφή.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 786
ΑΚ κάθε κοινωνός έχει ανάλογη μερίδα
στους καρπούς του κοινού πράγματος. Ως
καρποί νοούνται τα ωφελήματα γενικώς
του πράγματος δηλαδή όχι μόνο οι
κυρίως καρποί, είτε φυσικοί είτε πολιτικοί
είναι αυτοί, στους οποίους αναφέρεται το
άρθρο 961 ΑΚ αλλά και κάθε όφελος που
παρέχει η χρήση του πράγματος (αρθ.
962 ΑΚ) όπως προκειμένου περί αστικού
ακινήτου, που από την κατασκευή του
είναι προορισμένο να χρησιμοποιείται ως
κατοικία, γραφείο, κατάστημα, η αναλογία
την οποία δικαιούται ο κοινωνός να
απαιτήσει από τα μισθώματα. (ΕΘ 2037/
90 Ελ. Δικ. 32. 1293). Στην περίπτωση
δε αυτή (εκμίσθωση του κοινού ακινήτου
σε τρίτο) ο συγκύριος που εισπράττει
το μίσθωμα για λογαριασμό όλων
υποχρεούται, μετά την αφαίρεση των
δαπανών, να καταβάλει το υπόλοιπο
στους συγκυρίους κατά την μερίδα που

αναλογεί σε καθένα (ΕΑ 1520/87 Δ/νη
29533 ΕΘ 1323/99 Αρμ. ΝΔ 1220).
Από τις διατάξεις των άρθρων 787
επομ., 794 ΑΚ οι οποίες εφαρμόζονται
σύμφωνα με το άρθρο 1113 ΑΚ και στην
συγκυριότητα, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των άρθρων 730 επομ. 904
επομ., 1101 έως 1107 ΑΚ συνάγεται ότι
προκειμένου για δαπάνες που έγιναν
σε κοινό πράγμα από ένα από τους
συγκυρίους μπορεί αυτός να επιδιώξει
την αναζήτηση τους από τους λοιπούς
συγκυρίους, κατ’ αναλογία της μερίδος
τους, όταν πραγματοποίησε τις δαπάνες
αυτές μετά από σύμφωνη γνώμη
της πλειοψηφίας ή σχετική δικαστική
απόφαση ή προς αποτροπή επικειμένου
κινδύνου, αλλά και όταν υποβλήθηκε σ’
αυτές τις δαπάνες, χωρίς τις παραπάνω
προϋποθέσεις αλλά με την συνδρομή
των όρων της διοικήσεως αλλότριων ή
του αδικαιολογήτου πλουτισμού, που
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πρέπει να επικαλείται. Εξ άλλου από τις
διατάξεις των άρθρων 325, 326, 1103
ΑΚ και 479 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι ο
συγκύριος τις δαπάνες στο κοινό πράγμα
μπορεί να ασκήσει όχι μόνο ανταγωγικά
αλλά και κατ’ ένσταση κατά την συζήτηση
αγωγής αποδόσεως καρπών, ασκώντας
συγχρόνως και δικαίωμα επισχέσεως
ως προς αυτές (ΑΠ 738/93 ΕΕΝ 61514,
ΑΠ 507/79 ΝοΒ 271573 ΕΑ 4805/95
Δ/νη 371619 ΕΠειρ 148/97 Δ/νη 381654
ΕΑ 856/2001 Δ/νη 42953). Η αξίωση

αυτή του συγκυρίου είναι αξίωση
αποζημιώσεως (και όχι μισθωμάτων)
και ως εκ τούτου υπόκειται στην υπό του
άρθρου 249 ΑΚ εικοσαετή παραγραφή
και όχι στην βραχυχρόνια παραγραφή
του άρθρου 250 ΑΚ. (ΕΑ 186/64 Αρμ
20187 ΕΘ 448/95 Αρμ. 002, ΕΑ 58/91
Δ/νη 341638 ΕΑ 7608/75 ΝοΒ 24548
αρθ. 794 ΑΚ Σταθόπουλος Γεωργιάδης
στοιχ. 4 σελίδα 186, ΕΘ 882/70 Αρμ.
25108, αρθ. 722 και 736 ΑΚ Σταθόπουλος
Γεωργιάδης σελίδα 788 στοιχ. 13).

518/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Θεοδώρου, Γεώργιος Τσίρος).
ΙΚΑ. Η αξίωση των δικαιούχων μελών της οικογένειας του θανατωθέντος ασφαλισμένου
στο ΙΚΑ μεταβιβάζεται σε αυτό για το χρόνο από 24/11/1986 και εφεξής αυτοδικαίως
από τότε που γεννήθηκε ανεξάρτητα από την έκδοση αποφάσεως του διοικητή .
Αν η απαίτηση προέρχεται από αδικοπραξία, τότε ισχύει η πενταετής παραγραφή
(937 ΑΚ) ενώ αν η απαίτηση προέρχεται από το ν. ΓΠΝ/1991, εφαρμόζεται η διετής
παραγραφή. Παραγραφή της αξίωσης του δικαιούχου (άρα και του ΙΚΑ) κατά της
ασφαλιστικής εταιρίας. Νομιμοποιείται το ΙΚΑ να ασκήσει πλαγιαστικώς την αγωγή
του κατά του ασφαλιστή. Περιστατικά.

Επειδή, από τη διάταξη του
άρθρου 10 & 5 του ν.δ. 4104/1960, ως
η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 18 του ν. 4476/1965, σε
συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου
1 του κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω
διάταξης εκδοθέντος Β.Δ. 226/1973,
προκύπτει ότι σε περίπτωση θανάτωσης
ασφαλισμένου στο Ι.Κ.Α, η αξίωση των
δικαιούχων μελών της οικογενείας του
από το άρθρο 928 ΑΚ κατά του υπόχρεου
μεταβιβάζεται από το νόμο στο ΙΚΑ από
της επίδοσης της απόφασης του Διοικητού
του ΙΚΑ, που καθορίζει το ποσό μέχρι
του οποίου επέρχεται η μεταβίβαση, μη
καταλυομένου, μέχρι της έκδοσης της εν

λόγω απόφασης του διοικητού του ΙΚΑ, του
ενοχικού δεσμού μεταξύ του δικαιούχου
δανειστού και του οφειλέτου, ο οποίος
μόνον από το χρόνο αυτό, δηλαδή από την
έκδοση της απόφασης αυτής, καθίσταται
υπόχρεος έναντι του ΙΚΑ. Όμως, με το
άρθρο 18 του ν. 1654/86, που ισχύει, κατ’
άρθρον 43 αυτού, από τη δημοσίευση
του εν λόγω νόμου στην εφημερίδα της
Κυβέρνησης, ήτοι από 24.11.86 (ΦΕΚ
177 τ. Α’), προστέθηκε στην άνω διάταξη
της παραγρ. 5 διάταξη, κατά την οποία:
«Η παραπάνω μεταβίβαση επέρχεται
αυτοδικαίως από τότε που γεννήθηκε η
αξίωση. Συμβιβασμός του δικαιούχου,
παραίτηση, εκχώρηση ή με οποιοδήποτε
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τρόπο αλλοίωση της αξίωσης του για
αποζημίωση είναι άκυρη κατά το μέρος
που αφορά τις παραπάνω αξιώσεις
του ΙΚΑ από παροχές». Δηλαδή με την
τελευταία αυτή διάταξη, η ως άνω αξίωση
των δικαιούχων μελών της οικογενείας
του θανατωθέντος αφαλισμένου στο
ΙΚΑ μεταβιβάζεται, όσον αφορά το από
24.11.86 και εφ’ εξής χρονικό διάστημα
αυτοδικαίως από τότε που γεννήθηκε
η αξίωση, ανεξάρτητα από την έκδοση
ή μη της άνω απόφασης του Διοικητού
του ΙΚΑ (βλ. ΑΠ 526/91 Ελ. Δ/νη 34.565).
Περαιτέρω, ως προαναφέρεται, η απαίηση
μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ ex Lege, δηλαδή
πρόκειται περί ειδικής διαδοχής, όμως η
απαίτηση παραμένει η ίδια ως προς τη
φύση της και αλλάζει απλώς ενεργητικό
υποκείμενο. Η φύση της απαίτησης
ρυθμίζει και τη διάρκεια της παραγραφής.
Αν λοιπόν η απαίτηση του αρχικού δικαιούχου πηγάζει, ως συνήθως, από
αδικοπραξία, τότε θα ισχύσει η πενταετής
παραγραφή της αξίωσης κατ’ άρθρον 937
Α.Κ. τόσο για τον αρχικό δικαιούχο όσο
και για το ΙΚΑ, που υποκαταστάθηκε.
Αν για την απαίτηση ισχύει μικρότερη
παραγραφή ως τούτο συμβαίνει κατά το
άρθρο 7 του ν. ΓλΝ/1911 ή κατά το άρθρο
10 & 2 του ν.489/76 ( = 10 & Π.Δ. 237/86)
για την απαίτηση κατά του ασφαλιστού
αστικής ευθύνης, τότε η ιδία αυτή διετής
παραγραφή ισχύει τόσο για τον αρχικό
δικαιούχο όσο για το ΙΚΑ. Όμως καθ’ ότι
η απαίτηση δεν γεννάται πρωτοτύπως στο
πρόσωπο του Ι.Κ.Α αλλά μεταβιβάζεται
παραγώγως από τον αρχικό δικαιούχο
στο πρόσωπο του ΚΑ η θέση του
τελευταίου πρέπει να παραμείνει η ιδία ανεξάρτητα από τη μεταβολή του προσώπου
του δανειστού, η τέτοια μεταβολή δεν
μπορεί να μεταβάλει την παραγραφή
σε όφελος του νέου δανειστού και τούτο
ανταποκρίνεται στη διάταξη του άρθρου
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462 Α.Κ., η οποία ορίζει ότι ο οφειλέτης έχει
προς τον εκδοχέα τις ίδιες υποχρεώσεις
που είχε προς τον εκχωρητή και η οποία
ισχύει μεν στη συμβατική εκχώρηση,
εφαρμόζεται όμως αναλόγως και στη
νόμιμη εκχώρηση (Εφ. Αθ. 12692/89 Ελ.
Δ/νη 32.131). Η άνω δε υπό του άρθρου
10 & 2 του ν. 489/76 προβλεπομένη
βραχυχρόνιος παραγραφή των δύο
ετών της αξίωσης του τρίτου ζημιωθέντος
κατά του ασφαλιστού αρχίζει κατ’ άρθρον
241 & 1 Α.Κ., από την επομένη ημέρα
του αυτοκινητικού ατυχήματος και η
παραγραφή αυτή (του άρθρου 10 & 2
ν.489/76) ισχύει και όταν το ΙΚΑ ενάγει ex
Lege ως ειδικός διάδοχος του παθόντος
κατά το άρθρο 18 του ν. 1654/86 Εφ.
Αθ. 8245/93 Ελ. Δ/νη 36.1590, όπου
και παρατίθενται οι υπ’ αριθ. 5983/91
και 10904/89 αποφάσεις Εφ. Αθηνών
και Κρητικός, αποζημίωση από τροχαία
ατυχήματα παρ. 657 επ και 691, Εφ. Αθ.
5109/92 Επιθ. Συγκ.Δικ. 1993 σελ. 50
Εφ. Αθηνών 11755/90 Ελ. Δ/νη 35.443
η οποία και παραπέμπει στις υπ’ αριθ.
5384/88 και 11127/88 αποφάσεις του
Εφετείου Αθ. και Εφ. Θεσ. 1386/95 Επιθ.
Συγ. Δικ. 1996.494).
Μετά ταύτα, καθ’ ότι από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
10 παρ. 5 του ν.δ. 4804/1960, ως αντικαταστάθηκε από το όρθρο 18 & 1 του
ν. 4478/1965, επιφυλασσομένης της
εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων
34 & 2 και 6) & 3 του αν.ν. 1846/51,
προκύπτει ότι εφ’ όσον ο ασφαλισμένος
ή τα μέλη της οικογενείας του δύνανται με
άλλους νόμους να αξιώσουν αποζημίωση,
για προκληθείσα ζημία σ’ αυτούς συνεπεία
ασθενείας, αναπηρίας ή θανάτου
του υπόχρεου σε διατροφή αυτών, η
αξίωση αυτή μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ, για
το ποσό που το ίδρυμα αυτό οφείλει
ασφαλιστικές παροχές στον δικαιούχο
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της αποζημίωσης, η οποία μεταβίβαση
της αξίωσης αυτής στο ΙΚΑ κατά του
υπόχρεου προς αποζημίωση, μετά την
από 24.11.1986, ισχύ του άρθρου 18 του
ν. 1654/86, επέρχεται αυτοδικαίως εκ του
νόμου από τότε που γεννήθηκε η αξίωση,
χωρίς να υπάρχει πλέον ανάγκη έκδοσης
οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητού
του ΙΚΑ, ως αρκούντως εκτέθηκε και
παραπάνω (βλ. και ΑΠ 249/86 Ελ. Δ/
νη 32.59, Εφ. Αθηνών 10664/90 Αρχ.
Νομ. 42 σ. 128, Εφ. Αθ. 5965/96 επιθ.
Συγ. Δικ. 1997 δ 322 επ). Καθ’ όσον
δε, η συνολική μεταβιβασθείσα στο ΙΚΑ
αξίωση αποζημίωσης της οικογενείας
του παθόντος ασφαλισμένου του
(Γεωργίου Στραγλή) υπολογίσθηκε στο
άνω ποσό των 2.764.680 δρχ. ή πλέον
στο ισόποσο των 8113,51 ΕΥΡΩ και
κατά το οποίο ποσό αυτό το ενάγον Ι.Κ.Α
υποκαταστάθηκε στις σχετικές αξιώσεις

αυτών των δικαιούχων της αποζημίωσης,
η πλαγιαστικώς ασκηθείσα ως άνω αγωγή
την οποία δεν εξέτασε το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο αφού προηγουμένως ληφθεί
υπόψη ότι κατά τον χρόνο της πρόκλησης
του αυτοκινητικού αυτού ατυχήματος, ως
και προαναφέρεται, ο πρώτος εναγόμενος
Χ.Κ. είχεν ασφαλίσει την έναντι τρίτων αστική
του ευθύνη από τροχαία ατυχήματα για το
ζημιογόνο υπ’ αριθ. κυκλ. ΧΤ3559 ΙΧΦ
αυτοκίνητο του, στην εναγομένη ασφαλιστική
εταιρεία, ως τούτο ρητώς συνομολογεί
αυτή, πρέπει να γίνει δεκτή και κατ’ ουσίαν,
υποχρεούμενης εντεύθεν της εναγομένης
ασφαλιστικής εταιρείας να καταβάλει
στον πρώτο εναγόμενο Χ. Κ. το ποσό
των 8.113,51 ΕΥΡΩ νομιμοτόκως από
της επομένης της επίδοσης της αγωγής,
το οποίο και υποχρεούται να καταβάλει ο
πρώτος εναγόμενος στο ενάγον Ι.Κ.Α.

553/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Νιάρος – Αλέξανδρος Μονοκρούσος, Ευάγγελος
Ματσούκης – Αναστάσιος – Νεκτάριος Κοιτίδης).
Αναπηρία ή παραμόρφωση. Ιδιαίτερη αποζημίωση (931 Α.Κ.). Προϋποθέσεις
επιδίκασης. Διαφυγόν κέρδος. Δεν απαιτείται βεβαιότητα για τη μελλοντική ζημία παρά
μόνο πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων για την επιδίκασή του. Αν
όμως η μελλοντική ζημία παρίσταται απλώς ενδεχόμενη τότε η αγωγή απορρίπτεται.
Υπηρεσίες συζύγου προς τραυματισθέντα (απόν αυτοκινητικό ατύχημα) σύζυγό της.
Επιδικάζεται στον τραυματισθέντα ποσό για τις υπηρεσίες της συζύγου.

Με τη διάταξη του άρθρου 931
ΑΚ προβλέπεται ειδική και αυτοτελής
αποζημίωση του παθόντος, για την
αποκατάσταση μελλοντικής περιουσιακής
ζημίας, η οποία δεν καλύπτεται ούτε
από την αποζημίωση για απώλεια
εσόδων εκ της εργασίας του παθόντος
στο μέλλον, ούτε από την χρηματική

ικανοποίηση προς αποκατάσταση της
ηθικής βλάβης. Σκοπός του άρθρου 931
ΑΚ είναι να προσφέρει στον παθντα μία
εφάπαξ περαιτέρω αποζημίωση, για το
λόγο ότι η αναπηρία ή παραμόρφωση
θα προκαλέσει στο μέλλον βάσιμες
δυσχέρειες στην επαγγελματική του
πρόοδο και κατ’ ακολουθίαν δυσμενή
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επίδραση στο οικονομικό μέλλον που δεν
μπορεί να καλυφθεί με την αποζημίωση
για διαφυγόντα κέρδη (ΑΠ 1225/02 Ελ.Δ.
44. 123). Για το λόγο αυτό για τη θεμελίωση
της ειδικής αυτής αξίωσης του παθόντος
δεν αρκεί απλώς η πρόκληση αναπηρίας
ή παραμόρφωσης, διότι οι συνέπειες
στην περίπτωση αυτή καλύπτονται από
την αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη
και την χρηματική ικανοποίηση, αλλά
απαιτείται η συνδρομή περιστατικών
πέραν εκείνων που θεμελιώνουν την
αξίωση προς αποζημίωση για θετική
ζημία και διαφυγόντα κέρδη (Ολ. ΑΠ
15/90 ΝοΒ 38.1336 ΑΠ 247/99 Ελ.Δ. 40.
1299). Στην προκειμένη περίπτωση ο
ενάγων και ήδη εκκαλών με την αγωγή του
εζήτησε να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι
υποχρεούνται να του καταβάλουν, εκτός
των άλλων ποσών για αποκατάσταση
της περιουσιακής του ζημίας και ηθικής
βλάβης, και ποσό 50.000.000 δρχ. ως
ειδική αποζημίωση εκ του άρθρου 931
ΑΚ προς θεμελίωση δε της αξιώσεως
του αυτής ισχυρίζεται στην αγωγή του,
επί λέξει ότι «συνεπεία του ζημιογόνου
τροχαίου υπέστη μερική αναπηρία
(βράχυνση του σκέλους), λόγω της οποίας
δεν θα μπορέσω να συνάψω συμβόλαια
συνεργασίας με διάφορους φορείς φυσικά
και νομικά πρόσωπα εκτός Πατρών,
γεγονός που κατά το παρελθόν κατ’
επανάληψη είχε συμβεί να αναλάβω την
εκτέλεση και δημιουργία καλλιτεχνημάτων
και συναφών κατασκευών υψηλής
ποιότητας με αντιστοίχως υψηλές
αμοιβές, να λάβω μέρος σε εκθέσεις
κλπ χωρίς όμως να δύναμαι να αξιώσω
τα ποσά αυτά κατά τους όρους του
άρθρου 289 ΑΚ». Τα στοιχεία όμως
αυτά, ως περιστατικά προς θεμελίωση
της αξίωσης του ενάγοντος για ειδική
αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 931
ΑΚ δεν συνιστούν ιδιαίτερα περιστατικά
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πέραν εκείνων που απαιτούνται για την
καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόντα
κέρδη από την εργασία του ως
διακοσμητή ζωγράφου, διότι αυτά και
αληθή αποδεικνυόμενα συνεπάγονται
ανικανότητα αυτού προς άσκηση της
προαναφερομένης εργασίας του και
την εξ αυτής είσπραξη εισοδημάτων
και δεν συνεπάγονται δυσμενείς, πέραν
της αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη
οικονομικές συνέπειες στο μέλλον για τον
ενάγοντα.
Διαφυγόν κέρδος είναι εκείνο που
με πιθανότητα, εν όψει της ηλικίας του
παθόντος, της κατάστασης της υγείας
του, της εμπειρίας και της προετοιμασίας
του παθόντος, με πιθανότητα και κατά τη
συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων θα
αποκόμιζε ο παθών στο μέλλον αν δεν
μεσολαβούσε το ζημιογόνο γεγονός και η
εξ αυτού ανικανότητα του προς εργασία. Για
την αποκατάσταση της μέλλουσας ζημίας
του διαφυγόντος κέρδους δεν απαιτείται
βεβαιότητα, αρκούσης πιθανότητας κατά
τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων,
πράγμα που πρέπει να προκύπτει από τις
ιδιαίτερες περιστάσεις, ιδιαίτερα δε από τα
προς τούτο ληφθέντα μέτρα. Ο ζημιωθείς
που ζητεί διαφυγόντα εισοδήματα από
την εργασία του πρέπει να εκθέτει στην
αγωγή του συγκεκριμένα πραγματικά
περιστατικά, τα οποία πιθανολογούν την
μελλοντική του ζημία και θα καταστήσουν
δυνατή στο δικαστή την εκτίμηση της
πιθανότητας επελεύσεως της ζημίας.
Εφόσον τούτο συμβαίνει, τότε η αγωγή
είναι ορισμένη και νόμιμη. Αν όμως από τα
υποδεικνυόμενα περιστατικά η μελλοντική
ζημία παρίσταται απλώς ενδεχόμενη τότε
η αγωγή είναι απορριπτέα ως αβάσιμη
κατ’ ουσίαν (βλ. ΑΠ 1582/01 Ελ.Δ. 43.702,
ΑΠ 1249/94 Ελ.Δ. 37.88).
…. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα
δεν μπορούσε λόγω του τραυματισμού
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του να αυτοσυντηρηθεί (μετακίνηση,
καθαριότητα και λοιπές φροντίδες)
και για το λόγο αυτό είχε ανάγκη της
περιποίησης τρίτου προσώπου. Τις
φροντίδες αυτές παρέσχε κατά το
προαναφερόμενο χρονικό διάστημα η
σύζυγός του με την οποία συμβίωνε, με
υπερένταση των προσπαθειών της και
πέραν του μέτρου που αυτή υποχρεούτο
να συνεισφέρει τις υπηρεσίες της για τη
διατήρηση και λειτουργία του κοινού τους

οίκου. Για τις υπηρεσίες αυτές, οι οποίες
δεν συνδέονταν με παροχή νοσηλευτικής
φροντίδας και δεν απαιτούντο ειδικές
γνώσεις νοσηλευτικής επιστήμης ή
σχετικής εμπειρίας, απαιτείτο κατά μήνα
ποσό 150.000 δρχ., διότι το ποσό αυτό θα
κατέβαλε ο ενάγων σε οποιοδήποτε τρίτο
που θα προσλάμβανε για την παροχή των
υπηρεσιών αυτών. Επομένως για την αιτία
αυτή ο ενάγων δικαιούται συνολικώς ποσό
900.000 δραχμών (ευρώ 2.641,23).

560/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστασία Σταυροπούλου – Κωστομητσοπούλου, Ευστάθιος
Τζεφριός).
Αδικοπραξία. Έξοδα κηδείας. Τι περιλαμβάνουν. Αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Δεν
είναι απαραίτητο να εξειδικεύει ο ενάγων τα προσδιοριστικά στοιχεία της κοινωνικής
και περιουσιακής κατάστασης του δικαιούχου και του υπόχρεου. Οικογένεια. Ποιους
περιλαμβάνει.

Η έννοια των εξόδων κηδείας
δεν προσδιορίζεται στο παραπάνω
άρθρο 928 ΑΚ. Κατά τη γνώμη όμως
που επικράτησε στη νομολογία των
δικαστηρίων και τη νομική επιστήμη
ως έξοδα κηδείας νοούνται όλες οι
απαιτούμενες και πραγματοποιηθείσες
δαπάνες, στη συγκεκριμένη περίπτωση,
για την κηδεία του θύματος, που είναι
ανάλογες με την κοινωνική θέση και
αφορούν τη μεταφορά του νεκρού σε
τόπον άλλον από εκείνον του θανάτου
του προς ταφή, με σύνηθες μεταφορικό
μέσο, τα έξοδα ταφής και προετοιμασίας
αυτής (π.χ. δημοσίευση αγγελιών),
τα έξοδα για τη νεκρώσιμη ακολουθία
(αμοιβές ιερέων και ψαλτών, δικαιώματα
Ναού), τα έξοδα για την ταφή (μεταφορά
του νεκρού στο νεκροταφείο, ανόρυξη

τάφου, αμοιβή του γραφείου κηδειών ή
των προσώπων που συμμετέχουν στην
ταφή κλπ). Περιλαμβάνονται επίσης τα
έξοδα για την κατασκευή τάφου, όχι
όμως οικογενειακού (βλ. Αθ. Κρητικός
«Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά
ατυχήματα» έκδ. 1993 σελ. 178 όπου και
παραπομπές στη νομολογία).
Για το ορισμένο της σχετικής
αγωγής (για επιδίκαση ψυχικής
οδύνης) δεν απαιτείται όπως ο ενάγων
εξειδικεύει τα στοιχεία εκείνα που
είναι προσδιοριστικά της κοινωνικής
και περιουσιακής κατάστασης του
δικαιούχου και του υπόχρεου, διότι το
δικαστήριο προσδιορίζει το ποσό κατά
την εύλογη κρίση του, μετ’ εκτίμηση
των πραγματικών περιστατικών που
οι διάδικοι θέτουν υπόψη του, χωρίς
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την υπαγωγή του πορίσματος σε
νομική έννοια (ΑΠ 1433/2000 όπ.
παρ.). Στο άρθρο 932 εδ. γ’ ΑΚ, στο
οποίο, όπως προαναφέρθηκε, ορίζεται
ότι η χρηματική ικανοποίηση λόγω
ψυχικής οδύνης «μπορεί να επιδικασθεί
στην οικογένεια του θύματος», δεν
προσδιορίζονται ειδικότερα τα μέλη
αυτής, που είναι δικαιούχα χρηματικής
ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης.
Ο μη ειδικότερος προσδιορισμός από
το νόμο των μελών της οικογένειας,
δεν έγινε από το νομοθέτη, προφανώς
διότι αυτός δεν θέλησε να προδιαγράψει
δεσμευτικά τα όρια του θεσμού της
οικογένειας, ο οποίος, από τη φύση
του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις
των κοινωνικών διαφοροποιήσεων
κατά τη διαδρομή του χρόνου, ώστε τα
μέλη της, λαμβανομένων υπόψη των
επιδράσεων αυτών, να περιορίζονται
ή να επεκτείνονται. Κατά τη σαφή
όμως έννοια της διάταξης αυτής, στην
οικογένεια του θύματος περιλαμβάνονται
οι εγγύτεροι και στενά συνδεόμενοι με
το θύμα συγγενείς αυτού, αδιαφόρως
αν συζούσαν με το θύμα ή διέμεναν
χωριστά (Ολ. ΑΠ 762/92 ΝοΒ 46.919).
Για τον προσδιορισμό των προσώπων
της οικογένειας του, υπό την έννοια αυτής
σύμφωνα με το άρθρο 932 ΑΚ, δεν είναι
πρόσφορη η ερμηνευτική προσφυγή
στις διατάξεις των άρθρων 57, 1813,
1814, 1356, 1929 και 1930 Α.Κ. διότι
ο προσδιορισμός της οικογένειας στις
διατάξεις αυτές γίνεται για διαφορετικούς
λόγους (κληρονομικούς κλπ), αν δε
ο νομοθέτης ήθελε να συμπεριλάβει
στα πρόσωπα της οικογένειας που
δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση λόγω
ψυχικής οδύνης τα πρόσωπα εκείνα που
αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, θα
όρισε τούτο ρητώς στο άρθρο 932, που
όμως ηθελημένα δεν έπραξε, για τους
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παραπάνω αναφερόμενους λόγους
(Καυκάς Εν. Δίκαιο εκδ. 5° τόμος 2ος σελ.
915 επ.). Στα πρόσωπα της οικογένειας
του θύματος που δικαιούνται χρηματική
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης
περιλαμβάνονται οι γονείς, ο σύζυγος,
τα τέκνα, οι αδελφοί, ο παππούς και η
γιαγιά καθώς και οι εγγονοί, διότι μεταξύ
αυτών και του θύματος αναπτύσσεται,
κατά κανόνα, λόγω της στενής σχέσης,
έντονος δεσμός στοργής και αγάπης,
η δε απώλεια του προσφιλούς τους
συγγενικού προσώπου συνεπάγεται
γι’ αυτά έντονο ψυχικό πόνο (Ολ. ΑΠ
444/64 ΕΕΔ 23.845, ΑΠ 30/1961 ΝοΒ
8.711, ΑΠ 437/60 ΝοΒ 9.69, Καυκάς
όπ. παρ., Ζέπος Ειδικό Ενοχικό
Δίκαιο έκδ. 2η σελ. 759). Με διάφορες
δικαστικές αποφάσεις έχει κριθεί ότι στην
οικογένεια του θύματος, σύμφωνα με το
άρθρο 932 ΑΚ δεν περιλαμβάνονται οι
δευτέρου βαθμού συγγενείς εκ πλαγίου
σύζυγοι αδελφών (ΑΠ 762/92 Ποιν. Χρ.
MB 665), το κυοφορούμενο (ΑΠ 1153/93
Ελ.Δ. 36.321, ΑΠ 583/97 Ελ.Δ. 39.88), τα
ανίψια του θύματος (ΕΑ 1707/97 Ελ.Δ.
38.867, 3448/96 Ελ.Δ. 37.1380), οι θείοι
του θύματος (ΕΑ 5483/93 Ελ.Δ. 36.202,
3720/93 Ελ.Δ. 36.202). Κρίθηκε επίσης ότι
δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση λόγω
ψυχικής οδύνης οι σύζυγοι των τέκνων
του θύματος (ΑΠ 185/98 Ελ.Δ. 39.838),
οι μνηστοί (ΑΠ 614/95 ΝοΒ 44.2460), οι
γαμβροί και νύφες (ΑΠ 1054/98 Ελ.Δ.
39.1551), τα τέκνα ενός των συζύγων
από προηγούμενο γάμο του άλλου
για το θάνατο του δευτέρου συζύγου
(ΑΠ 1228/96 Ελ.Δ. 38.561), τα ηλικίας
τριών, ενός και ημίσεως ετών τέκνα του
θύματος (ΑΠ 1236/93 Ελ.Δ. 36.135, ΑΠ
1471/97 Ελ.Δ. 39.538), ο εν διαστάσει
σύζυγος υπό ορισμένες προϋποθέσεις
(ΕΑ 5805/91 Ελ.Δ. 33.1495, 1588/97
Ελ.Δ. 39.401, 9751/97 Ελ.Δ. 39.1349).

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

55

Με άλλες επίσης αποφάσεις κρίθηκε
ότι χρηματική ικανοποίηση δικαιούνται

και τα ανίψια του θύματος (ΕΑ 5920/93
Ελ.Δ. 36.203).

566/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Χρονόπουλος, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος).
Εταιρεία αόριστης διάρκειας. Μπορεί να λυθεί με καταγγελία ανεξάρτητα αν υπάρχει ή
όχι σπουδαίος λόγος. Αν όμως χωρίς σπουδαίο λόγο καταγγέλθηκε η εταιρεία άκαιρα,
ο εταίρος αυτός ευθύνεται για αποζημίωση. Έννοια της “αποζημίωσης”.

Από το άρθρο 767 Α. Κ.
συνάγονται τα εξής: Εταιρία που έχει
αόριστη διάρκεια λύνεται οποτεδήποτε
με καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου
ανεξάρτητα συνδρομής ή μη σπουδαίου
λόγου. Αν όμως κάποιος εταίρος
κατήγγειλε την εταιρία άκαιρα και χωρίς
σπουδαίο λόγο, που να δικαιολογεί την
άκαιρη καταγγελία, ενέχεται για τη ζημία
που προκάλεσε η λύση της εταιρίας
στους άλλους εταίρους, όπως τέτοια
ζημία αποτελεί η απώλεια των εξαιτίας
ειδικών περιστάσεων προσδοκώμενων
από τους άλλους εταίρους, κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων,
κερδών αντιστοίχου ειδικού χαρακτήρα
από τη συμμετοχή τους στην εταιρία,
όχι όμως και η απώλεια των γενικού
χαρακτήρα κερδών που οι άλλοι εταίροι
προσδοκούσαν, κατά τη συνήθη πορεία
των πραγμάτων, από την εξακολούθηση
της λειτουργίας της εταιρίας, (ολ. Α. Π.
31/1998 Ελλ. Δικ. 39, 1261, Α.Π. 76/
2001 Ελλ. Δικ. 42 707).
Ο ενάγων, όπως προκύπτει
από το δικόγραφο της αγωγής

του, ισχυρίζεται, ότι ο εναγόμενος
κατήγγειλε την εταιρική σύμβαση χωρίς
να υπάρχει σπουδαίος λόγος, ενώ
υπήρχαν ευνοϊκές περιστάσεις για να
αποκομίσουν σημαντικά κέρδη και
ζητεί την επιδίκαση αποζημίωσης για τη
στέρηση των κερδών που προσδοκούσε
από την εξακολούθηση της εταιρείας επί
24 μήνες, χωρίς όμως να επικαλείται,
ότι κατά το χρόνο της καταγγελίας,
ή ορισμένη μεταγενέστερη χρονική
περίοδο, υπήρχε ειδική προσδοκία
κερδών, καθόσον μόνο στην περίπτωση
αυτή η καταγγελία χωρίς σπουδαίο λόγο
είναι αντίθετη με τις επιταγές της καλής
πίστης και η απώλεια των κερδών που
θα απεκόμιζε κατά τη συγκεκριμένη
στιγμή ή περίοδο συνδέεται αιτιωδώς με
το άκαιρο της καταγγελίας. Επίσης από
τις αποδείξεις δεν προέκυψε, ότι κατά
το χρόνο της καταγγελίας υπήρχε ειδική
προσδοκία κερδών, αφού είχε λήξει η
περίοδος της Αποκριάς, κατά την οποία
οι ομοειδείς επιχειρήσεις αποκομίζουν
σημαντικά κέρδη.
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572/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγου).
Δάνεια και πιστώσεις με πιστωτικά ιδρύματα (ν. 2789/2000). Ρύθμιση χρεών. Λεπτομέρειες.

Με το άρθρο 30 του Ν. 2789/2000,
που ίσχυσε από 1122000 ορίστηκαν τα
ακόλουθα. 1. Κατ’ εξαίρεση των κειμένων
διατάξεων η συνολική οφειλή από τόκους
σε καθυστέρηση που παρήχθησαν από
κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή
πιστώσεων που έχουν συνομολογηθεί
με πιστωτικά ιδρύματα δεν δύναται
να υπερβεί το πιο κάτω αναφερόμενο
πολλαπλάσιο της απαιτήσεως, όπως
αυτή είχε διαμορφωθεί κατά τον χρόνο
της καταγγελίας της συμβάσεως
ή προκειμένου περί αλληλόχρεων
λογαριασμών κατά τον χρόνο του
οριστικού κλεισίματος αυτών... α) το
τετραπλάσιο εάν τα ως άνω περιστατικά
συνέβησαν μέχρι 31121985 β) το
τριπλάσιο, εάν συνέβησαν μετά την υπό
(α) ημερομηνία και μέχρι την 31121990 γ)
το διπλάσιο, εάν συνέβησαν μετά την υπό
(β) ημερομηνία και μέχρι την 1541998...
4) Από της ισχύος του παρόντος νόμου τα
πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνταν α)...
β) να μη λογίζουν τόκους για την συνολική
οφειλή, όπως αυτή θα διαμορφωθεί
μετά την εφαρμογή των §1 και 2 μέχρι
τις 3042000, και να μην αρχίσουν
διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως
ούτε να συνεχίσουν διαδικασίες που
είχαν αρχίσει μέχρι την 31 Οκτωβρίου
2000. Η παραπάνω παράγραφος
τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του
Ν. 2873/2000 και αντί της 31102000
ορίστηκε η 3132001... 8). Οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν όσα
είτε κρίθηκαν οποτεδήποτε τελεσίδικα,
εκτός αν εκκρεμούν κατά την ημερομηνία

ψηφίσεως του παρόντος, στον Άρειο
Πάγο, είτε ρυθμίστηκαν με διάταξη νόμου
ή συμβιβασμό μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος και οι σχετικές συμφωνίες
εξακολουθούν να δεσμεύουν τα μέρη.
Εξάλλου με το άρθρο 42 του Ν. 2911/
952000 αντικαταστάθηκε η §1 του όρθρου
30 Ν. 2789/2000 και τροποποιήθηκε η §
48 του ιδίου άρθρου και ορίζονται τα
ακόλουθα. 1. Κατ’ εξαίρεση των κειμένων
διατάξεων η υφισταμένη συνολική
οφειλή από κάθε είδους συμβάσεις
που έχουν συνομολογηθεί με πιστωτικά
ιδρύματα και οι σχετικές συμβάσεις
έχουν καταγγελθεί ή προκειμένου περί
αλληλόχρεων λογαριασμών έχουν
κλείσει οριστικά... μέχρι 31122000 δεν
δύναται να υπερβούν τα παρακάτω
πολλαπλάσια... α)... β)... γ) το διπλάσιο,
εάν συνέβησαν από 111991 και μέχρι
31122000... 4β.... αντί της 31 Μαρτίου
2000 ορίζεται η 31122001. Από τις
παραπάνω διατάξεις σαφώς συνάγεται,
ότι ο νομοθέτης προς εναρμόνισή τους με
τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/
1998 που ρύθμισαν τον ανατοκισμό των
καθυστερουμένων τόκων, επιδίωξε να
αμβλύνει τις συνέπειες του ανατοκισμού
για τους οφειλέτες από συμβάσεις
δανείων και πιστώσεων με πιστωτικά
ιδρύματα θεσπίζοντας ανώτατο όριο
(πολλαπλάσιο) των απαιτήσεων
των τραπεζών για τις συμβάσεις
δανείων που είχαν καταγγελθεί ή για
αλληλόχρεους λογαριασμούς που
έκλεισαν οριστικά μέχρι 31122000.
Παράλληλα για να δοθεί η δυνατότητα
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στις τράπεζες να αναπροσαρμόσουν τις
απαιτήσεις τους στα όρια που ορίζονται
με αυτές τις διατάξεις και περιληφθούν
και ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, λόγω
καταγγελίας των συμβάσεων ή
οριστικού κλεισίματος των αλληλόχρεων
λογαριασμών μετά την 1541998, για τις
οποίες δεν υπήρξε πρόβλεψη στην
αρχική διάταξη του άρθρου 30 §1 Ν.
2789/2000, ορίστηκε η αναστολή των
διαδικασιών αναγκαστικής εκτελέσεως
αυτοδικαίως μέχρι 31122001. Περαιτέρω
η αληθής έννοια της §8 του άρθρου 30

Ν. 2789 είναι ότι ο περιορισμός της
διατάξεως αυτής αφορά τον υπολογισμό
των τόκων για τα χρηματικά ποσά που
επιδικάστηκαν τελεσιδίκως, δηλ. ρυθμίζει
την αφετηρία υπολογισμού της οφειλής
για τον υπολογισμό των εφεξής τόκων
και δεν έχει σχέση με την αναστολή
των αναγκαστικών εκτελέσεων που
επήλθε αυτοδικαίως από το νόμο
μέχρι 31122001. (ιδέτε σχετικά και Ν.
Μπαρμπάτση αναστολή εκτελέσεως
για τα πανωτόκια Ν. 2789/2000 Αρχ.
Ν. ΝΑ447).

573/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Διονυσόπουλος, Ελένη Κιέκα, Μαρίνος Σκανδάμης).
Αδικοπραξία. Θανάτωση συζύγου και πατέρα. Δικαιώματα για διατροφή. Λεπτομέρειες
υπολογισμού με χήρα που ήλθε σε δεύτερο γάμο και συνταξιοδότησης των τέκνων
από το Ι.Κ.Α.

Απεδείχθη ότι ο θανών, κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων θα ζούσε
τουλάχιστον άλλα πέντε (5) χρόνια, ήταν
τότε 29 ετών, και εργαζόμενος επίσης ως
σερβιτόρος σε κατάστημα καφέ μπαρ θα
εισέπραττε μηνιαίως το ποσό των 250.000
δρχ. τουλάχιστον αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι
οι αποδοχές του την προηγούμενη διετία
κατά μήνα ήταν 200.000 δρχ. Η πρώτη
ενάγουσα εργάζεται από 2691995 ως
ιδιωτική υπάλληλος στο Super Market
«ΆλφαΒήτα Βασιλόπουλος ΑΕ» με
καθαρές μηνιαίες αποδοχές 90.000
δρχ. και διαμένει με τα δύο ανήλικα
τέκνα της σε ιδιόκτητη κατοικία στο Ρίο
Πατρών. Στις 292000 η ίδια ενάγουσα
τέλεσε γάμο με τον Γ.Μ. από τον οποίο
(γάμο) έχει ήδη αποκτήσει και ένα τέκνο,
ο νέος δε σύζυγος συμβάλλει και ο ίδιος
στις οικονομικές ανάγκες όπως και ο
αποβιώσας. Τα δύο ανήλικα τέκνα της

εναγούσης και του θανόντος, ηλικίας 12
ετών και 10 ετών αντίστοιχα, στερούνται
εισοδημάτων, αδυνατούν να εργασθούν
λόγω ηλικίας όπως επίσης αδυνατούν να
διατρέψουν τον εαυτό τους και συνεπώς
έχουν δικαίωμα διατροφής σε χρήμα.
Επίσης απεδείχθη ότι οι ανάγκες της
οικογενείας του αποβιώσαντος, η οποία
(οικογένεια) αποτελείτο από τον ίδιον, τη
σύζυγο του και τα δύο ανήλικα τέκνα τους,
υπό καθεστώς εγγάμου συμβιώσεως
ανέρχονται στο ποσό των 250.000 δρχ. Η
ενάγουσα συμμετείχε στην αντιμετώπιση
των οικογενειακών αναγκών και
με την προσωπική της εργασία η
οποία αποτιμάται, κατά την κρίση του
δικαστηρίου, σε 50.000 δρχ. το μήνα. Εν
όψει των προεκτεθέντων οι οικονομικές
δυνάμεις του αποβιώσαντος ανήρχοντο
σε 250.000 δρχ. και της εναγούσης σε
140.000 δρχ. (90.000 +50.000), ενώ
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η υποχρέωση συνεισφοράς τους με
βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες
ήταν για τον αποβιώσαντα 160.000
δρχ. (250.000 χ 250.000: 390.000) της
δε ενάγουσας 90.000 δρχ. (250.000 χ
140.000: 390.000). Αν από το ήμισυ
των οικογενειακών αναγκών δηλ.
125.000 δρχ. (250.000: 2) αφαιρεθεί
το ποσό των 90.000 δρχ. απομένει
υπόλοιπο 35.000 δρχ. το οποίο θα
απολάμβανε η ενάγουσα ενόσω ζούσε
ο σύζυγος της, από το μεγαλύτερο
εισόδημά του. Με αυτά τα δεδομένα
η πρώτη ενάγουσα είχε αποκτήσει
δικαίωμα έναντι του θανόντος αναλόγου
διατροφής, την οποία επίσης δικαιούται
να αποκτήσει από τους εναγόμενους
(αρθρ. 928 ΑΚ). Εξ’ άλλου απεδείχθη ότι
η ανάλογη διατροφή των δυο ανηλίκων
τέκνων της εναγούσης προσδιορίζεται
από τις ανάγκες τους, όπως αυτές
προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής
και περιλαμβάνουν τα αναγκαία για
την συντήρησή τους, ένδυση, τροφή,
εκπαίδευση και ανέρχεται σε 65.000
δρχ. και 60.000 δρχ. αντίστοιχα. Έτσι με
βάση τα προεκτεθέντα οι δεύτερος και
τρίτος των εναγόντων είχαν αποκτήσει
δικαίωμα διατροφής έναντι του θανόντος
πατρός των, που, επίσης δικαιούνται να
απαιτήσουν και από τους εναγόμενους,
τα ποσά δε αυτά ανέρχονται σε 50.000
και 40.000 δρχ. αντίστοιχα. Τα αμέσως
ανωτέρω ποσά (35.000, 50.000 και
40.000 δρχ.) συνιστούν την ζημία που
υπέστησαν οι ενάγοντες εκ του λόγου
ότι απώλεσαν το δικαίωμα διατροφής
που είχαν κατά του θανόντος ο οποίος
κατά την πιθανή πορεία των πραγμάτων
θα ζούσε τουλάχιστον δύο (2) έτη
συνεχίζοντας να εργάζεται έχοντας το
ως άνω εισόδημα και παρέχοντας τα
προαναφερθέντα ποσά διατροφής. Από
τα ίδια αποδεικτικά μέσα απεδείχθη
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επίσης ότι ο θανών κατά τον χρόνο του
επιδίκου ατυχήματος ήταν ασφαλισμένος
στο ΙΚΑ από το οποίο ίδρυμα η ενάγουσα
λαμβάνει από 112000 και εντεύθεν
σύνταξη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
539/94 απόφαση του διευθυντού του ΙΚΑ
Πατρών. Η σύνταξη αυτή είναι μηνιαία και
ανέρχεται στο ποσό των 101.654 δρχ.
από το ποσό αυτό το 63,64% δηλ. ποσό
64.692 δρχ. αφορά την ίδια ατομικά, ενώ
18,18 % δηλ. ποσό 18.481 δρχ. αφορά
τον ανήλικο Σ. και επίσης 18,18% δηλ.
18.481 δρχ. τον άλλο ανήλικο Β.Ρ.
(ιδέτε το με αριθμό πρωτοκόλλου 8624/
1472000 έγγραφο βεβαίωση του ΙΚΑ
Πατρών που προσκομίζει ο εκκαλών).
Για τα ποσά αυτά μεταβιβάσθηκε στο ΙΚΑ
η απαίτηση του θανόντοςασφαλισμένου,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10
του Ν.Δ/τος 4104/1960, όπως ισχύει
μετά το άρθρο 18 του Ν. 4476/65 και
το άρθρο 18 του Ν. 1654/86. Ενόψει
αυτών και για το χρονικό διάστημα
από 112000 και εντεύθεν από τα ποσά
που επιδικάζονται στην ενάγουσα
ατομικά, αλλά και για λογαριασμό των
ανηλίκων ως αποζημίωση για στέρηση
διατροφής, πρέπει ν’ αφαιρούνται
τα κονδύλια των 64.692 δρχ. 18.481
δρχ. και 18.481 δρχ. αντίστοιχα που
αφορούν μηνιαίες συντάξεις αφού
κατά το μέρος (κονδύλιο) αυτό οι
αξιώσεις των εναγόντων εκχωρήθηκαν
στο ΙΚΑ, κατά τον περί τούτου βάσιμο
ισχυρισμό των εκκαλούντων. Επειδή
δε η χορηγούμενη από το ΙΚΑ μηνιαία
σύνταξη είναι υπερτέρα εκείνης που
δικαιούται η ενάγουσα ατομικά (64.692
δρχ. 35.000 δρχ.) σ’ αυτή δεν θα
επιδικασθεί ποσό αποζημιώσεως. Στην
ίδια όμως για λογαριασμό των ανηλίκων
ως αποζημίωση για στέρηση διατροφής
κάθε μήνα από 112000 να επιδικασθούν
τα εξής ποσά α) για λογαριασμό του
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ανηλίκου Σ. 31.519 δρχ. (50.00018.481)
β) για λογαριασμό του ανηλίκου Β. 21.519

δρχ. (40.000 – 18.481).

574/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Μάκης Αβραμίδης).
Μίσθωση. Ελαττώματα του μισθίου κατά το χρόνο παράδοσης ή εμφάνισής τους
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Δικαιώματα μισθωτή, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει
υπαιτιότητα του εκμισθωτή. Προϋποθέσεις.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 576
Α.Κ. αν κατά τον χρόνο παραδόσεως
του μισθίου στον μισθωτή αυτό έχει
ελάττωμα που εμποδίζει εν μέρει ή
εν όλω τη συμφωνημένη χρήση του
(πραγματικό ελάττωμα) ή εάν κατά τη
διάρκεια της μισθώσεως εμφανισθεί
τέτοιο ελάττωμα, ο μισθωτής έχει το
δικαίωμα μειώσεως ή μη καταβολής του
μισθώματος. Το ίδιο ισχύει και αν ελλείπει
από το μίσθιο συμφωνημένη ιδιότης. Το
δικαίωμα αυτό του μισθωτή για μείωση ή
μη καταβολή του μισθώματος παρέχεται
από το νόμο, ανεξάρτητα από πταίσμα
του εκμισθωτού. Αρκεί μόνο ότι το
ελάττωμα ή η έλλειψη παρακωλύει ολική
ή μερική τη συμφωνηθείσα χρήση και
υφίσταται κατά τον χρόνο παραδόσεως
ή εμφανίστηκε διαρκούσης της
μισθώσεως για να δικαιούται ο μισθωτής

μειώσεως του μισθώματος. Το δικαίωμα
αυτό του μισθωτή δεν υπόκειται σε
παραγραφή και ο μισθωτής μπορεί
να το επιδιώξει είτε με αγωγή είτε κατ’
ένσταση (ΑΠ 1495/90 ΕΔΠολ. 1991209,
ΕΠειρ. 638/92 ΑρχΝ ΜΔ143 ΕΑ 10036/
90 Δ/νη 321653). Πάντως το δικαίωμα
αυτό προϋποθέτει μείωση της χρήσεως
που πηγάζει από το ελάττωμα, και δεν
αρκεί μόνο η ύπαρξη του ελαττώματος
ή η έλλειψη της συμφωνηθείσης
ιδιότητος, με την συνδρομή δε και των
προϋποθέσεων αυτών, χωρεί μείωση
κατά ποσοστό ανάλογο προς τον
βαθμό της μειώσεως της χρήσεως και
για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η κατάσταση
(Καυκάς Ενοχ. Δικ. εκδ. 1974 σελ. 264,
ΕΑ 3879/94 Δ/νη 361607, ΕΑ 9873/79
ΝοΒ 27815).

577/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Αναστασία Τογιοπούλου).
Διατροφή συζύγων. Επιδίκαση μηνιαίας διατροφής. Μετά ταύτα εξαφάνιση της
πρωτόδικης απόφασης από το εφετείο. Έγερση αγωγής για επιστροφή των
καταβληθέντων με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ένσταση της εναγομένης.
Στοιχεία που πρέπει να έχει η ένσταση. Περιστατικά.

Όταν ο πλουτισμός συνίσταται σε

χρηματική αξία, την οποία επικαλείται
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ο εναγόμενος ως δαπανηθείσα και
επομένως μη σωζόμενη, πρέπει να
αναφέρεται αυτός (εναγόμενος) στον
κρίσιμο χρόνο ασκήσεως της αγωγής και
συγχρόνως πρέπει να επικαλείται ότι με
την ανωτέρω δαπάνη δεν εξοικονόμησε
αντίστοιχη δαπάνη από την ιδία αυτού
περιουσία (ΓεωργιάδηςΣταθόπουλος
υπ’ αρθρ. 909 Α.Κ. σελ. 665).
Η ανωτέρω Α.Μ. ως εναγομένη
της αγωγής, επί της οποίας εκδόθηκε
η εκκαλουμένη απόφαση ισχυρίσθηκε,
ότι τα χρηματικά λόγω διατροφής της
ποσά που της είχε καταβάλει ο ενάγων

είχε διαθέσει για τις ανάγκες διατροφής
και εκπαιδεύσεως των ανηλίκων (τότε)
τέκνων της. Πλην όμως ο ισχυρισμός,
ο οποίος συνιστά ένσταση, είναι
απορριπτέος ως αόριστος. Διότι, αφενός
δεν επικαλείται ότι ο πλουτισμός δεν
σώζεται κατά τον χρόνο ασκήσεως της
αγωγής, που είναι και ο εν προκειμένω
κρίσιμος χρόνος για την κρίση περί
διασώσεως και την αντίστοιχη απαλλαγή
του πλουτίσαντος. Αφετέρου δεν
αναφέρει την έλλειψη εξοικονομήσεως
της αντίστοιχης δαπάνης, συμφώνως
προς την μείζονα σκέψη.

582/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λάμπρος Κούτσικος, Μαρία Τζεφριού).
Πώληση. Ελαττώματα του πωληθέντος (διαμερίσματος). Αγωγή αγοραστού για μείωση
του τιμήματος. Δήλωση του πωλητή με τις πρωτόδικες προτάσεις ότι επιθυμεί την
αναστροφή της πώλησης, είναι χωρίς έννομη αξία αφού αυτό το δικαίωμα (της
αναστροφής) ανήκει μόνο στον αγοραστή.

Το πωληθέν διαμέρισμα, που δεν
είχε αποπερατωθεί κατά τον ως άνω
χρόνο υπογραφής του συμβολαίου,
παραδόθηκε στους αγοραστές
αποπερατωμένο την 1261998, κατά
τον τελευταίο όμως αυτόν χρόνο το
διαμέρισμα παρουσίαζε πραγματικά
ελαττώματα που μειώνουν ουσιωδώς
την αξία του αλλά και τη χρησιμότητα του
(ουσιώδη ελαττώματα) και ειδικότερα
δεν είχε πλήρη κ.λ.π……
….. το ανωτέρω ποσό των 966.000
δραχμών αποτελεί κατά την κρίση του
δικαστηρίου το ποσό της μειώσεως της
αξίας του πωληθέντος διαμερίσματος
λόγω
των
προαναφερθέντων
ουσιωδών πραγματικών ελαττωμάτων
που παρουσίαζε κατά τον χρόνο
της
παραδόσεώς
του
στους

ενάγοντεςαγοραστές και του οποίου
επομένως οι τελευταίοι δικαιούνται να
ζητήσουν την επιστροφή, σύμφωνα
με τις προμνησθείσες διατάξεις των
άρθρων 513 επ., 522, 534, 540, 904
του Α.Κ., κατά το συμφωνηθέν τίμημα
των 16.346.000 δραχμών (βλ. Καυκά,
αρθρ. 540 §3), το οποίο έχουν καταβάλει
ολόκληρο στον εναγόμενοπωλητή, κατά
τα προεκτεθέντα.
Ο περαιτέρω ισχυρισμός του
εναγομένου και η σχετική δήλωση του
με τις πρωτόδικες προτάσεις του ότι
επιθυμεί την αναστροφή της πώλησης
του ένδικου διαμερίσματος ενόψει των
προβαλλομένων ν από τους εναγόντες
ελαττωμάτων, τα οποία ο ίδιος
(εναγόμενος) δεν αποδέχεται, δεν ασκεί
επιρροή εν προκειμένω, αφού το κατά
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τις προμνησθείσες διατάξεις δικαίωμα
προς αναστροφή της πωλήσεως (ή
μείωση του τιμήματος) ανήκει στον
αγοραστή (βλ. Καυκά, άρθρ. 540 §2), η
δε κατά το όρθρο 546 του ΑΚ, το οποίο
επικαλείται ο εναγόμενος, πρόσκληση
από τον πωλητή προς τον αγοραστή για
αναστροφή, έχοντας ως αποτέλεσμα τον

αποκλεισμό της αναστροφής αν περάσει
άπρακτη η προθεσμία που πρέπει ο
πωλητής να τάξει στον αγοραστή για
να δηλώσει αν επιθυμεί την αναστροφή
(βλ. Καυκά, αρθρ. 546 §2), δεν παρέχει
και δικαίωμα αναστροφής στον ίδιο τον
πωλητή, το οποίο δικαίωμα παραμένει
στον αγοραστή και μόνο.

595/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Βασίλειος Ασπρούλιας).
Αδικοπραξία. Προσβολή ενοχικού δικαιώματος. Είναι παράνομη αλλά οι συνέπειές
της ρυθμίζονται όχι από τις διατάξεις περί αδικοπραξίας αλλά από τις διατάξεις για
μη εκπλήρωση της ενοχής (336 επ. Α.Κ.), εκτός αν ταυτόχρονα είναι και αδικοπραξία.
Αυτό μπορεί να συμβεί αν και χωρίς την ενοχική σχέση η υπαίτιος ζημιογόνος πράξη θα
ήταν παράνομη ως αντικείμενη στο επιβαλλόμενο γενικό καθήκον του να μην ζημιώνει
άλλον υπαίτια. Αρχή ίσης μεταχείρισης στους εργαζόμενους για ίση αμοιβή και ιδίως
στις οικειοθελείς παροχές του εργοδότη και παροχές που καταβάλλει με συμβατική

Επειδή, η προσβολή του ενοχικού
δικαιώματος από τον οφειλέτη είναι μεν
πράξη παράνομη, οι συνέπειες όμως
της παρανομίας αυτής ρυθμίζονται
από τις διατάξεις για μη εκπλήρωση
υφισταμένης ενοχής (άρθρα 336 επ.
Α.Κ. και όχι από τις διατάξεις για τις
αδικοπραξίες (ΓεωργιάδηΣταθόπουλο
Α.Κ., άρθρο 914, αρθ. 44, Φίλιας Εν.
Δικ. Τεύχος Β. σ. 18), εκτός αν η αθέτηση
ενοχικής σχέσης αποτελεί συγχρόνως
και αδικοπραξία (Εφ.Αθ. 4806/92 Ελ. Δ/
νη 34.131). Το τελευταίο αυτό μπορεί να
συμβεί, αν και χωρίς την ενοχική σχέση η
υπαίτιος ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη
θα ήταν παράνομη ως αντικείμενη στο
υπό του δικαίου, κατ’ άρθρα 914 Α.Κ.,
επιβαλλόμενο γενικό καθήκον του να μη
ζημιώνεις άλλον υπαίτια (ολ. Α.Π. 967/
73 Νοβ. 22σ. 505, Α.Π. 754/90 Νοβ.
39.1097 Χρ. Καπίρειος, μελέτη, Νοβ

225 σ. 307 επ.). Εξ’ άλλου, με τη διάταξη
του άρθρου 4 § § και 2 του ισχύοντος
Συντάγματος, με την οποία επιβάλλεται η
αρχή της ισότητας, ειδικότερη μορφή της
οποίας είναι η ίση, εν σχέση προς την
αμοιβή, μεταχείριση των εργαζομένων,
που προβλέπεται από το άρθρο 22 § 1
εδαφ. Β του Συντάγματος, αφ’ ενός μεν
δεσμεύεται ο νομοθέτης, ο οποίος στο
θέμα της αμοιβής δεν μπορεί να κάνει
διακρίσεις, όταν όλοι εργάζονται υπό
τις αυτές γενικώς συνθήκες, εκτός αν οι
διακρίσεις αυτές δεν είναι αυθαίρετες,
αλλά επιβάλλονται από λόγους
γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου
συμφέροντος, αφ’ ετέρου δε, θεσπίζεται
κανόνας δημοσίας τάξης με τον οποίον,
παρέχεται στον εργαζόμενο το δικαίωμα
να αξιώσει από τον εργοδότη του την
οικειοθελώς, δηλαδή είτε μονομερώς
είτε σε εκπλήρωση υποχρέωσης από
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ατομική σύμβαση, καταβαλλομένη
μεγαλύτερα αμοιβή σε άλλο μισθωτό
του, ανήκοντα στην αυτήν κατηγορία
και παρέχοντα τις ίδιες υπό τις αυτές
συνθήκες υπηρεσίες και υπό τις αυτές
συνθήκες, συντρέχει όταν ο ένας από
αυτούς παρέχει την εργασία του με
σχέση δημοσίου δικαίου (που δεν
ενδιαφέρει στην προκειμένη υπόθεση)
και ο άλλος με σχέση ιδιωτικού δικαίου.
Στην περίπτωση αυτή ο κάθε ένας
από αυτούς υπόκειται, ως προς τη
ρύθμιση των όρων της εργασιακής
του σχέσης και ιδία τον καθορισμό της
αμοιβής του, υπό διαφορετικό νομικό
καθεστώς, πράγμα το οποίο επιτρέπει
τη δημιουργία διακρίσεων ως προς την
αμοιβή μεταξύ των μισθωτών αυτών και
αποκλείει την εφαρμογή μεταξύ τούτων
της συνταγματικής αρχής της ισότητας
επί της αμοιβής τους (βλ. Α.Π. 108/90
ΝοΒ 40 σ. 53). Δηλαδή, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, η αρχή της ίσης μεταχείρισης
ισχύει κατά πρώτο λόγο επί των
οικειοθελών παροχών του εργοδότου,
ήτοι των παροχών που καταβάλλει
ο εργοδότης εκουσίως και όχι προς
εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης (βλ.

Ολ. Απ 1752/84 Δ. Ερμ. Ν. 42. 1033,
Α.Π. 455/89 Δ. Εργ. Ν. 46.771, Α.Π.
786/89 Δ. Εργ. Ν. 46. 471, Α.Π. 850/89
Δ. Εργ. Ν. 49. 613, Α.Π. 640/88 Δ. εργ.
Ν. 48, 563, Α.Π. 1270/87 π. εργ. Δικ. 48.
323), δεν είναι δε οικειοθελείς οι παροχές
που καταβάλλονται σε εκτέλεση της
ατομικής σύμβασης εργασίας και επίσης
δεν είναι οικειοθελείς οι παροχές που
χορηγούνται λόγω πλάνης περί την
ύπαρξη νομικής υποχρέωσης (Α.Π.
10.84/84 Δ. Εργ. Ν. 41.439) και, τέλος,
κρίθηκε ότι ο εργοδότης δεσμεύεται
από την αρχή της ίσης μεταχείρισης
όχι μόνον ως προς τις παροχές που
καταβάλλει οικειοθελώς, δηλαδή χωρίς
νομική υποχρέωση, αλλά και ως προς
τις παροχές του καταβάλλει κατόπιν
συμβατικής δέσμευσης, η οποία, αρχή
της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων,
προϋποθέτει, σε κάθε περίπτωση, την
ύπαρξη αυτής της εργασιακής σχέσης
(ολ. Α.Π. 1191/83 δ. Εργ. Ν. 40.310,
ολ. Α.Π. 348/85 Δ. εργ. Ν. 41.702, Α.Π.
1908/86 Δ. Εργ. Ν. 43.881 και την υπό
του Α.Π. 108/90 Νοβ 40.53 σημείωση
του Γ. Λεβέντη).

596/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Διονυσόπουλος, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Αδικοπραξία. Αποζημίωση γιατί από την αδικοπραξία έκλεισε το κατάστημα του
ζημιωθέντος επί ένα μήνα. Προσδιορισμός ζημιάς σε ορισμένο χρηματικό ποσό.

Αποδείχθηκε ότι, μετά την εισροή
των ομβρίων υδάτων στο κατάστημα
της ενάγουσας, προκειμένου να
αποκατασταθούν οι προξενηθείσες σ’
αυτό βλάβες και να απομακρυνθούν
τα καταστραφέντα αντικείμενα, για να
μπορεί να λειτουργήσει σ’ αυτό η έκθεση

επίπλων, απαιτήθηκε, αναγκαίως,
χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, που
είναι εύλογο, κατά το οποίο, χρονικό
αυτό διάστημα, το κατάστημα τούτο
παρέμεινε κλειστό. Η ενάγουσα διατηρεί
το εργαστήριο κατασκευής επίπλων
στο Ρίο Αχαΐας, όμως οι αγορές και
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συγκεκριμένα οι παραγγελίες επίπλων
από τους αγοραστές πραγματοποιούνται,
στο κατάστημα αυτό της έκθεσης των
επίπλων. Κατά τις 30 δε ημέρες, που
το κατάστημα τούτο παρέμεινε κλειστό,

η ενάγουσα απώλεσε ποσό 500.000
δρχ., το οποίο, με πιθανότητα και κατά
τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, θα
αποκέρδαινε αν δεν μεσολαβούσε το άνω
ζημιογόνο γεγονός.

603/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάσος Αναστασόπουλος, Σπύρος Σωχωρίτης, Δημήτριος
Τσιμπούκης).
Αδικοπραξία. Παραγραφή των αξιώσεων από αδικοπραξία (937 Α.Κ.). Αδικοπραξία
που είναι πλημμέλημα (με πενταετή παραγραφή, 111.3 Π.Κ.). Ανθρωποκτονία από
αμέλεια. Είναι πλημμέλημα και χωρεί παραγραφή πενταετής χωρίς να καθίσταται
οκταετής (113.3 Π.Κ.) Χρόνος έναρξης της παραγραφής που περιλαμβάνει απαιτήσεις
από ζημιά παρούσα και μέλλουσα εκτός αν δεν είναι προβλεπττή. Αγωγή για ζημία
ορισμένου χρόνου. Έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Η παραγραφή μετατρέπεται σε
εικοσαετή και για τις αξιώσεις που δεν περιλαμβάνονται στην (πρώτη) αγωγή, εφόσον
όμως δεν έχουν παραγραφεί κατά την τελεσιδικία.

Κατά το άρθρο 937 Α.Κ. η
απαίτηση από αδικοπραξία και επομένως
και η αποζημίωση για στέρηση της
διατροφής, λόγω θανάτωσης προσώπου,
παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο
παθών έμαθε τη ζημία και τον υπόχρεο
σε αποζημίωση. Αν η αδικοπραξία
αποτελεί συνάμα κολάσιμη πράξη,
που από τον ποινικό νόμο υπόκειται σε
μακρότερη παραγραφή, αυτή ισχύει και
για την απαίτηση αποζημιώσεως (αρθρ.
937§2 Α.Κ.). Αν όμως η αδικοπραξία
φέρει χαρακτήρα πλημμελήματος, που
υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή,
κατά το άρθρο 111§3 Π.Κ., όπως
είναι η ανθρωποκτονία από αμέλεια,
τότε δεν εφαρμόζεται η τελευταία
αυτή παραγραφή, γιατί δεν θεωρείται
μακροτέρα. Μακροτέρα δεν θεωρείται
επίσης η ποινική επί πλημμελήματος
παραγραφή σε σύγκριση με την Α.Κ. 937,
εκ του λόγου ότι η ποινική παραγραφή,
συντρεχουσών των όρων του νόμου με

την αναστολή των τριών ετών του άρθρου
113§3 Π.Κ., καθίσταται οκταετής. Τούτο
γιατί αν η ποινική παραγραφή είναι
μακρότερη προκύπτει από τη γενική
ρύθμιση του άρθρου 111 Π.Κ., στην οποία
και μόνο παραπέμπει η Α.Κ. 937, κατά το
αληθές πνεύμα της (ΑΠ. 374/2001 Ελλ.
Δικ. 43.156, Γεωργιάδη Σταθόπουλου
Ερμ. Α.Κ. αρθρ. 937 αριθμ. 46, Καυκά
Ενοχ. Δίκ. Σελ. 932). Περαιτέρω σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 247, 251,
298, 914 και 937§1 Α.Κ. σε περίπτωση
αδικοπραξίας, αφότου εκδηλώνεται το
ζημιογόνο γεγονός, με οποιαδήποτε
μορφή ζημίας, θετικής ή αποθετικής,
γεννάται υπέρ του ζημιωθέντος αξίωση
αποζημίωσης για την όλη ζημία, παρούσα
και μέλλουσα, εάν αυτή είναι προβλεπτή,
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων
και εφόσον η δικαστική επιδίωξη είναι
δυνατή, αρχίζει η παραγραφή της
σχετικής αξίωσης προς αποζημίωση, η
οποία είναι πενταετής, από τότε που ο
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ζημιωθείς έλαβε γνώση της ζημίας και
του υπόχρεου προς αποζημίωση. Τρέχει
δε από τότε ο χρόνος της παραγραφής για
όλες τις ζημίες επελθούσες και μέλλουσες,
εκτός από εκείνες των οποίων δεν είναι
δυνατή η πρόβλεψη κατά τη συνήθη
πορεία των πραγμάτων. Εξάλλου από τις
συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 261
εδ. α και 221 §1 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει, ότι
σε περίπτωση άσκησης της αγωγής για
μέρος μόνο της αξίωσης για αποζημίωση,
η επίδοση της αγωγής διακόπτει την
παραγραφή μόνο για το μέρος αυτό, ως
προς το οποίο δημιουργείται αντίστοιχα
εκκρεμοδικία. Τέλος σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 268 εδ. α’ Α.Κ., κατά
την οποία «κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε
με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο
έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται μετά
από είκοσι έτη και αν ακόμη η αξίωση
καθεαυτή υπαγόταν σε συντομότερη
παραγραφή», σε περίπτωση βεβαίωσης
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση της
ύπαρξης αξίωσης για θετική ή αποθετική
ζημία από αδικοπραξία, επέρχεται κατ’
αρχήν επιμήκυνση της πενταετούς
παραγραφής του άρθρου 937§1 εδ.
α Α.Κ. σε εικοσαετή, αρχομένη από

την τελεσιδικία και ως προς το μέρος
της όλης αξίωσης αποζημιώσεως,
που ανάγεται δηλαδή και σε χρόνο
μεταγενέστερο εκείνου, για το οποίο
επιδικάστηκε αποζημίωση. Και αυτό
γιατί και το μέρος αυτό της αξίωσης, αν
και δεν περιέχεται ειδική αναγνωριστική
διάταξη στην απόφαση, θεωρείται ότι έχει
βεβαιωθεί (εμμέσως) στην περίπτωση
αυτή με την παρεμπίπτουσα δικαστική
κρίση, η οποία ήταν αναγκαία για την
ύπαρξη δικαιώματος αποζημίωσης του
παθόντος γενικώς για κάθε ζημία από
την αδικοπραξία. Η επιμήκυνση όμως
του χρόνου της παραγραφής κατά τους
όρους του άρθρου 268 Α.Κ. προϋποθέτει
αναγκαία την ύπαρξη αξίωσης που
δεν έχει ήδη υποκύψει στη μέχρι της
τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια 5ετή
παραγραφή, δεδομένου ότι η τελεσίδικη
επιδίκαση της επίδικης τότε αξίωσης δεν
επιφέρει αναβίωση της αξίωσης και κατά
το μέρος που δεν έχει ασκηθεί και έχει
πλέον αποσβεστεί, λόγω παραγραφής, η
οποία διέδραμε χωρίς διακοπή κατ’ αρθρ.
260 Α.Κ. (Ολ. 38/1996 Ελλ. Δικ. 38.41, Ολ.
ΑΠ. 23/1994 Ελλ. Δικ. 36.577).

604/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Σαλαμαλίκης, Αλέξιος Καλογερόπουλος).
Αδικοπραξία. Καταστροφή ή βλάβη πράγματος. –Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην
Ελλάδα. Η κυριότητά τους θα κριθεί κατά το αλλοδαπό δίκαιο. Αγωγή για καταστροφή
αυτοκινήτου αν στηρίζεται στην κυριότητα. Αρκεί η επίκληση του στοιχείου αυτού και
αν αμφισβητηθεί πρέπει να αποδειχθεί.

Από τα άρθρα 914, 297 και
298 ΑΚ προκύπτει, ότι σε περίπτωση
παράνομης καταστροφής ή βλάβης
πράγματος αποζημίωση, συνισταμένη

στη χρηματική αξία αυτού, δικαιούται
να απαιτήσει ο κύριος, η περιουσία
του οποίου ελαττώθηκε κατά το
αντίστοιχο ποσό (ΑΠ 983/1986 ΝοΒ
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36 339, Κρητικός Αποζημίωση από
Τροχαία Ατυχήματα έκδ. Γ παρ.
914). Περαιτέρω τα αυτοκίνητα που
κυκλοφορούν στην Ελλάδα με ξένες
πινακίδες, δεν έχουν ταξινομηθεί και δεν
εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας, είναι κατ’
ουσίαν ξένα αυτοκίνητα και συνεπώς η
συνδρομή των στοιχείων της κτήσεως
της κυριότητάς τους κρίνεται κατά το
αλλοδαπό δίκαιο, σύμφωνα με τα άρθρα
12 και 27 ΑΚ (ΑΠ 1491/1982 Ελλ. Δικ. 24

781, Κρητικός ε α παρ. 1333). Τέλος για
τη θεμελίωση αξίωσης αποζημιώσεως
λόγω καταστροφής πράγματος, αν ο
ζημιωθείς στηρίζει την αξίωση του στην
επί του πράγματος κυριότητα, αρκεί η
επίκληση του στοιχείου αυτού και αν
αυτή αμφισβητηθεί, τότε θα καταστεί
απλώς αντικείμενο αποδείξεως με βάση
ισχυρισμό που θα διατυπωθεί, κατά
παραδεκτή βελτίωση με τις προτάσεις.
(ΑΠ 45/1990 Ελλ. Δικ. 31 1257).

620/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φάνης Κατσίνας, Παναγιώτα Τζάρου).
Έξοδα κηδείας. Τι περιλαμβάνουν. “Οικογένεια”. Ποιους περιλαμβάνει για να έχουν
δικαίωμα λήψεως αποζημίωσης για ψυχική οδύνη. Θανάτωση τέκνου. Δικαίωμα των
γονέων να ζητήσουν αποζημίωση από τον υπαίτιο της θανάτωσής του. Προϋποθέσεις
για την επιδίκαση της αποζημίωσης.

Κατά το άρθρο 928 εδαφ. α’ ΑΚ
επί θανατώσεως προσώπου ο υπόχρεος
οφείλει να καταβάλει τα νοσηλεία και
τα έξοδα κηδείας στον εκ του νόμου
φέροντα αυτά. Ως έξοδα κηδείας
θεωρούνται γενικώς όλες οι δαπάνες
για τον ενταφιασμό του σώματος του
θαναωθέντος προσώπου, οι οποίες
τελούν σε άμεση σχέση με τον θάνατό
του και πρέπει να είναι ανάλογες με
την κοινωνική θέση του θανόντος
(ΑΠ 1590/80 ΝοΒ 29.895). Στα έξοδα
αυτά συμπεριλαμβάνονται συνεπώς οι
γενόμενες δαπάνες για την επικήδειο
τελετή. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως
οι δαπάνες που έγιναν προς κατάδειξη
της ιδιαιτέρας στοργής και αγάπης του
δαπανώντας προς τον θανόντα όπως
είναι οι δαπάνες διακοσμήσεως του ναού
με άνθη, στεφάνων εξ ανθέων αμοιβή
στεφανοφορέων, αγοράς κουφέτων,

αμοιβής χορωδίας (ΕΑ 25,22/87 Δ/νη
29556, Α. Κρητικού, αποζημίωση από
τροχαία ατυχήματα σελίδα 117 επομ.
No 472 επομ.). Μετά ταύτα ορθά το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε
τα κονδύλια της αγωγής για αμοιβή
χορωδίας, αγοράς ανθέων, φέρετρου,
διακοσμήσεως ναού εξ ανθέων, αγοράς
στεφανιών, αμοιβής στεφανοφορέων
και αγοράς κουφέτων, αφού οι δαπάνες
αυτές, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα δεν
περιλαμβάνονται στα έξοδα κηδείας, και
θα πρέπει ο σχετικός λόγος εφέσεως ν’
απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος.
Κατά το άρθρο 932 ΑΚ σε
περίπτωση αδικοπραξίας ανεξάρτητα
από την αποζημίωση για την
περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο
μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την
κρίση του χρηματική ικανοποίηση. Σε
περίπτωση θανατώσεως προσώπου η

66

χρηματική αυτή ικανοποίηση μπορεί να
επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος
λόγω ψυχικής οδύνης. Κατά την έννοια
της διατάξεως αυτής στην οικογένεια του
θύματος, μολονότι δεν προσδιορίζεται,
περιλαμβάνονται ο σύζυγος και οι
εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι
συγγενείς του θύματος, αδιαφόρως αν
συζούσαν με αυτό ή διέμειναν χωριστά.
Έτσι με την έννοια αυτή στην εν λόγω
οικογένεια περιλαμβάνονται ο σύζυγος,
οι κατιόντες, οι ανιόντες, οι αδελφοί, και
οι αγχιστείς πρώτου βαθμού (γαμβρός και
νύφη, πεθερός και πεθερά) (ΑΠ 1114/2000
Δ/νη 411591) όχι όμως και οι αγχιστείς
συγγενείς του θύματος δεύτερου βαθμού
εκ πλαγίου, όπως είναι οι σύζυγοι των
αδελφών αυτού (κουνιάδες) (ΑΠ 21/2000
Ολομ.Δνη 4255 ΑΠ 500/94 Ελ.Δ 3764 ΕΘ
244/2000 Αρμ. ΝΕ 652. ΕΘ 832/99 Αρμ
ΝΕ 1039 Ε Πατρ. 284/2002 αδημοσ.).
Κατά το άρθρο 1508 ΑΚ το τέκνο,
εφόσον αποτελεί μέλος του οίκου των
γονέων του και ανατρέφεται ή διατρέφεται
από αυτούς, υποχρεούται να παρέχει
στους γονείς του για την διοίκηση του
οίκου ή την άσκηση του επαγγέλματος
τους, υπηρεσίες ανάλογες με τις δυνάμεις
τους και τις βιοτικές συνθήκες του ίδιου
και της οικογενείας του. Εξάλλου κατά
το άρθρο 928 εδ.Β’ΑΚ σε περίπτωση
θανατώσεως προσώπου ο υπαίτιος
υποχρεούται ν’ αποζημιώσει εκείνον
που κατά τον νόμο είχε υποχρέωση
ν’ απαιτήσει από το θύμα διατροφή ή
παροχή υπηρεσιών. Από το συνδυασμό
των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι σε
περίπτωση θανατώσεως τέκνου που
αποτελεί μέλος του οίκου των γονέων
του και ανατρέφεται ή διατρέφεται από
αυτούς, ο υπαίτιος για τη θανάτωση
του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει
τους γονείς του, οι οποίοι είχαν
δικαίωμα, κατά το άρθρο 1508 ΑΚ να
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απαιτούν από το θανατωθέν τέκνο τους,
υπηρεσίες ανάλογες με τις δυνάμεις του
και τις βιοτικές συνθήκες του ίδιου και της
οικογενείας του. Για την εφαρμογή του
άρθρου 1508 ΑΚ εκτός από την ιδιότητα
του μέλους του γονικού οίκου, η διάταξη
επιβάλλει και δύο άλλες διαζευκτικά
διατυπωμένες, προϋποθέσεις: το
παιδί υπέχει υποχρέωση παροχής
υπηρεσιών στους γονείς, εφόσον
ανατρέφεται ή διατρέφεται από αυτούς.
Η πρώτη αφορά μόνο τα ανήλικα, η
δευτέρα καταλαμβάνει και τα ενήλικα.
Η παροχή διατροφής από τους γονείς με
τους οποίους συνοικεί το τέκνο, μπορεί
να είναι εκούσια ή να επιβάλλεται κατ’
άρθρο 1485 ΑΚ. Απαιτείται πραγματική
παροχή διατροφής από τους γονείς και
δεν αρκεί μόνη η υποχρέωση διατροφής
(ΑΠ 505/99 Δ/νη 401705, ΕΑ 1571/2000
Δ/νη 41799, ΕΑ 6614/92 Δ/νη 341491
Κρητικός αποζημίωση από αυτοκίνητα
παρ. 412 σελ. 159.). Εν προκειμένω
απεδείχθη ότι ο θανών ηλικίας τότε 38
ετών συγκατοικούσε με τους γονείς του
δηλαδή τους δύο πρώτους ενάγοντες
εκκαλούντες. Εργαζόταν στο κατάστημα
επίπλων Α.Κ. με σύμβαση εξηρτημένης
εργασίας και με μηνιαίες καθαρές
αποδοχές 215.000 δρχ. περίπου και
δεν διετρέφετο από τους γονείς του.
Αντιθέτως, απεδείχθη και ο υπό των
εναγόντων προταθείς και εξετασθείς
μάρτυς κατέθεσε ότι ο ίδιος ο θανών
βοηθούσε οικονομικά τους γονείς του.
«έδινε κάποια χρήματα» καταθέτει
χαρακτηριστικά (ίδετε κατάθεση μάρτυρα
Α.Κ.). Εν όψει των προεκτεθέντων, το
αίτημα των δύο πρώτων εναγόντων,
γονέων του θανόντος, για την επιδίκαση
αποζημιώσεως επειδή, συνεπεία
του θανάτου του τέκνου των, αυτοί
στερήθηκαν τις υπηρεσίες του, είναι
απορριπτέο ως μη νόμιμο αφού μόνη
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η ιδιότητα του θανόντος ως τέκνου των
και τα επικαλούμενα περιστατικά δεν
θεμελιώνουν το εν λόγω αίτημα, καθόσον

ελλείπει η αναγκαία προϋπόθεση, ο
θανών κατά τον χρόνο του θανάτου του
να διετρέφετο υπό των γονέων του.

622/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Ευάγγελος Ματσούκης,
Γεώργιος Αμπατζής).
Εντολή για διαχείριση περιουσίας. Εξώδικη δήλωση για επιστροφή της περιουσίας
που διαχειρίζεται ο εντολοδόχος. Η παραγραφή της αξίωσης προς επιστροφή αρχίζει
από την ημέρα που έπαυσε η εντολή. Αναστολή της παραγραφής κατά τη διάρκεια
του γάμου. Αναπροσαρμογή δραχμών του έτους 1970 σε δραχμές του 1996. Τρόπος
υπολογισμού της αναπροσαρμογής.

Αποδείχθηκε, ότι η ενάγουσα με
την από 30.8.1996 εξώδικη πρόσκληση
ανακάλεσε την προς τον εναγόμενο
εντολή διαχείρισης της εξώπροικης
περιουσίας της και τον κάλεσε να
της αποδώσει το ποσό των 50.000
δρχ. με την επιπλέον διαφορά από
την υποτίμηση του νομίσματος, του
ενδιαμέσου χρόνου. Η αξίωση της
αυτή δεν υπέκυψε στην παραγραφή του
άρθρου 249 Α.Κ., όπως υποστηρίζει ο
εναγόμενος, καθόσον στην προκειμένη
υπόθεση, που στηρίζεται στην εντολή, η
παραραφή της αξίωσης της ενάγουσας
αρχίζει από την ημέρα που έπαυσε η
εντολή (Τούση Γεν. Αρχές σελ. 747), ενώ
κατά τη διάρκεια του γάμου αναστέλλεται
η παραγραφή των αξιώσεων μεταξύ των
συζύγων (αρθρ. 256 αριθμ. 1 Α.Κ.).
Επίσης η αγωγική αξίωση της ενάγουσας
δεν είναι αντίθετη με το άρθρο 281 Α.Κ.,
καθόσον στην προκειμένη υπόθεση
δεν μπορεί να γίνει λόγος για αδράνειά
της, ούτε αποδείχθηκαν περιστατικά,
τα οποία να δημιούργησαν σ’ αυτόν
την εντύπωση, ότι δεν πρόκειται να
ασκήσει το δικαίωμά της. Περαιτέρω
αποδείχθηκε, ότι από το έτος 1970 μέχρι

το έτος 1996, που ανακλήθηκε η εντολή
της διαχείρισης, μεσολάβησε ουσιώδης
υποτίμηση της δραχμής και πρέπει η
αξία των 50.000 δρχ. να υπολογισθεί
σε δραχμές της ίδιας όμως πραγματικής
αξίας, την οποία είχαν κατά το χρόνο
ανάκλησης της εντολής, λαμβανομένης
υπόψη της αγοραστικής αξίας της
χρυσής λίρας, κατά τους χρόνους της
παροχής και της εκπληρώσεώς της,
η μεταξύ τους σύγκριση και η αύξηση
του τιμαρίθμου που επήλθε στο μεταξύ,
ώστε το ποσό αυτό να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της συναλλακτικής
καλής πίστεως, κατά το χρόνο της
αποδόσεώς του (ΑΠ. 713/2002 ΝοΒ
51.33), χωρίς αυτό να αποτελεί άκυρη
συμφωνία τιμαριθμικής ρήτρας. Η τιμή
της χρυσής λίρας και ο δείκτης τιμών
καταναλωτή το έτος 1970 ανέρχονταν σε
286,37 δρχ. και 6,3 και το έτος 1996 σε
21.230 δρχ. και 273 αντίστοιχα. Έτσι το
ισάξιο των 50.000 δρχ. του έτους 1970
που αντιστοιχεί σε 174,5 χρυσές λίρες,
πρέπει να προσδιορισθεί κατά το χρόνο
ανάκλησης της εντολής το έτος 1996 σε
6.326.540 δρχ. (286,37 τιμή λίρας: 6,3
ΔΤΚ = 45,45, έτος 1970 21.230 δρχ.:
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273 = 77,76, έτος 1996 77,76: 45,45 =
1,71 χ 174,5 λίρες = 298 λίρες χ 21.230
δρχ.) και αφού η ενάγουσα ζήτησε την

επιδίκαση του ποσού των 4.730.111
δρχ., ορθώς την επιδικάστηκε το ποσό
αυτό.

624/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θανάσης Ζούπας, Γεώργιος Λαμπρόπουλος).
Αδικοπραξία. Η παραβίαση σύμβασης δεν αποτελεί αδικοπραξία όπως π.χ. η έλλειψη
συμφωνημένης ιδιότητας σε πράγμα που πωλείται. Αν όμως ανεξάρτητα από την
πώληση η συμπεριφορά του πωλητή είναι παράνομη (π.χ. δόλια απόκρυψη της
έλλειψης της συμφωνημένης ιδιότητας) τότε η αξίωση μπορεί να στηρίζεται και στην
αδικοπραξία. Συμψηφισμός. Προϋποθέσεις.

Η
παραβίαση
σύμβασης
με υπαίτια ζημιογόνο πράξη,ή
παράλειψη ενός των συμβαλλομένων
ή των προστηθέντων από αυτούς,
μπορεί, πέραν της αξίωσης από τη
σύμβαση, να υποστηρίξει και αξίωση
από αδικοπραξία, τότε μόνον όταν η
ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη και χωρίς
τη συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη,
ως αντικείμενη στο γενικό καθήκον που
επιβάλλεται με το άρθρον 914 Α.Κ., του
να μη ζημιώνει κάποιος άλλον υπαιτίως
(Ολ. ΑΠ. 967/1973, ΑΠ. 1312/1997 Αρχ.
Νομολ. 1998, σελ. 484). Ειδικώτερον, η
έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας του
πωληθέντος πράγματος δεν ιδρύει, καθ’
εαυτήν, ευθύνη από αδικοπραξία κατά το
άρθρο 914 Α.Κ. αφού χωρίς τη συμβατική
σχέση, δηλαδή τη συμφωνία για την
ύπαρξη της συγκεκριμένης ιδιότητας
του πωληθέντος, δεν αποτελεί πράξη
παράνομη. Όταν όμως με την ευκαιρία
της συμβατικής αυτής παραβίασης ο
γνωρίζων την έλλειψη της ιδιότητας
αυτής πωλητής δολίως αποσιωπά την
έλλειψη από τον αγοραστή, συντρέχουν
πρόσθετα πραγματικά στοιχεία, που μαζί
με τη συμβατική παράβαση, συνθέτουν

διάφορο ιστορικό γεγονός, ικανό κατά
το άρθρο 914 Α.Κ. για την πλήρωση
του πραγματικού της αδικοπραξίας,
οπότε πρόκειται επιτρεπτή σώρευση
αξιώσεων αποζημίωσης για παράβαση
της σύμβασης και αδικοπραξία (ΑΠ.
1709/1999 προσκομιζόμενη στη
δικογραφία).
Κατά τις διατάξεις των άρθρων 440
επ. του Α.Κ. απαραίτητη προϋπόθεση
του συμψηφισμού με μονομερή δήλωση
είναι η αμοιβαιότητα των απαιτήσεων
που προβάλλονται σε συμψηφισμό υπό
την έννοια ότι ο οφειλέτης της κυρίας
απαίτησης κατά της οποίας προτείνεται
ο συμψηφισμός είναι και δανειστής της
ανταπαίτησης που προβάλλεται σε
συμψηφισμό και αντίστοιχα ο δανειστής
της κυρίας απαίτησης συγχρόνως και
οφειλέτης της ανταπαίτησης (ΑΠ. 955/
1995 ΝοΒ 1997,1112, Εφ. Αθ. 265/00
Ελ. Δνη 41.1427). Έτσι ο οφειλέτης
μπορεί να προβάλλει προς συμψηφισμό
μόνο δικές του ανταπαιτήσεις κατά του
δανειστού της κυρίας απαίτησης και όχι
ξένες απαιτήσεις, τις οποίες δεν μπορεί
να προτείνει για συμψηφισμό ούτε με
συγκατάθεση του δικαιούχου, εκτός αν
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γίνει εκχώρηση προς αυτόν της ξένης
απαίτησης (Εφ. Αθ. 6443/1989 Ελ.Δνη
39.1539). Προσθέτως, ο συμψηφισμός,
ο οποίος επιφέρει απόσβεση των
μεταξύ δύο προσώπων απαιτήσεων,
όσο καλύπτονται, αν είναι ομοειδείς
κατ’ αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες,
επέρχεται, κατά τη διάταξη του άρθρου
441 Α.Κ., αν ο ένας του επικαλεσθεί με
δήλωση προς τον άλλον. Η πρόταση του
συμψηφισμού επιφέρει απόσβεση των
αμοιβαίων απαιτήσεων από τότε που
συνυπήρξαν. Ο συμψηφισμός, κατά
συνέπεια επέρχεται “δια” της πρότασης
και “από” την πρόταση, η δε δήλωση
του οφειλέτου περί συμψηφισμού είναι
διαπλαστική μονομερής δικαιοπραξία
απευθυντέα προς το δανειστή της κυρίας
απαίτησης, που περιέχει διάθεση της
ανταπαίτησης. Ο συμψηφισμός μπορεί
να προταθεί και εξώδικα και κατά
τη διάρκεια της δίκης. Αν ο διάδικος
επικαλεσθεί κατά τη διάρκεια της δίκης

συμψηφισμό μονομερή που έγινε πριν
από τη δίκη τότε πρόκειται για απλή
ένσταση εξόφλησης με συμψηφισμό
(βλ. Εφ. Αθ. 9869/1998 Ελ. Δνη 40.1195).
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 442 Α.Κ. ο
συμψηφισμός κατά επίδικης απαίτησης,
αν η ανταπαίτηση αποδεικνύεται αμέσως
προτείνεται σε κάθε στάση της δίκης
ακόμη και κατά την εκτέλεση. Κατά την
έννοια της διάταξης αυτής, η πρόταση
του συμψηφισμού μπορεί να γίνει μέχρι
το τέλος της πρώτης συζήτησης, ως
προβάλλεται και κάθε άλλη ένσταση,
χωρίς δηλαδή να είναι εκκαθαρισμένη η
ανταπαίτηση και χωρίς να υπόκειται σε
περιορισμούς από πλευράς απόδειξης
της ανταπαίτησης, ενώ μετά την πρώτη
συζήτηση στον πρώτο βαθμό (και εφ’
όσον δεν είναι οψιγενής) καθώς και
στην κατ’ έφεση δίκη, μπορεί να γίνει
κατά της επίδικης απαίτησης μόνον εφ’
όσον αποδεικνύεται αμέσως (βλ. και Εφ.
Αθ. 570/1999 Ελ. Δνη 40.1194).

628/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φώτης Λεπίδας, Φωκίων Κατσίνης).
Επικουρικό Κεφάλαιο. Διετής παραγραφή των αξιώσεων του ζημιωθέντος κατά του
Ε.Κ. όπως και κατά του ασφαλιστή. Άσκηση προηγούμενης αγωγής για αποζημίωση
(διατροφή) για ορισμένη διάρκεια. Δεν διακόπτεται η παραγραφή για το επόμενο
χρονικό διάστημα αν όταν εγείρεται η (δεύτερη) αγωγή έχει ήδη παραγραφεί η

Κατά το άρθρο 19 § 2 του ν.
489/76 η αξίωση του ζημιωθέντος
τρίτου κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου
(αρθρ. 19 § § 1 και 3 του ίδιου ν. 489/76)
υπόκειται στην κατά το άρθρο 10 § 2
του ίδιου νόμου παραγραφή, κατά το
τελευταίο δε αυτό άρθρο, § 2, η αξίωση
του ζημιωθέντος (κατά του ασφαλιστή)
παραγράφεται μετά πάροδον δύο ετών

από την ημέρα του ατυχήματος, με
την επιφύλαξη των γενικών διατάξεων
για τη διακοπή και την αναστολή της
παραγραφής (λεπτομερώς Κρητικός,
1998, αρ. 2127 επ., 2307 επ.). Εν
προκειμένω με την ένδικη αγωγή η
ενάγουσα ζήτησε να υποχρεωθεί το
εναγόμενο Επικουρικό Κεφάλαιο να
καταβάλλει σ’ αυτήν τα ποσά των 166.700
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και 216.700 δραχμών μηνιαίως από
171996 έως 3061998 και επί μία διετία
από την επίδοση της αγωγής (3012001),
αντίστοιχα, ως αποζημίωση για στέρηση
διατροφής από τον θάνατο του συζύγου
της Α.Π. που συνέβη την 781990 κατά

το αναφερόμενο στην αγωγή τροχαίο
ατύχημα το οποίο προκλήθηκε από
ανασφάλιστο αυτοκίνητο (αρθρ. 914,
928 του Α.Κ., 19 παρ. 1β και 3 του ν.
489/76). (Η αξίωση αυτή έχει υποπέσει
στη διετή παραγραφή).

649/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Πολύδωρος, Θανάσης Θεοδόσης).
Ανανέωση. Επιφέρει απόσβεση της ενοχής και προϋποθέτει σύμβαση για την κατάργηση
της υφιστάμενης ενοχής με σύσταση νέας, ο σκοπός δε αυτός πρέπει να συνάγεται
σαφώς, έστω και από γεγονότα κείμενα εκτός της συμβάσεως. Προϋποθέσεις της

Επειδή, από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 436, 438
ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι η απόσβεση
ενοχής με ανανέωση προϋποθέτει
σύμβαση, ήτοι σύμφωνο βούλησης των
συμβαλλομένων και σκοπό κατάργηση
της υφισταμένης ενοχής με σύσταση νέας,
ο δε σκοπός αυτός πρέπει να συνάγεται
σαφώς, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς,
έστω και από γεγονότα κείμενα εκτός
της σύμβασης (Α.Π. 95/1971 ΝοΒ
19.585), η δε νέα ενοχή (ανανέωση)
περιλαμβάνει είτε τα ίδια πρόσωπα είτε
άλλο οφειλέτη είτε άλλο δανειστή (Α.Π.
178/71 Ε. Ε.Ν. 38 406). Είναι δε, κατά
τις άνω νομικές διατάξεις,προϋποθέσεις
της ανανέωσης, ή λόγου απόσβεσης
της ενοχής, οι ακόλουθες: α) η ύπαρξη
παλαιάς ενοχής, β) η δημιουργία νέας
ενοχής και γ) η πρόθεση απόσβεσης της
παλαιάς ενοχής με τη δημιουργία νέας (
) η δε πρόθεση αυτή δεν τεκμαίρεται,
αλλά πρέπει να προκύπτει σαφώς (Α.Π.
95 και 178/71 οπ. αν. Λιτζερόπουλος
Ενοχ. Δικ. έκδοση 1960, παραγρ. 274).
Είναι δε δυνατόν με την κατά τα ως άνω,
δημιουργία νέας ενοχής, να μεταβάλλεται
το πρόσωπο του δανειστού ή του

οφειλέτου. Στην περίπτωση αυτή, αν
μεν η σύμβαση ανανέωσης καταρτίζεται
μεταξύ του παλαιού δανειστού και του
παλαιού οφειλέτου, θα χρειασθεί
τελικώς να συναινέσει σ’ αυτήν και ο
νέος δανειστής ή οφειλέτης. Δεν είναι
πράγματι δυνατόν τρίτος να καταστεί
δανειστής ή οφειλέτης χωρίς τη θέληση
του. Αν πάλι καταρτίζεται η ανανέωση,
μεταξύ του ενός των υποκειμένων της
παλαιάς ενοχής προς τρίτον πρέπει να
γίνει διάκριση: οσάκις ο τρίτος πρόκειται
να γίνει δανειστής προς αντικατάσταση
(απόσβεση) της απαίτησης του παλαιού
δανειστού, χρειάζεται ως ζημιούμενος,
να συναινέσει και ο τελευταίος αν όμως
πρόκειται να αντικατασταθεί με τη νέα
υποχρέωση, την οποίαν θα αναλάβει
ο τρίτος, η παλαιά υποχρέωση,
τότε, καθ’ όσον ο παλαιός οφειλέτης
μόνον ωφελείται η σύμπραξη του δεν
είναι απαραίτητος (Λιτζερόπουλος Ι.
Καραβάνης σε ΓεωργιάδηΣταθόπουλο
υπό το άρθρο 436 Α.Κ.). Στην προκειμένη
περίπτωση, η εκκαλούσαανακόπτουσα
Τραπεζική εταιρεία με το δικόγραφο
της ανακοπής της, επί της οποίας
εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση,
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ισχυρίσθηκε ότι «η επί του δημοσίου
αναγκαστικού πλειστηριασμού του
περιγραφομένου σ’ αυτήν ακινήτου,
κυριότητας της εδρεύουσας στην
Αμαλιάδα οφειλετρίας εταιρείας υπό την
επωνυμία «Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περιελθόντος σ’ αυτήν
με το υπ’ αριθμ. 11827/89 συμβόλαιο της
συμβολαιογράφου Αθηνών Α.Π. η συμβ/
φος Αμαλιάδος Μ.Δ. εσφαλμένα κατέταξε
στον συνταχθέντα από αυτήν υπ’ αριθμ.
1120/3011997 πίνακα κατάταξης
των αναγγελθέντων δανειστών την
εφεσίβλητη τραπεζική εταιρεία για το
ποσό των 9.651.336 δρχ. τυχαία ήτοι υπό
την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης
της αναγγελθείσας απαίτησής της προς
εξασφάλιση της οποίας είχε εγγραφεί
υπέρ αυτής προσημείωση υποθήκης
κατά του προκτήτορα του ακινήτου
αυτού, οφειλέτου της, Θ.Κ., καθ’ όσον,
ως ισχυρίζεται η ίδια η εκκαλούσα, με
την παραπάνω προσημείωση υποθήκης
δεν είναι η αναγγελθείσα απαίτηση της
εφεσίβλητου αλλά η πρότερον υφισταμένη
απαίτηση από της κατά του αρχικού
πιστούχου Θ.Κ., σε βάρος και του οποίου
ενεγράφηκε η παραπάνω προσημείωση,
η οποία απαίτηση ανανεώθηκε στη
συνέχεια δια της μεταβολής του

προσώπου του πιστούχου, που από
Θ.Κ., που ήταν αρχικά, μεταβλήθηκε
σε εταιρεία «Κ. Α.Β.Ε.Ε.» (καθ’ ης η
μη τέλεση) μετέπειτα της εγγραφής της
παραπάνω προσημείωσης υποθήκης, με
αποτέλεσμα εκ της ανανέωσης αυτής να
αποσβεσθεί η παραπάνω προσημείωση
υποθήκης για τον επιπρόσθετο λόγο
και ότι για τη διατήρηση αυτής δεν
συνήνεσεν, ούτε κατά τον υπό του
νόμου επιβαλλόμενο συμβ/κό τύπο,
ο προαναφερόμενος Θ.Κ. ως κύριος
τότε του ήδη εκπλειστηριασθέντος
ενυπόθηκου ακινήτου, άλλως η καθ’ ης
η εκτέλεση ως κυρία του τότε ακινήτου».
Υπό τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά
ο άνω λόγος της ανακοπής, με τον οποίον
η εκκαλούσα, επικαλούμενη ανανέωση,
ως αποσβεστικό λόγο της παλαιάς ενοχής
επιδιώκει την ακύρωση του άνω πίνακα
κατάταξης δανειστού κατά το κεφάλαιο
αυτής, που κατέταξε την εφεσίβλητο
ως άνω για το ανωτέρω ποσό, είναι μη
νόμιμος και απορρίπτεται, καθ’ όσον
με τα επικαλούμενα άνω πραγματικά
περιστατικά δεν στοιχειοθετείται σύμβαση
ανανέωσης υπό την ως άνω εκτεθείσα
νομική έννοια αυτής και ειδικότερον δεν
επικαλείται σύμβαση καταρτισθείσα κατά
τα ως άνω λεπτομερώς εκτιθέμενα.

666/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Σταυρόπουλος, Τάκης Ανδρονόπουλος, Χρήστος
Μούλιας).
Συνυπαιτιότητα κατά το άρθρο 300 Α.Κ. Η διάταξη εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση
που προκλήθηκε ζημία σε τρίτο είτε από παραβίαση συμβάσεως είτε από αδικοπραξία
που συνίσταται σε δόλια συμπεριφορά του ζημιώσαντος. Αμοιβαία Κεφάλαια
(ν. 1969/1991). Στοιχεία. Ζημία του τρίτου (ενδιαφερομένου). Πρόστηση. Ευθύνη
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περίπτωση που προκλήθηκε ζημία σε
τρίτο, είτε από παραβίαση σύμβασης
είτε από αδικοπραξία η οποία συνίσταται
σε δολία συμπεριφορά του ζημιώσαντος
(βλ. Μπαλής Εν. Δίκαιο έκδ. 1969 σελ.
115, Σταθόπουλος στον Α.Κ Γεωργιάδη
Σταθόπουλου τόμος 201 σελ. 106 επ. ΑΠ,
1128/2000 Ελ.Δ. 42.1281), προκύπτει
ότι όταν στη γένεση ή στην επέλευση
και έκταση της ζημίας συνετέλεσε και
πταίσμα του ζημιωθέντος, κατά τη έννοια
του άρθρου 330 Α.Κ, το δικαστήριο
μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση του,
αφού σταθμίσει τις περιστάσεις και
ιδιαίτερα το βαθμό του πταίσματος του
ζημιώσαντος και ζημιωθέντος, ή να μη
επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το
ποσό αυτής (ΑΠ 485/01 Ελ. Δ. 43.384,
ΑΠ. 1128/2000 Ελ.Δ. 42.1281).
Περαιτέρω από τις διατάξεις
των άρθρων 17, 19, 20, 22 και 24
του ν. 1969/91 «Εταιρίες επενδύσεων
χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια
κλπ» προκύπτουν τα εξής: Η διαχείριση
αμοιβαίων κεφαλαίων (α/κ), ήτοι ομάδας
περιουσίας που αποτελείται από κινητές
αξίες και μετρητά της οποίας τα επί
μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου
σε περισσότερα πρόσωπα, γίνεται
από ΑΕ Διαχείρισης α/κ, στην οποία
χορηγείται σχετική άδεια συστάσεως
του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία άδεια
χορηγείται στην εταιρία διαχείρισης μετά
από υποβολή αναλυτικού καταλόγου
των στοιχείων του ενεργητικού
του αμοιβαίου κεφαλαίου, δήλωση
τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα
ότι δέχεται να κατατίθενται σ’ αυτή τα
περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου
κεφαλαίου (θεματοφύλακα) και υποβολή
κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου
που υπογράφεται από την ΑΕ Διαχείρισης
αυτού και την τράπεζα που έχει ορισθεί
ως θεματοφύλακας. Για την απόκτηση
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μεριδίων του α/κ ο ενδιαφερόμενος
υποψήφιος μεριδούχος (αγοραστής)
απαιτείται να υποβάλει γραπτή αίτηση
προς την ΑΕ Διαχείρισης, αποδοχή του
κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου
από αυτόν και ολοσχερής καταβολή
στον θεματοφύλακα (τράπεζα) της τιμής
των μεριδίων του α/κ που επιθυμεί να
αγοράσει. Η καταβολή της τιμής των
μεριδίων γίνεται είτε με μετρητά είτε με
κινητές αξίες, εφόσον, στην τελευταία
αυτή περίπτωση, η ΑΕ Διαχείρισης
δεχθεί τον τρόπο αυτό καταβολής. Για
την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου
αγοραστή, η ΑΕ Διαχείρισης ή ο
αντιπρόσωπός της, υποχρεούται, πριν
τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, να
παραδώσει δωρεάν στον υποψήφιο
αγοραστή ενημερωτικό δελτίο για
το αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο
περιέχονται τα αναφερόμενα στο
άρθρο 24 του προαναφερομένου
νόμου στοιχεία (πληροφορίες) ήτοι
τον κανονισμό του α/κ, μνεία των α/κ
που διαχειρίζεται η ΑΕ Διαχείρισης, τη
διεύθυνση του θεματοφύλακα κλπ). Η
αποδοχή της αίτησης συμμετοχής στο
αμοιβαίο κεφάλαιο αποφασίζεται από
την ΑΕ διαχείρισης σύμφωνα με τους
όρους του κανονισμού του α/κ. Ρητώς
στο άρθρο 20 & 5 ορίζεται ότι, αυτός που
επιθυμεί να γίνει μεριδούχος ορισμένου
α/κ έχει τη δυνατότητα, να καταβάλει την
αξία των μεριδίων στην ΑΕ Διαχείρισης ή
στον κατά την προηγουμένη παράγραφο
του ιδίου άρθρου αντιπρόσωπο της, είτε
με την καταβολή μετρητών είτε με την
παράδοση κινητών αξιών, τα οποία
η ΑΕ Διαχείρισης ή ο αντιπρόσωπος
της υποχρεούνται να καταθέσουν το
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης
ημέρας στον ορισθέντα θεματοφύλακα
(τράπεζα). Αν η κατάθεση αυτή δεν γίνει
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

73

και εξ αυτής ο μεριδούχος υποστεί ζημία
η ΑΕ Διαχείρισης υποχρεούται να τον
αποζημιώσει. Περαιτέρω από τη διάταξη
του άρθρου 922 ΑΚ προκύπτει ότι έναντι
εκείνου που ζημιώθηκε από παράνομη
και υπαίτια πράξη του προστηθέντος,
ευθύνεται σε αποζημίωση ο προστήσας
υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιογόνος
παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά
του προστηθέντος, έλαβε χώρα κατά
την εκτέλεση της υπηρεσίας που του
ανατέθηκε από τον προστήσαντα αυτόν,
είτε κατά κατάχρηση αυτής, η οποία
υπάρχει όταν η ζημιογόνος πράξη ή
παράλειψη τελέστηκε εντός των ορίων
των καθηκόντων που ανατέθηκαν στον

προστηθέντα από τον προστήσαντα ή εξ
αφορμής ή επ’ ευκαιρία της υπηρεσίας
που του ανατέθηκε αλλά κατά παράβαση
των διαταγών που του δόθηκαν από τον
προστήσαντα ή καθ’ υπέρβαση των
καθηκόντων που του ανατέθησαν, με την
προϋπόθεση ότι μεταξύ της ζημιογόνου
συμπεριφοράς του προστήσαντος και
της υπηρεσίας που του ανατέθηκε
υπάρχει εσωτερική συνάφεια, με την
έννοια ότι η συμπεριφορά αυτή δεν ήταν
δυνατό να υπάρξει χωρίς τη συνδέουσα
τον προστήσαντα και προστηθέντα
σχέση πρόστησης (ΑΠ. 355/2000 Ελ.Δ.
41.1577).

684/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Ευάγγελος Ματσούκης).
Πώληση κατά γένος ορισμένου πράγματος που έχει ελαττώματα πραγματικά ή δεν
έχει τις συμφωνημένες ιδιότητες που τις εγνώριζε ο πωλητής και δολίως τις απέκρυψε.
Δικαιώματα αγοραστή. Πάντως δεν υπάρχει αδικοπρακτική ευθύνη (914 Α.Κ.) γιατί
πρόκειται απλά για αντισυμβατική συμπεριφορά.

Σημ.: Βλ. και ΕΠ 688/03, σελ. 74
Από τις διατάξεις των άρθρων
914, 513, 522, 534, 535, 540, 547, 556 και
561 ΑΚ προκύπτει, ότι στην περίπτωση
που το πωληθέν και παραδοθέν στον
αγοραστή, κατά γένος ορισμένο
πράγμα, δεν έχει τις συμφωνημένες
ιδιότητες ή εμφανίζει πραγματικά
ελαττώματα τα οποία ο πωλητής
εγνώριζε και δολίως τα απέκρυψε από
τον αγοραστή, ο τελευταίος δικαιούται,
διαζευκτικώς να ασκήσει κατ’ επιλογή
του, είτε αναστροφή, οπότε επιστρέφει
το ελαττωματικό πράγμα και δικαιούται
στην επιστροφή του καταβληθέντος

τιμήματος, είτε να ζητήσει τη μείωση
του τιμήματος, είτε να ζητήσει την
αντικατάσταση του ελαττωματικού με
άλλο μη ελαττωματικό, είτε τέλος να
ζητήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της
σύμβασης από τον πωλητή (ΑΠ 1271/99
Ελ.Δ.42.437). Στην περίπτωση που το
πωληθέν και παραδοθέν στον αγοραστή
πράγμα στερείται των συμφωνημένων
ιδιοτήτων ή έχει ελαττώματα που ο
πωλητής εγνώριζε και απέκρυψε
δολίως, η ευθύνη του πωλητή ρυθμίζεται
από τις προαναφερόμενες διατάξεις
και δεν μπορεί να γίνει λόγος περί
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αδικοπρακτικής ευθύνης σύμφωνα με
το άρθρο 914 ΑΚ, αφού η αντισυμβατική
αυτή συμπεριφορά του πωλητή, ήτοι η
από τη σύμβαση και το νόμο υποχρέωση
του να παραδώσει στον αγοραστή
πράγμα χωρίς ελαττώματα και με τις
συμφωνημένες ιδιότητες, συνιστά
παράβαση της σύμβασης και δεν

νοείται χωρίς αυτή. Τέλος από τη διάταξη
του άρθρου 216 &1 περ. α’ ΚΠολΔ
προκύπτει ότι η αγωγή, πρέπει, εκτός
των άλλων να περιέχει σαφή έκθεση των
γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα
με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν
την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά
του εναγομένου.

688/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Κυριακόπουλος, Δημήτριος Τσαούσογλου).
Πώληση πράγματος κατά γένος ορισμένου. Ελαττώματα ή ελλείψεις ιδιοτήτων.
Δικαιώματα αγοραστή. Αναστροφή της πώλησης. Επιστρέφεται το τίμημα έντοκα από
το χρόνο καταβολής (κάθε δόσεως) και τυχόν έξοδα. Πράγμα κατά γένος ορισμένο.
Έννοια.

Από τις διατάξεις των άρθρων
513, 522, 534, 535, 540, 547, 556 και
561 ΑΚ, όπως αυτές ίσχυαν κατά τον
κρίσιμο στην προκειμένη περίπτωση
χρόνο, πριν την έναρξη ισχύος του ν.
3043/2000, προκύπτει ότι, επί πωλήσεως
πράγματος κατά γένος ορισμένου, το
οποίο κατά την παράδοση του στον
αγοραστή έχει ουσιώδη ελαττώματα, ή
εμφάνισε τέτοια ελαττώματα μετά την
παράδοση, ο αγοραστής δικαιούται
κατ’ επιλογή να ασκήσει ένα από τα
περισσότερα παρεχόμενα σ’ αυτόν από
το νόμο βοηθήματα, είτε δηλαδή την
αναστροφή της σύμβασης, ή μείωση
του τιμήματος ή αντικατάσταση με άλλο
μη ελαττωματικό. Μόνο αν τα ελαττώματα
του πράγματος ήσαν γνωστά στον
πωλητή και αυτός δολίως τα απέκρυψε
από τον αγοραστή, ο τελευταίος
δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για
μη εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με
το άρθρο 561 ΑΚ, όχι δε και αποζημίωση
για μη εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα

με τις διατάξεις των άρθρων 374 επ.
ΑΚ (ΑΠ 1271/99 Ελ. Δ. 42.437). Αν
ο αγοραστής επιλέξει μεταξύ των
περισσοτέρων βοηθημάτων που του
παρέχονται και ασκήσει το δικαίωμα της
αναστροφής τότε η σύμβαση λύεται για
το λόγο αυτό και ο αγοραστής δικαιούται
την επιστροφή του καταβληθέντος
τιμήματος εντόκως από της καταβολής
του, καθώς και ό,τι δαπάνησε για το
ελαττωματικό πράγμα και τα έξοδα στα
οποία υποβλήθηκε για την εκτέλεση της
σύμβασης (μεταφορικά έξοδα παραλαβής
κλπ), υποχρεούμενος να αποδώσει
στον πωλητή το ελαττωματικό πράγμα
ελεύθερο από κάθε βάρος που του
προστέθηκε, καθώς και τα ωφελήματα
που αποκόμισε (ΑΠ 73/2002 Ελ. Δ.
43.766). Η αναστροφή ασκείται με σχετική
δήλωση του αγοραστή προς τον πωλητή
και πριν την άσκηση της αγωγής, με την
περιέλευσή της δε στον πωλητή λύεται
η σύμβαση. Αν την περί αναστροφής
δήλωση αποδεχθεί ο πωλητής, υπάρχει
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συμβατική αναστροφή, ενώ αν δεν την
αποδεχθεί αμφισβητώντας την ύπαρξη
των επικαλουμένων από τον αγοραστή
ελαττωμάτων του πράγματος, μπορεί ο
αγοραστής να ασκήσει σχετική αγωγή
ζητώντας να αναγνωρισθεί ότι συνέτρεχε
νόμιμος λόγος αναστροφής και εντεύθεν
να υποχρεωθεί ο πωλητής να του
επιστρέψει το τίμημα και τα παραπάνω
έξοδα (ΑΠ 733/01 Ελ. Δ. 43.766, ΑΠ
1730/01 Σλ.Δ.43.1424). Τέλος κατά
γένος ορισμένο πράγμα είναι εκείνο, που
ανεξάρτητα αν είναι ή όχι αντικαταστατό,
προσδιορίζεται με τα γενικά γνωρίσματα
της κατηγορίας στην οποία ανήκει,
καθώς και όταν ο προσδιορισμός αυτός

γίνεται κατά τη βούληση των μερών
και από άλλα, πλην των ιδιοτήτων της
κατηγορίας γνωρισμάτων, μπορεί δε να
είναι και πράγμα που δεν έχει παραχθεί
(κατασκευασθεί) ακόμη κατά την
κατάρτιση της σύμβασης (ΑΠ 1709/99
Ελ.Δ.41.1036).
Με τη δήλωση αυτή περί
αναστροφής λύθηκε η σύμβαση και
η ενάγουσα δικαιούται το ποσό του
καταβληθέντος τιμήματος εντόκως
από της καταβολής κάθε δόσεως,
όπως μετ’ ορθή εφαρμογή του νόμου
και εκτίμηση των αποδείξεων έκρινε
και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την
εκκαλουμένη.

689/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρήστος Μούλιας, Δημήτριος Γιαννακός).
Σύμβαση έργου. Ελαττώματα στο έργο. Δικαιώματα εργοδότη. Δικαίωμα προβολής
ένστασης μείωσης της αμοιβής σε αγωγή του εργολάβου για την αμοιβή του.

Από τις διατάξεις των άρθρων
681, 682 και 694 ΑΚ προκύπτει,
ότι με τη σύμβαση έργου ο μεν
εργολάβος υποχρεούται να εκτελέσει
και παραδώσει στον εργοδότη το
συμφωνηθέν έργο, χωρίς ελαττώματα
ή ελλείψεις συμφωνημένων ιδιοτήτων, ο
δε εργοδότης να καταβάλει σ’ αυτόν τη
συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία αν δεν
συμφωνήθηκε διαφορετικά καταβάλλεται
κατά την παράδοση του έργου. Ως
εκτέλεση του συμφωνημένου έργου
νοείται και έργου που έχει ελαττώματα
ή στερείται συμφωνημένων ιδιοτήτων,
αρκεί αυτό να μη είναι εντελώς διάφορο
εκείνου που συμφωνήθηκε. Στην
περίπτωση που το έργο έχει επουσιώδη
ελαττώματα η ευθύνη του εργολάβου και
τα αντίστοιχα δικαιώματα του εργοδότη

ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων
688, 689 και 690 ΑΚ, η εφαρμογή των
οποίων προϋποθέτει παράδοση έστω και
ελαττωματικού έργου και ο εργοδότης δεν
έχει στην περίπτωση αυτή την ένσταση
του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος,
μη δικαιούμενος να αποποιηθεί το
προσφερόμενο σ’ αυτόν ελαττωματικό έργο
(ΑΠ 403/2000 Ελ.Δ.41.1369, ΑΠ 746/94
Ελ.Δ.37.148). Στην περίπτωση που το
έργο έχει ελαττώματα, παρέχονται στον
εργοδότη διαζευκτικώς περισσότερες
αξιώσεις κατά συρροή, μεταξύ των
οποίων αυτός δικαιούται να επιλέξει, η
επιλογή δε της μιας εξ αυτών αποκλείει
την επιλογή της άλλης, σύμφωνα με
το άρθρο 306 ΑΚ, που εφαρμόζεται
αναλόγως. Μεταξύ των αξιώσεων
αυτών είναι και εκείνη για μείωση της
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αμοιβής του εργολάβου, κατά το ποσό
μείωσης της αξίας του ελαττωματικού
έργου συνεπεία του ελαττώματος. Η
αξίωση αυτή του εργοδότη μπορεί να
ασκηθεί και με ένσταση κατά της αγωγής
του εργολάβου για την πληρωμή της
αμοιβής του. Η αμοιβή του εργολάβου
μπορεί να είναι εκ των προτέρων
ορισμένη ή να αφήνεται ακαθόριστη,
οπότε ο προσδιορισμός της γίνεται κατά
δικαία κρίση (ΑΚ 379,371 εδ. β). Στην
περίπτωση που δεν ορίστηκε τίποτε
περί αμοιβής του εργολάβου, λογίζεται
ότι σιωπηρώς συμφωνήθηκε αμοιβή,
εφ’ όσον το έργο κατά τις συνήθεις
περιστάσεις εκτελείται με αμοιβή (ΑΠ
1344/2000 Ελ. Δ. 43.453) Τέλος από τη

διάταξη του άρθρου 346 ΑΚ προκύπτει
ότι ο εργοδότης από την επίδοση σ’ αυτόν
αγωγής του εργολάβου προς πληρωμή
της αμοιβής του οφείλει νομίμους τόκους
ακόμη και αν δεν είναι υπερήμερος
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
341 και 342 ΑΚ, διότι στην περίπτωση
αυτή (επίδοση αγωγής) η υποχρέωση
καταβολής τόκων είναι αποτέλεσμα
της επίδοσης αγωγής, στο δε αίτημα
του εργολάβου προς καταβολή τόκων
από της παραδόσεως του έργου, δεν
συμπεριλαμβάνεται και αίτημα καταβολή
τόκων από την επίδοση της αγωγής, διότι
δεν υπάρχει σχέση μέρους προς όλο (ΑΠ
729/01 Ελ. Δ. 43.770).

691/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπήλιος Πουλακίδας, Παύλος Χρονόπουλος).
Εγγύηση. Πότε έχει δικαίωμα αναγωγής ο εγγυητής κατά του πρωτοφειλέτη. Τέτοια
περίπτωση υφίσταται και όταν ο εγγυητής ενήργησε με σύμβαση εντολής πρωτοφειλέτη
και εγγυητή που μπορεί να συναφθεί και σιωπηρά.

Από το άρθρο 858 ΑΚ συνάγεται
ότι ο εγγυητής ο οποίος ικανοποίησε
το δανειστή δικαιούται να στραφεί με
αγωγή κατά του πρωτοφειλέτη και
να ζητήσει να του πληρώσει το ποσό
που κατέβαλε στο δανειστή, μόνο αν
έχει δικαίωμα αναγωγής κατ’ αυτού,
δηλαδή εφόσον μεταξύ αυτού και του
πρωτοφειλέτη υφίσταται έννομη σχέση,
η οποία παρέχει σ’ αυτόν σχετικό
δικαίωμα. Τέτοια έννομη σχέση είναι
και η σύμβαση της εντολής που παρέχει
στον εντολοδόχο το δικαίωμα να ζητήσει

από τον εντολέα οτιδήποτε δαπάνησε
για την κανονική εκτέλεσή της (αρθρ. 722
ΑΚ). Εξάλλου η σύμβαση της εντολής
μπορεί να συναφθεί και σιωπηρώς (ΑΚ
158,713), λόγω δε του προσωπικού
και εμπιστευτικού χαρακτήρα της, ο
εντολοδόχος μπορεί να αναλάβει τη
διεξαγωγή της υπόθεσης του εντολέα
είτε ύστερα από παράκλησή του είτε
ακόμη και από δική του πρωτοβουλία,
εφόσον ο εντολέας γνωρίζει τούτο και
δεν αντιλέγει (ΑΠ 1614/1999 Ελλ. Δικ.
41.382).
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696/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Φερμελής, Συμεών Χατζηπιέρας, Νικόλαος
Θεoδώρου).
Αναπηρία ή παραμόρφωση (931 Α.Κ.) που προξενήθηκε από αδικοπραξία του
εναγομένου. Στοιχεία της. Επιδικάζεται αποζημίωση στον ενάγοντα αν και εφόσον η
αναπηρία ή παραμόρφωση επιδρούν στο οικονομικό μέλλον του.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 931
ΑΚ, η αναπηρία ή παραμόρφωση που
προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται
ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της
αποζημιώσεως αν επιδρά στο μέλλον
του. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυα
σμό με εκείνες των άρθρων 298, 299,
914, 929 και 932 ΑΚ, προκύπτει ότι
η αναπηρία ή η παραμόρφωση που
προξενείται στον παθόντα, ανεξαρτήτως
φύλου, εκτός από την επίδραση που
μπορεί να ασκήσει τόσο στο ύψος των
οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών που
θα στερείται ο παθών στο μέλλον ή θα
ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αύξησης
των δαπανών του, όσο και στο ύψος

της χρηματικής ικανοποιήσεως, που
θα επιδικαστεί για την ηθική του βλάβη,
μπορεί να θεμελιώσει και αυτοτελή
αξίωση για αποζημίωση αν επιδρά στο
μέλλον του. Η διατύπωση της ανωτέρω
διατάξεως του άρθρου 931 ΑΚ, παρέχει
βάση για τέτοια αξίωση αν και εφόσον
η αναπηρία ή παραμόρφωση επιδρά
στο οικονομικό μέλλον του παθόντος
που δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς
με τις παροχές που προβλέπονται από
τις προαναφερόμενες διατάξεις των
άρθρων 929 και 932 ΑΚ (ΑΠ 477/2001
Ελλ. Δικ. 43. 383, ΑΠ 275/1995 ΝοΒ
44.809).

736/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λευτέρης Σταύρου, Αλκαίος Βγενόπουλος).
Μίσθωση. Καθυστέρηση μισθωμάτων. Αγωγή με δύο βάσεις, δηλαδή της δυστροπίας και
την καταγγελία της μίσθωσης λόγω της καθυστέρησης των μισθωμάτων. Απαράδεκτη
σώρευση εκτός αν παραιτηθεί ο ενάγων κατά τη συζήτηση της βάσης της καταγγελίας.

Με την κρινόμενη αγωγή η
ενάγουσα εκθέτει ότι έχει εκμισθώσει
από το έτος 1994 στον εναγόμενο
τα 5/8 εξ αδιαιρέτου ενός κτιρίου
που βρίσκεται στην Πάτρα, αντί
μισθώματος που τον Αύγουστο του
2001 ανερχόταν σε 320.000 δραχμές
καταβαλλομένου το πρώτο πενθήμερο

κάθε μηνός, το οποίο ο τελευταίος το
χρησιμοποιεί ως εστιατόριοκαφετέρια.
Ότι ο εναγόμενος από δυστροπία
του, η οποία είναι επανειλημμένη,
δεν πλήρωσε το μίσθωμα του μηνός
Σεπτεμβρίου 2001, ότι η μη πληρωμή
του μισθώματος συνιστά παράβαση της
σύμβασης μίσθωσης και καταγγέλλει με
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την ένδικη αγωγή τη σύμβαση. Με βάση
αυτό το ιστορικό ζήτησε να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος να της αποδώσει τη χρήση
του μισθίου ακινήτου. Η αγωγή αυτή
στηρίζεται σε δύο βάσεις ήτοι στην
επανειλημμένη δυστροπία (αρθρ. 66
Εισαγ. Ν. ΚΠολΔ και 661 ΚΠολΔ) και
στην καταγγελία λόγω καθυστέρησης
μισθώματος (αρθρ. 597 ΑΚ), οι
οποίες απαραδέκτως σωρεύονται
(Εφ. Αθ. 8292/95 Ελ. Δνη 38, 1657).
Η ενάγουσα όμως όπως προκύπτουν
από τα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη

πρακτικά, πριν από τη συζήτηση της
κρινόμενης αγωγής, παρατήθηκε του
αιτήματος απόδοσης του μισθίου λόγω
καταγγελίας από τη καθυστέρηση του
μισθώματος ήτοι από τη μία σωρευόμενη
βάση της αγωγής. Η παραίτηση αυτή
είναι νόμιμη και συνεπώς δεν υπάρχει
εντεύθεν απαράδεκτο της σώρευσης
αγωγών, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο
εκκαλών και πρέπει ν’ απορριφθούν τ’
αντίθετα που ισχυρίζεται αυτός με το
πρώτο σκέλος του πρώτου λόγου της
κρινόμενης έφεσης.

742/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μακρυστάθης, Παναγιώτης Σαλαμαλίκης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση συζύγου και πατέρα. Αγωγή διατροφής κατά του
υπαιτίου. Κατ’ αρχήν δικαιούνται να λάβουν διατροφή. Αν όμως κληρονομήσουν
περιουσιακό στοιχείο (ταξί) από την εκμετάλλευση του οποίου κερδίζουν περισσότερα
χρήματα από την διατροφή που προσέφερε σ’ αυτούς ο θανατωθείς, απορρίπτεται
η σχετική αγωγή.

Το θύμα είχε προ του θανάτου
του καθαρά μηνιαία εισοδήματα 350.000
δραχμών από την εκμετάλλευση του
υπ’ αριθμ. Χ0712 ΔΧΕ αυτοκινήτου του
(ταξί), το οποίο οδηγούσε ο ίδιος. Από
αυτά διέθετε για την κατά νόμον (αρθρ.
1389, 1390, 1392, 1485 επ. του Α.Κ.)
διατροφή της συζύγου του, πρώτης
ενάγουσας, ανάλογα με τις συνθήκες της
οικογενειακής τους ζωής (η τελευταία δεν
εργαζόταν, ασχολούμενη με τα του οίκου
και την ανατροφή των τέκνων τους) το
ποσό των 100.000 δραχμών μηνιαίως,
και των ανήλικων τέκνων τους, τα οποία
δεν μπορούσαν να διαθρέψουν τον εαυτό
τους από εισοδήματα ή από εργασία, το
ποσό των 75.000 δραχμών μηνιαίως του
καθενός, που προσδιορίζεται με βάση
τις ανάγκες των ανηλίκων (μαθητών, με

τις συνήθεις για την ηλικία τους λοιπές
ανάγκες), όπως αυτές προκύπτουν
από τις συνθήκες της ζωής τους, και
περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για
τη συντήρησή τους καθώς και τα έξοδα για
την ανατροφή και την εν γένει εκπαίδευσή
τους (αρθρ. 1493 του Α.Κ.). Την ανωτέρω
διατροφή θα παρείχε ο θανών στους
ενάγοντες με πιθανότητα, κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων, από το
χρόνο του θανάτου του (881995) μέχρι
το έτος 2019, μέχρι το οποίο θα ζούσε
και θα εργαζόταν, συμπληρώνοντας το
65° έτος της ηλικίας του (έτος γεννήσεως
1954), όσον αφορά την πρώτη ενάγουσα
σύζυγο του, μέχρι δε την ενηλικίωση τους
(23.11.2004 και 30.11.2006, αντίστοιχα)
όσον αφορά τα εκπροσωπούμενα από
την πρώτη ενάγουσα ανήλικα τέκνα

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

79

τους (ημερομηνία γεννήσεως 23111986
και 30111988, αντίστοιχα), τη διατροφή
δε αυτή στερήθηκαν οι ενάγοντες,
σύζυγος και τέκνα, από τον κατά το
ένδικο ατύχημα θάνατο του ανωτέρω
προσώπου, δικαιούμενοι έτσι κατ’ αρχήν
να λάβουν ισόποση μηνιαία αποζημίωση
(αρθρ. 914, 928 εδ. β’, 930 του Α.Κ.). Το
προαναφερθέν αυτοκίνητο (ταξί) του
θανόντος περιήλθε με τον θάνατό του
στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του
πρώτη ενάγουσα κατά ποσοστό 1/4
(25%) και εκπροσωπούμενα από αυτήν
τέκνα της κατά ποσοστό 3/8 (37,5%) εξ
αδιαιρέτου στο καθένα, οι ενάγοντες
δε αυτοί είναι έκτοτε συγκύριοι του εν
λόγω αυτοκινήτου κατά τα ειρημένα
ποσοστά ο καθένας (υπ’ αριθμ.
24407/13.9.2002 βεβαίωση της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.
Αχαΐας) και το εκμισθώνουν σε τρίτους
έναντι συνολικού μηνιαίου μισθώματος
200.000 δραχμών. Το εισπραττόμενο
αυτό μίσθωμα (εισόδημα) βρίσκεται σε
αιτιώδη συνάφεια προς το ζημιογόνο
γεγονός της θανάτωσης του ανωτέρω
προσώπου
(κληρονομουμένου
ιδιοκτήτη), στο οποίο και οφείλεται,
λόγω της επελθούσης κληρονομικής
διαδοχής, ενώ, περαιτέρω, δεν συνδέεται
με την προσωπική δραστηριότητα
των εναγόντωνκληρονόμων και δεν
προέρχεται από τέτοια δραστηριότητα
ώστε να διακόπτεται η συνάφεια αυτή
(βλ. σχετ. Κρητικόν, 1998, §§ 607,

613). Επομένως νόμιμα ο εναγόμενος
προτείνει τον συμψηφισμό της ωφέλειας
αυτής (κέρδος) των εναγόντων προς την
επελθούσα ως άνω ζημία των τελευταίων
λόγω στερήσεως διατροφής άλλως την
υπαίτια, σε περίπτωση μη εκμισθώσεως
του αυτοκινήτου, απώλεια της ωφέλειας
αυτής (αρθρ. 300 του Α.Κ.), και το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την
προσβαλλόμενη απόφαση του απέρριψε
την ένσταση αυτή του εναγομένου
έσφαλε ως προς την ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου αλλά και την
εκτίμηση των αποδείξεων που είχαν
προσαχθεί, όπως βάσιμα ο εναγόμενος
υποστηρίζει με τον τέταρτο λόγο της
κρινόμενης έφεσης. Από το ανωτέρω
εισόδημα (μίσθωμα) και σύμφωνα με τα
προειρημένα ποσοστά συγκυριότητας
των εναγόντων στο αυτοκίνητο (ταξί)
αναλογεί στη μεν πρώτη ενάγουσα
το ποσό των 50.000 δραχμών (25%)
μηνιαίως, στο καθένα δε από τα τέκνα
της το ποσό των 75.000 δραχμών (37,5%
του καθενός), τα οποία και πρέπει να
συμψηφισθούν προς την επιδικασθείσα
ως άνω αποζημίωση, με αποτέλεσμα
να απομένει ως αποκαταστατέα ζημία
της ενάγουσας η διαφορά των 50.000
(100.00050.000) δραχμών μηνιαίως,
καμία δε διαφορά να μην απομένει
ως αποκαταστατέα ζημία των τέκνων
(70.000 δρχ. επιδικασθείσα αποζημίωση
μείον 75.000 δρχ. συμψηφιζόμενη ως
άνω ωφέλεια).

743/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Αθανάσιος Διαμαντόπουλος).
Σύμβαση έργου κατασκευής πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Όρος
του εργολαβικού ότι ο εργολάβος αναλαμβάνει την ανέγερση με δικές του ευθύνες
και δική του επίβλεψη. Ζημιά από κατάρρευση της όμορης οικοδομής και ζημιά σε
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τρίτους. Οι οικοπεδούχοι δεν ευθύνονται. Ευθύνεται μόνο ο εργολάβος.

Όπως προαναφέρεται οι δύο
πρώτοι εναγόμενοι ανέθεσαν στην
τρίτη εναγομένη εταιρεία την ανέγερση
της οικοδομής τους με το σύστημα της
αντιπαροχής. Όπως αποδεικνύεται ιδία
από το υπ’ αριθμ. 9.553/13.10.1992
«προσύμφωνο μεταβιβάσεως χιλιοστών
αδιαιρέτως του οικοπέδου και εργολαβικό
ανεγέρσεως πολυώροφης οικοδομής
με αντιπαροχή» της συμβολαιογράφου
Πατρών Μ.Α., που υπέγραψαν οι τρεις
πρώτοι εναγόμενοι, η τρίτη εναγομένη
εργολήπτρια εταιρεία ανέλαβε την
κατασκευή της οικοδομής αποκλειστικά
και εξ ολοκλήρου με δαπάνες, έξοδα,
φροντίδες και με προσωπικό της δικής
της επιλογής και με αποκλειστική της
ευθύνη (άρθρο 5). Επίσης οι παραπάνω
συμβληθέντες συμφώνησαν (άρθρο 7)
ότι «η ανέγερση του έργου θα γίνει με
επίβλεψη και αποκλειστική ευθύνη της
εργολήπτριας εταιρείας, η οποία κατά
την εκτέλεση αυτού, από την αρχή
μέχρι το τέλος, θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνη για την τήρηση των ισχυόντων
νόμων, των αστυνομικών διατάξεων και
εντολών της διοικήσεως καθώς και την
πολεοδομική νομοθεσία, ευθυνόμενη
αποκλειστικά και μόνον αυτή για κάθε
παράβαση των παραπάνω, έχοντας και
κάθε σχετική ποινική και αστική ευθύνη
για τις πράξεις και παραλείψεις τους,
ακόμα δε και για κάθε φθορά, ζημιά ή
βλάβη, που θα προκληθεί ίσως από την
ανοικοδόμηση... σε οποιοδήποτε τρίτο
είτε σε διπλανές ιδιοκτησίες... δεχόμενη
ρητά να αποζημιώσει κάθε τρίτο για
κάθε φθορά ή ζημιά που θα επέλθει
σύμφωνα με τα παραπάνω..». Από τα
προαναφερόμενα σαφώς προκύπτει ότι

οι δύο πρώτοι εναγόμενοιοικοπεδούχοι
δεν είχαν επιφυλάξει για τον εαυτό τους
τη διεύθυνση και την εποπτεία της
εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της
πολυώροφης οικοδομής, όπως αβάσιμα
ισχυρίζονται οι ενάγοντες και συνεπώς
αυτοί (δύο πρώτοι ενάγοντες) δεν είχαν
προστήσει τους λοιπούς εναγομένους
στην εκτέλεση του παραπάνω έργου και
δεν έχουν ευθύνη για, τυχόν, παράνομες
και υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις
αυτών κατά την εκτέλεση του έργου,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
922 Α.Κ. Ο ισχυρισμός των εναγόντων
ότι η σχέση προστήσεως προκύπτει
απ’ το προαναφερόμενο συμφωνητικό
εφόσον είχε συνομολογηθεί ότι οι
οικοπεδούχοι (δύο πρώτοι ενάγοντες)
μπορούσαν να καταγγείλουν ή
υπαναχωρήσουν της σύμβασης
εργολαβίας, σε περίπτωση κακότεχνης
κατασκευής του έργου ή καθυστέρησης
εκτέλεσης αυτού, είναι αβάσιμος και
απορριπτέος. Ειδικότερα από τα
αμέσως παραπάνω συμφωνηθέντα
ουδόλως αποδεικνύεται η σχέση
προστήσεως των διαδίκων αυτών,
εφόσον το δικαίωμα υπαναχώρησης
της σύμβασης δεν σημαίνει και
σχέση πρόστησης, λαμβανομένου
υπόψη, όπως προαναφέρεται, ότι
κατά ρητή διάταξη του εργολαβικού
συμφωνητικού η εργολήπτρια εταιρεία
είχε αναλάβει την εκτέλεση του έργου και
οι οικοπεδούχοι δεν είχαν την εποπτεία
και εκτέλεση τούτου. Επομένως πρέπει
ν’ απορριφθεί η αγωγή ως ουσιαστικά
αβάσιμη ως προς τους δύο πρώτους
των εναγομένων.
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781/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Γεωργιάδης, Ελισσαίος Ανδρονόπουλος).
Πώληση ακινήτου. Ευθύνη του πωλητή γιατί η άδεια ανοικοδόμησης με την οποία
ανεγέρθηκε και πρώτος όροφος, προέβλεπε μόνο την κατασκευή υπογείου και ισογείου.
Αποζημίωση του αγοραστή που ισούται με τις δαπάνες νομιμοποιήσεως κ.λ.π.

Με το 98756/1995 συμβόλαιο
της Συμβολαιογράφου Πατρών Ε.Ρ.,
που μεταγράφηκε νόμιμα, η ενάγουσα
εκκαλούσα αγόρασε από την εναγομένη
εφεσίβλητη ένα διώροφο κτήριο, που
είναι χτισμένο σε οικόπεδο, εμβαδού
2.500 τ.μ., στη θέση Νέος Δρόμος
της βόρειας πλευράς της πόλης των
Πατρών επί των οδών Φωτεινού και
Παπαδιαμάντη αρ. 14. Το ακίνητο
αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και
πρώτο όροφο. Η εναγομένη πωλήτρια
εγγυήθηκε και υποσχέθηκε στην
ενάγουσα ότι το πωλούμενο ακίνητο ήταν
ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε
νομικό ή πραγματικό ελάττωμα. Όμως,
κατά το χρόνο της πώλησης, το ακίνητο
παρουσίαζε σημαντικά πραγματικά
ελαττώματα και συγκεκριμένα, ενώ
με τη 2487/1973 οικοδομική άδεια
της Πολεοδομίας Πατρών, δυνάμει
της οποίος ανεγέρθηκε το κτήριο,
προβλεπόταν η κατασκευή υπογείου,
ύψους 3, 20 μ., και ισογείου, ύψους
6 μ., καθ’ υπέρβαση της άδειας αυτής
είχε ανεγερθεί και ο πρώτος όροφος.
Το πραγματικό αυτό ελάττωμα, το
οποίο εκτός των άλλων επηρέαζε και
τη στατικότητα της όλης οικοδομής,
δεν ήταν δε εμφανές από ένα μέσο
επιμελή άνθρωπο, όση επιμέλεια και
αν επιδείκνυε αυτός, άρα η ένσταση
της εναγομένης ότι η ενάγουσα από
βαρεία αμέλεια αγνοούσε την ύπαρξη
του εν λόγω ελαττώματος, τείνουσα σε

στήριξη συντρέχοντος πταίσματος της
τεευταίας είναι αβάσιμη και απορριπτέα.
Τα όργανα της εναγομένης, καίτοι
γνώριζαν τούτο, το απέκρυψαν δολίως
από τους εκπροσώπους της ενάγουσας.
Έτσι η ένσταση της εναγομένης περί
διετούς παραγραφής της απαίτησης
της ενάγουσας (Α.Κ. 554) είναι αβάσιμη
και απορριπτέα, κατά παραδοχή της
αντένστασης της ενάγουσας περί
δόλιας απόκρυψης του ελαττώματος.
Οι εκπρόσωποι της ενάγουσας
διαπίστωσαν τα παραπάνω ουσιώδη
ελαττώματα της οικοδομής, όταν
επιχείρησαν εργασίες σ’ αυτή για την
μεταβολή της χρήσης σε εκπαιδευτήριο.
Έτσι ανέκυψε ανάγκη νομιμοποίησης
του αυθαίρετου (πρώτου ορόφου)
και εργασιών στήριξης του κτηρίου,
ώστε αυτό ν’ αποκτήσει την αναγκαία
στατικότητα. Για τις εργασίες αυτές η
ενάγουσα υποβλήθηκε στις ακόλουθες
δαπάνες: α’ αμοιβή του πολιτικού
μηχανικού Μ.Φ.για τη σύνταξη της
αρχιτεκτονικής μελέτης (αρχιτεκτονικά
– φορολογία – εισφορές ΤΣΜΕΔΕ)
δραχμές 900.000, β’ αμοιβή του
πολιτικού μηχανικού Γ.Μ. για τη σύνταξη
στατικής μελέτης (στατικά – φορολογία –
εισφορές ΤΣΜΕΔΕ) δραχμές 1.200.000,
γ’ ειδική εισφορά για τη νομιμοποίηση
του α’ ορόφου δραχμές 657.000, δ’
καταβολή φορολογίας υπέρ του έργου
δραχμές 316.000, ε’ για αναγκαίες
εργασίες ενίσχυσης του υπογείου του
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κτιρίου με υποστηλώματα και θεμέλια,
ώστε αυτό ν’ αποκτήσει την απαραίτητη
στατικότητα, παρέστη ανάγκη ενίσχυσης
με τσιμεντενέσεις των δοκών του
ισογείου και του πρώτου ορόφου και
για επεμβάσεις και ενισχύσεις όλου
του κτιρίου, καθώς και ενισχύσεις των
υποστηλωμάτων και των θεμελίων,
συνολικά δραχμές 3.500.000. Έτσι η

ενάγουσα δαπάνησε συνολικά, για την
αποκατάσταση των ελαττωμάτων της
οικοδομής, 6.573.000 δραχμές (900.000
+1.200.000 + 657.000 + 316.000 +
3.500.000), που αντιστοιχούν σε ευρώ
19.289,80, ποσό που υποχρεούται η
εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα,
με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής έως την εξόφληση.

808/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίνα Πολιτικού (Δικαστ. Αντιπρ.), Τάκης Ανδρονόπουλος).
Τόκοι ν.π.δ.δ. Αρχίζουν από την επίδοση καταψηφιστικής αγωγής. Αν μετά ταύτα
παραιτηθεί ο ενάγων του καταψηφιστικού αιτήματος και περιοριστεί μόνο στο
αναγνωριστικό αίτημα, τότε δεν οφείλονται τόκοι.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 340, 341, 345, 346 του ΑΚ,
221 §1 περ. γ’ Κ.Πολ.Δ. και 7 §2 του
νόμου 496/1974 «περί του δημοσίου
λογιστικού των ν.π.δ.δ.» που ορίζει ότι
«ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος
πάσης του νομικού προσώπου οφειλής
ορίζεται εις 6% ετησίως πλην αν άλλως
ορίζεται δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου,
άρχεται δε από της επιδόσεως της
αγωγής» προκύπτει ότι η υποχρέωση
προς καταβολή τόκων επί των οφειλών
των ν.π.δ.δ. αρχίζει πάντοτε από την
επίδοση της σχετικής αγωγής. Στην
περίπτωση αυτή η εξώδικη όχληση του
δανειστή δεν αρκεί για να τρέξουν έκτοτε
τόκοι υπερημερίας, κατά τα άρθρα 340,
345 του ΑΚ, η επίδοση δε της αγωγής
συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολή
τόκων αποκλειστικά ως διαδικαστική
πράξη και όχι ως όχληση. Τέλος κατά
τις διατάξεις των άρθρων 215 §1, 223
§1, 295 §1 του Κ.Πολ.Δ., ο περιορισμός

του καταψηφιστικού αιτήματος της
αγωγής σε αναγνωριστικό συνιστά
μερική παραίτηση από το δικόγραφο της
αγωγής, η οποία έτσι θεωρείται ότι δεν
ασκήθηκε ως προς το καταψηφιστικό
αίτημα με αποτέλεσμα να εκλείπουν
όλες οι δικονομικές και ουσιαστικές
συνέπειες του αιτήματος στο οποίο
αφορά η παραίτηση. Επομένως, αν επί
αγωγής κατά ν.π.δ.δ. με αντικείμενο
την καταψήφιση χρηματικής παροχής
περιορισθεί το καταψηφιστικό αίτημα
σε αναγνωριστικό, δεν τίθεται σε καμιά
περίπτωση ζήτημα οφειλής τόκων
υπερημερίας αφού η κατά το άρθρο
70 Κ.Πολ.Δ. αναγνωριστική αγωγή
δεν επιφέρει τοκογονία, η επίδοση δε
της καταψηφιστικής αγωγής επάγεται
τοκογονία μόνο ως διαδικαστική πράξη
(Ολομ. ΑΠ 5/1997 6/1997 Ελλ. Δικ. 38
10331035, ΑΠ 1641/1998 Ελλ. Δικ. 40.
148).
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815/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλκαίος Βγενόπουλος, Νίκος Λαλιώτης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός. Ιδιαίτερη αποζημίωση σε περίπτωση αναπηρίας
ή παραμόρφωσης που προξενήθηκε στον παθόντα (931 Α.Κ.). Προυποθέσεις για την
επιδίκαση και στοιχεία της αγωγής για να είναι ορισμένη. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 931 ΑΚ η
αναπηρία ή παραμόρφωση που
προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται
ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της
αποζημίωσης αν επιδρά στο μέλλον του.
Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό και
με κείνες των άρθρων 298, 299, 914, 929
και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η αναπηρία ή
παραμόρφωση που προξενείται στον
παθόντα, ανεξαρτήτως φύλου, εκτός
από την επίδραση που μπορεί να
ασκήσει τόσο στο ύψος των χρηματικών
ποσών που θα στερηθεί ο παθών στο
μέλλον ή θα ξοδέψει επί πλέον εξ αιτίας
της αύξησης των δαπανών του, όσο και
στο ύψος της χρηματικής ικανοποίησης
που θα επιδικασθεί για ηθική βλάβη,
μπορεί να θεμελιώσει και αυτοτελή
αξίωση προς αποζημίωση αν επιδρά
στο μέλλον του. Η διατύπωση της
διάταξης του άρθρου 931 ΑΚ παρέχει
βάση για τέτοια αξίωση αν και εφόσον
η αναπηρία ή παραμόρφωση επιδρά
στο οικονομικό μέλλον του παθόντος,
που δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς
με τις παροχές που προβλέπονται από
τις διατάξεις των άρθρων 929 και 932
ΑΚ (ολ. ΑΠ 15/99 Ελ.Δ. 40.1299 ΑΠ
1225/02 Ελ.Δ. 44.122, ΑΠ 1598/02
Ελ.Δ. 44.416). Για την πληρότητα του
δικογράφου της αγωγής με την οποία
επιδιώκεται αποζημίωση με βάση το
άρθρο 931 ΑΚ, πρέπει να αναφέρεται
σ’ αυτή κατά τρόπο σαφή και ορισμένο
ότι η αποζημίωση που επιδιώκεται είναι

συνέπεια όχι απλώς της ανικανότητας
για εργασία και απόκτηση εισοδημάτων
στο μέλλον, αφού η αποζημίωση αυτή
καλύπτεται με τις λοιπές διατάξεις,
αλλά είναι ειδική συνέπεια της
αναπηρίας ή παραμόρφωσης. Πρέπει
δηλαδή να εκτίθενται στην αγωγή
ορισμένα συγκεκριμένα στοιχεία που
συγκροτούν την έννοια της αναπηρίας ή
παραμόρφωσης, ο τρόπος με τον οποίο
τέτοια συνέπεια περιορίζει ή αποκλείει
την επαγγελματική, οικονομική ή
κοινωνική εξέλιξη του παθόντος, καθώς
και ποία και πόση είναι η ζημία που
παθαίνει αυτός εξ αιτίας της αναπηρίας
ή παραμόρφωσης (βλ. ΑΠ 1599/02
όπ.παρ.). Στην προκειμένη περίπτωση
η ήδη εκκαλούσα και πρωτοδίκως
ενάγουσα Σ.Κ., με την αγωγή της, εκθέτει
ότι κατά τον αναφερόμενο σ’ αυτή τόπο
και χρόνο από αποκλειστική υπαιτιότητα
(αμέλεια) του πρώτου εναγομένου
οδηγού έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα,
εξ αιτίας του οποίου τραυματίστηκε
αυτή υποστάσα τις σωματικές βλάβες
που αναφέρει στην αγωγή της συνεπεία
των οποίων κατέστη ανίκανη προς
εργασία επί εξάμηνο και απώλεσε τα
εισοδήματά της από την εργασία της ως
οικιακή βοηθός. Περαιτέρω εκθέτει ότι
εξ αιτίας του τραυματισμού της και των
εξ αυτού μετατραυματικών επιπλοκών
υπέστη θρομβοφλεβίτιδα και βράχυνση
του αριστερού σκέλους κατάσταση που
αφενός μεν της προκαλεί άλγος, εξ αιτίας
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του οποίου μειώνεται η ικανότητά της
προς εργασία, αφ’ ετέρου δε αδυναμία
ορθοστασίας και παροχή εργασίας σε
όρθια κατάσταση. Μ’ αυτό το ιστορικό
το αίτημα της ενάγουσας για επιδίκαση
ειδικής αποζημίωσης κατά το άρθρο 931
ΑΚ είναι απορριπτέο ως αόριστο διότι
τα στοιχεία που η ενάγουσα επικαλείται
για τη θεμελίωση αυτού είναι εκείνα
που θεμελιώνουν αποζημίωση για
στέρηση εσόδων από την εργασία της

στο μέλλον, εξ αιτίας της επικαλούμενης
από αυτήν αδυναμίας παροχής της
εργασίας της ως οικιακής βοηθού και
δεν επικαλείται άλλα στοιχεία που εξ
αιτίας της επικαλούμενης αναπηρίας
της να επιδρούν στο οικονομικό και εν
γένει κοινωνικό μέλλον της δυσμενώς
και οι οποίες δυσμενείς μελλοντικές
συνέπειες δεν μπορούν να καλυφθούν
με την αποζημίωση για διαφυγόντα
κέρδη από την εργασία της.

827/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Επαμεινώνδας Παναγιωτόπουλος, Αντώνιος Πατρινός).
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Αν μία απαίτηση παραγραφεί, δεν χωρεί αγωγή από τον
αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ισχύει και για την αξίωση για τα αποκτήματα (1400 Α.Κ.).

Κατά το άρθρο 904 § 1 του Α.Κ.
«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 η αιτία παράνομη
ή ανήθικη». Κατά την αληθινή έννοια
της διατάξεως αυτής, όταν παραγραφεί
αξίωση που απορρέει από δικαιοπραξία
ή από το νόμο, δεν καταλείπεται υπέρ
του δανειστή αξίωση από αδικαιολόγητο
πλουτισμό, γιατί στην περίπτωση αυτή η
παραγραφή αναγνωρίζεται ως νόμιμος
λόγος της γενόμενης περιουσιακής
μετακίνησης (βλ. ΑΠ 995/1983 ΝοΒ
32.500 Α.Π. 49/1980 ΝοΒ 28.1155,
Α.Π. 259/1981 ΝοΒ 29.1486), ο δε
πλουτισμός προέρχεται από διάταξη
νόμου και δη τη διάταξη που προβλέπει
την παραγραφή της αξιώσεως (βλ. Α.Π.
355/1999 Ελ. Δ/νη 40.1537). Τέτοια

αξίωση που απορρέει από το νόμο είναι
και η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
του συζύγου που απορρέει από το
άρθρο 1400 του Α.Κ. (βλ. Ι. Δεληγιάννη
Οικογ. Δίκαιο II. Σελ. 106) και η οποία
κατά το άρθρο 1401 του ίδιου Κώδικα
παραγράφεται δύο χρόνια μετά τη λύση
ή την ακύρωση του γάμου. Επομένως
μετά την παραγραφή της ανωτέρω
αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα,
δεν καταλείπεται υπέρ του δικαιούχου
συζύγου αξίωση από αδικαιολόγητο
πλουτισμό στηριζόμενη στο ίδιο βιοτικό
συμβάν (βλ. ΑΠ 475/1989 Συμπλ. Βασ.
Νομολ. 1993 σελ. 601, Εφ.ΑΘ. 4061/
1994 NoB 43.720). Εν προκειμένω ο
ενάγων εκθέτει στην από 20.3.1998
αγωγή του ότι κατά της εναγομένης
πρώην συζύγου του, ο μετά της οποίας
γάμος του λύθηκε την 7.10.1995, έχει
αξίωση ύψους 16.324.500 δραχμών, η
οποία απορρέει από τη συμβολή του
στην επαύξηση της περιουσίας της
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κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Ότι η
αξίωση του αυτή παρεγράφη και κατόπιν
τούτου ζητεί αυτός την απόδοση της
ανωτέρω αύξησης της περιουσίας της
εναγομένης, σύμφωνα με τις διατάξεις

του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Με
το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα η
αγωγή δεν είναι νόμιμη σύμφωνα με τη
σκέψη που προαναφέρθηκε και έπρεπε
να απορριφθεί.

832/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Τζογάνης, Απόστολος Τσινιάς).
Λογοδοσία (303 Α.Κ.). Αγωγή για λογοδοσία. Στοιχεία της αγωγής. Υποχρέωση για
λογοδοσία και στην ομόρρυθμη ή “εν τοις πράγμασι” (κοινοπραξία) εταιρία.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 303
του ΑΚ, όποιος έχει τη διαχείριση μιας
ολικά ή μερικά ξένης υπόθεσης, εφόσον
η διαχείριση συνεπάγεται εισπράξεις και
δαπάνες, έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει,
προς τούτο δε οφείλει να ανακοινώσει στο
δεξίλογο λογαριασμό που να περιέχει
αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων,
καθώς και ό,τι προκύπτει από την
αντιπαράθεση αυτή και να επισυνάψει
τα δικαιολογητικά, εφόσον συνηθίζονται.
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, με την
οποία καθιερώνεται η γενική υποχρέωση
για εξώδικη ή δικαστική λογοδοσία
εκείνου στο πρόσωπο του οποίου
συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις του
νόμου και ρυθμίζεται ο τρόπος κατά
τον οποίο θα εκπληρωθεί στην πράξη
η υποχρέωση λογοδοσίας, ο δοσίλογος
οφείλει να ανακοινώσει στο δεξίλογο
έγγραφο λογαριασμό για τις διαχειριστικές
πράξεις και για το χρόνο για τον οποίο
ζητείται η λογοδοσία, όπου πρέπει να
αναγράφονται τα έσοδα και έξοδα που
έχουν πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο
της διαχείρισης, κατά τρόπο σαφή,
ορισμένο και όσο το δυνατόν λεπτομερή,
ώστε να παρέχεται στο δεξίλογο πλήρης
εικόνα της υποθέσεως που διαχειρίστηκε
ο δοσίλογος, προκειμένου να ελέγχει τα

κονδύλια του λογαριασμού και ή να τα
εγκρίνει ή να τα αμφισβητεί εξολοκλήρου
ή κατά ένα μέρος και επίσης πρέπει
να αναγράφεται και το κατάλοιπο που
προκύπτει από τη διαφορά των δύο
σκελών του λογαριασμού, προσέτι δε
να επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά
έγγραφα, εφόσον αυτό συνηθίζεται
στις υποθέσεις όπως αυτή που αφορά
η διαχείριση. Αν ο δοσίλογος δεν
προβαίνει εξωδίκως σε ανακοίνωση
προς τον δεξίλογο λογαριασμού ή αν
ο λογαριασμός που ανακοίνωσε ο
δοσίλογος δεν είναι κανονικός κατά τους
όρους και τον τύπο που προαναφέρθηκαν,
δεν εκπληρώνεται η ως άνω υποχρέωση
του δοσίλογου, ο δε δεξίλογος δικαιούται να
επιδιώξει την εκπλήρωση της υποχρεώσεως
του δοσίλογου περί ανακοινώσεως του
λογαριασμού με αγωγή, στην οποία
εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των
άρθρων 473477 του ΚΠολΔ. Για την
πληρότητα της ιστορικής βάσης της
αγωγής αυτής αρκεί το γεγονός ότι
ο δοσίλογος διαχειρίστηκε υπόθεση
ολικά ή μερικά του δεξίλογου, με βάση
οποιαδήποτε μεταξύ τους έννομη σχέση,
όπως είναι κατά τα άρθρα 718, 754
του ΑΚ και 20 του Εμπορ. Νόμου και η
εταιρία, είτε ομόρρυθμη, είτε ομόρρυθμη
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«εν τοις πράγμασι» (κοινοπραξία), όπου
ο διαχειριστής αυτής διαχειρίζεται το
ανήκον στους λοιπούς εταίρους ιδανικό
μερίδιο της εταιρικής περιουσίας (βλ. ΑΠ
978/1997 Ελ.Δ/νη 39.110, ΑΠ 977/1997
ΝοΒ 46.347, ΑΠ 934/1995 NoB 45.1106,
Εφ.Θεσ. 309/1998 ΔΕΕ 1998 σελ. 602). Η
έγερση της ανωτέρω αγωγής αποκλείεται
αν ο δοσίλογος έχει προβεί σε εξώδικη
λογοδοσία σύμφωνα με τους ως άνω
όρους και τύπο ή αν ο δεξίλογος έχει
αποδεχτεί και εγκρίνει το λογαριασμό που
έδωσε ο δοσίλογος, αφού έτσι συνάπτεται
μεταξύ αυτών σύμβαση με την οποία
δηλώνεται αμοιβαίως η θέλησή τους ότι

εφεξής θα ισχύσει μόνο το αποτέλεσμα
του εγκριθέντος λογαριασμού και ότι οι
συμβαλλόμενοι δεν θα επανέλθουν στο
μέλλον στα επιμέρους κονδύλια του
λογαριασμού (βλ. ΑΠ 977/1997 Ελ.Δ/νη
39.109, Εφ.Πειρ. 1246/1997 ΝοΒ 46.793).
Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου
762 του ΑΚ, κατά την οποία, προκειμένου
περί εταιρίας με διάρκεια μακρύτερη του
έτους, ο λογαριασμός κλείνεται και τα
κέρδη μοιράζονται στο τέλος κάθε έτους,
προκύπτει ότι ο διαχειριστής οφείλει
λογοδοσία στο τέλος κάθε έτους κατά
το κλείσιμο του ετήσιου λογαριασμού
διαχειρίσεως της εταιρίας.

852/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρήστος Ζαγγανάς, Αχιλλέας Καρακάσης).
Περίπτερα. Μίσθωση της άδειας εκμεταλλεύσεως σε τρίτον. Θάνατος του εκμισθωτού
και παραχώρηση του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του περιπτέρου σε τρίτον επειδή
δεν υπήρχαν σύζυγος και τέκνα του αποβιώσαντος. Ο τρίτος που παραχωρήθηκε η
άδεια δεσμεύεται από την αρχική μίσθωση.

Με απόφαση του Νομάρχη
Αχαίας είχε παραχωρηθεί στη Β.Μ. η
άδεια εκμεταλλεύσεως ενός περιπτέρου
που βρίσκεται στη συμβολή των οδών
Βορείου Ηπείρου και Βύρωνος της
Πάτρας. Αυτή με το από 14.6.2000
ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως
εκμίσθωσε την άδεια εκμεταλλεύσεως
του περιπτέρου αυτού στον ενάγοντα
για το χρονικό διάστημα από 14.6.2000
έως 13.6.2003, με μηνιαίο μίσθωμα
115.000 δραχμών. Η ως άνω μίσθωση
εγκρίθηκε με την 7068/16.6.2000
απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας. Στις
24.11.2000 και ενώ βρισκόταν σε ισχύ
η εν λόγω μισθωτική σχέση, απεβίωσε

η προαναφερομένη εκμισθώτρια και
επειδή κατά τον χρόνο του θανάτου της
δεν υπήρχαν διάδοχοι δικαιούχοι αυτής,
δηλαδή σύζυγος ή τέκνα της (αρθρ. 2
υπουργικής αποφάσεως Κ. 5671/1487/
9.8.1984), το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως
του επιδίκου περιπτέρου παραχωρήθηκε
από 1.2.2001 στην εναγομένη με την 419/
39/25.1.2001 απόφαση του Νομάρχη
Αχαΐας. Έκτοτε η εναγομένη υπεισήλθε
ως εκμισθώτρια στα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις της θανούσας και
κατά συνέπεια, η επίμαχη μίσθωση
θεωρείται, ότι συνεχίζεται μέχρι τη λήξη
της μεταξύ αυτής και του ενάγοντος
μισθωτή, δεδομένου, ότι από καμία
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διάταξη του νόμου δεν προβλέπεται
λύση της μισθώσεως στη συγκεκριμένη
περίπτωση, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται
η εναγομένη. Τούτο ενισχύεται και
από το γεγονός, ότι με το άρθρο 22 §
1 του Ν. 3036/2002 (που ισχύει από
23.7.2002) προστέθηκε στο άρθρο 2
της ως άνω υπουργικής αποφάσεως
εδάφιο, το οποίο ορίζει τα εξής: «Σε

περίπτωση θανάτου του εκμισθωτού
και μη υπάρξεως διαδόχων δικαιούχων
αυτού, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι
τη λήξη της μετά του νέου δικαιούχου
άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου
ή άδειας λιανικής πώλησης και
καπνοβιομηχανιών προϊόντων, εκτός
εάν ο νέος δικαιούχος επιθυμεί να
προβεί σε ιδιόχρηση».

854/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Λέων, Άγγελος Στεργιόπουλος).
Τόκοι υπερημερίας. Οφείλονται από την επίδοση της αγωγής εφόσον η απαίτηση είναι
ληξιπρόθεσμη και απαιτητή (δικαστικώς επιδιώξιμη). Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 340, 345 και
346 ΑΚ προκύπτει ότι τόκοι υπερημερίας
επί χρηματικής απαιτήσεως οφείλονται
από της επιδόσεως της αγωγής υπό
την προϋπόθεση ότι η απαίτηση
είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή,
ήτοι δικαστικώς επιδιώξιμη. Αν η
προϋπόθεση αυτή δεν συντρέχει γιατί
η απαίτηση τελεί υπό όρο ή προθεσμία,
τότε, και αν ακόμη επεδόθη περί αυτής
αγωγή, δεν είναι τοκοφόρος (βλ. σχετ.
Γαζής, Ερμ. ΑΚ υπό το άρθρο 340 και
346). Στην υπόθεση που κρίνεται, όπως
και ανωτέρω ελέχθη, για το επίδικο
χρέος ασκήθηκαν, τμηματικά και άλλες
αγωγές, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν
με τις ανωτέρω τελεσίδικες αποφάσεις,
με το σκεπτικό ότι οι με τις αγωγές
αυτές ασκηθείσες αξιώσεις δεν ήσαν

εναγώγιμες, απαιτητές, γιατί δεν είχε
περατωθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως
της εταιρείας. Περί του τελεσιδίκως
κριθέντος ζητήματος αυτού, ήτοι περί του
ότι οι ένδικες αξιώσεις όταν ασκήθηκαν
με τις προηγούμενες αγωγές δεν ήσαν
ακόμα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές,
παρήχθη δεδικασμένο από τις άνω
αποφάσεις και η εκ νέου εξέταση του
ίδιου ζητήματος από το παρόν δικαστήριο
είναι δικονομικώς ανεπίτρεπτος. Εφόσον
όμως κατά τον χρόνο επιδόσεως των άνω
αγωγών οι ένδικες αξιώσεις δεν ήσαν
δικαστικώς επιδιώξιμες, τελούσες υπό
τον όρο της περατώσεως του σταδίου
της εκκαθαρίσεως της άνω εταιρείας, δεν
άρχισαν να τρέχουν οι τόκοι υπερημερίας
από του άνω χρονικού σημείου, συναφώς
προς την ανωτέρω σκέψη.
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871/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Λάμπρος Βασιλόπουλος, Γεώργιος
Μαραζιώτης).
Μίσθωση. Επαγγελματική μίσθωση. Είναι σύμβαση του αστικού δικαίου αλλά υπόκειται
και σε ειδική ρύθμιση από το Π.Δ. 34/1995. Πρέπει να προτιμάται η εφαρμογή της αρχής
της ελευθερίας των συμβάσεων όταν στο νόμο δεν υπάρχει σαφής αποκλεισμός της.

Η σύμβαση της εμπορικής
μισθώσεως έχει διφυή χαρακτήρα. Είναι
αφενός μεν σύμβαση του αστικού δικαίου
υπόκειται όμως αφετέρου και σε ειδική
ρύθμιση από το Π.Δ. 34/1995. Ενόψει
του χαρακτήρα της αυτού ως σύμβαση
του αστικού δικαίου διέπεται κατ’ αρχήν
από τους όρους που συνομολογήθηκαν,
σύμφωνα με την γενική αρχή της
ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ
361). Η αρχή όμως αυτή, λόγω των
επιδιωκομένων από τον νόμο σκοπών
(λ.χ. προστασία του μισθωτή και του
εκμισθωτή), δεν είναι απόλυτη. Γι’ αυτό
γίνεται και ρητή επιφύλαξη στο νόμο
ότι οι συμβατικοί όροι ισχύουν, εκτός
αν καθιερώνεται άλλη ρύθμιση (αρθρ.
44: «εφόσον δεν ορίζεται κάτι άλλο σ’
αυτό»). Πάντως πρέπει να προτιμάται
η εφαρμογή της αρχής αυτής (της
ελευθερίας των συμβάσεων), όταν στον
νόμο δεν υπάρχει σαφής αποκλεισμός
της (ΑΠ 646/86 Δνη 28,832). Ειδικότερα
δε οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
διέπονται από τις μεταξύ τους
συμφωνίες με τον περιορισμό μάλιστα
ότι δεν επιτρέπεται παραίτηση κατά την

αρχική συνομολόγηση της μισθώσεως
από δικαιώματα που απορρέουν από
τον νόμο, όπως επί παραδείγματι
στο αρθρ. 45 του νόμου (ΠΔ 34/95)
περιέχεται ο κανόνας, ότι παραίτηση
από δικαιώματα που παρέχει ο νόμος
είναι ισχυρή, αν γίνει μετά από την
σύναψη της μισθώσεως (σχ. ΑΠ 1744/
91 Δνη 34, 344, Χ. Παπαδάκη «Σύστημα
Εμπορικών Μισθώσεων» έκδ. 96, σελ. 44
επ.). Στα πλαίσια δε της προεκτεθείσης
αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων
είναι έγκυρος ο όρος στο μισθωτήριο,
ότι σε περίπτωση καταγγελίας της
μισθώσεως λόγω παραβάσεως όρου της
μισθωτικής συμβάσεως, ταυτοχρόνως
καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά
όλα τα μέχρι την λήξη της μισθώσεως
μη δεδουλευμένα μισθώματα. Στην
πραγματικότητα ο εν λόγω (έγκυρος)
όρος αποτελεί συνομολόγηση ποινικής
ρήτρας, όπως περί αυτής πραγματεύεται
η ΑΚ 404 (πρβλ και Εφ. Πειρ. 303/
86 Ελ.Δ 27,863, Κατράς «Κώδικας
Μισθώσεων και Οροφοκτησίας» έκδ.
1997 και ο ίδιος «Πανδέκτης Μισθώσεων
και Οροφοκτησίας» έκδ. 2001).

888/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελισσαίος Ανδρονόπουλος, Φώτιος Λουμίτης).
Καταδολίευση δανειστών. “Δανειστής” είναι και ο πιστούχος σε αλληλόχρεο λογαριασμό
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και πριν από το οριστικό κλείσιμό του. “Οφειλέτης” είναι και ο εγγυητής.

Από τις διατάξεις των όρθρων 939
επ. και 905 § 2 Α.Κ. σε συνδυασμό με
εκείνες των άρθρων 669 ΕΝ, 874 Α.Κ.,
112 Εισ. Ν. Α.Κ. και 6467 του Ν.Δ. της
17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων
επί ανωνύμων εταιριών» προκύπτει ότι
ναι μεν εκείνος που ασκεί την από τα
άρθρα 939 επ. Α.Κ. αγωγή για διάρρηξη
της απαλλοτριωτικής πράξεως του
οφειλέτη του (ο οφειλέτης δε κατά την
έννοια του άρθρου 939 Α.Κ. είναι και ο
εγγυητής), που έγίνε προς βλάβη του,
πρέπει να έχει την ιδιότητα του δανειστή
κατά το χρόνο επιχειρήσεως της
απαλλοτριώσεως, τέτοια όμως ιδιότητα
έχει και ο δανειστής, που είναι φορέας
απαιτήσεως από κατάλοιπο αλληλοχρέου
λογαριασμού και πριν από το οριστικό
κλείσιμο του λογαριασμού, ο οποίος
δημιουργεί μεταξύ των συμβαλλομένων
μια διαρκή έννομη σχέση περιουσιακής
φύσεως, με συνέπεια η, σε κάθε
στιγμή από την αντιπαραβολή των
κονδυλίων πιστώσεων και χρεώσεων
προκύπτουσα, ενεργητική ή παθητική

κατάσταση του να καταλογίζεται στο
ενεργητικό ή παθητικό της περιουσίας
των προσώπων μεταξύ των οποίων
υφίσταται (ολομ. ΑΠ 31/1997), δεδομένου
ότι τα παραγωγικά της απαιτήσεως του
αυτής περιστατικά υπάρχουν ήδη από
το χρόνο συνάψεως της συμβάσεως
του αλληλοχρέου λογαριασμού, από την
οποία δημιουργείται, έκτοτε, ενοχή για
το κατάλοιπο, με το κλείσιμο δε απλώς
του λογαριασμού η απαίτηση του αυτή
καθίσταται απαιτητή και ληξιπρόθεσμη.
Επομένως και ο δανειστής αυτός
μπορεί να ασκήσει την από τα άρθρα
939 επ. Α.Κ. αγωγή για διάρρηξη
απαλλοτριωτικών, προς βλάβη του,
πράξεων του οφειλέτη του, έστω και αν
κατά το χρόνο της απαλλοτριώσεως δεν
είχε κλεισθεί οριστικώς ο λογαριασμός,
αρκεί το οριστικό κλείσιμο του να έχει
συντελεσθεί μέχρι την πρώτη συζήτηση
της περί διαρρήξεως αγωγής (βλ. Α.Π.
395/2000 Ελλ. Δικ. 41.1347, Α.Π. 862/
1998 Ελλ.Δικ. 40 124, Α.Π. 121/1998
Ελλ. Δικ. 39 575).

907/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Φερμελής, Ολυμπος Παρασκευάς, Ευάγγελος Ματσούκης).
Μίσθωση χρονομεριστική τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 8 ν. 1652/86). Έννοια,
υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων.

Με το άρθρο 8 του Ν. 1652/
1986 που εισήγαγε το θεσμό της
χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικών
καταλυμάτων, κυρώθηκε και απέκτησε
ισχύ νόμου από τότε που δημοσιεύθηκε
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπ’
αριθ. 503007/1976 (ΦΕΚ Β 166/9.2.1976)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα

του EOT «περί κανονισμού σχέσεων
ξενοδοχείων και πελατών» στο άρθρο 3
της οποίας ορίζεται ότι «ο παραγγείλας
δωμάτια με προκαθορισμένη την
χρονική περίοδο χρησιμοποιήσεώς των
και μη τελικώς χρησιμοποιήσας ταύτα
δι’ όλην ή μέρος της περιόδου, οφείλει
να αποζημιώσει τον ξενοδόχο με το
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ήμισυ της συμφωνηθείσης τιμής δια την
περίοδον που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
Εάν όμως ο πελάτης προειδοποίησε
τον ξενοδόχο προ 21 τουλάχιστον
ημερών τότε απαλλάσσεται της
αποζημιώσεως, υποχρεωμένου του
ξενοδόχου εις την άμεσο επιστροφή της
τυχόν εισπραχθείσης προκαταβολής».
Περαιτέρω στο άρθρο 11 της ίδιας
αποφάσεως ορίζεται ότι «συμφωνίαι
συμβόλαια μεταξύ ξενοδόχων και
τουριστικών γραφείων ή ταξιδιωτικών
Οργανισμών είτε ομάδων πελατών δια
κράτησιν αριθμού κλινών δι’ ορισμένη
χρονική περίοδο προς συνεχή αποστολήν
εναλλασσομένων πελατών (allotment)
δέον όπως περιλαμβάνει εκτός των
άλλων όρων, την ακριβή χρονική διάρκεια
της μισθώσεως και τον συμφωνηθέντα
αριθμό διανυκτερεύσεων κατά μήνα και
ανώτατον και κατώτατον όριον». Από τις
διατάξεις αυτές συνάγεται με σαφήνεια ότι
στη σύμβαση μεταξύ ξενοδόχου αφ’ ενός
και τουριστικού Γραφείου ή Ταξιδιωτικού
Οργανισμού αφ’ ετέρου με την οποία
συμφωνείται η κράτηση αριθμού κλινών
για ορισμένη χρονική περίοδο προς
συνεχή αποστολή εναλλασσομένων
πελατών (allotment) ο μεν ξενοδόχος

υποχρεούται να διαθέσει σε όλη τη
διάρκεια του συμφωνηθέντος χρόνου
τον αριθμό κλινών που έχει συμφωνηθεί
και να ξενίσει τους αποστελλόμενους
πελάτες το δε τουριστικό Γραφείο ή
Οργανισμός έχει υποχρέωση να καλύψει
με αποστολές εναλλασσομένων πελατών
κατά τη χρονική διάρκεια της μισθώσεως
το συμφωνημένο κατώτατο όριο κλινών,
μπορεί όμως να ακυρώσει είτε μέρος είτε
το σύνολο των κρατήσεων που έχουν
συμφωνηθεί ανεξαρτήτως υπάρξεως ή
μη σπουδαίου λόγου χωρίς υποχρέωση
καταβολής αποζημιώσεως εφόσον
ειδοποιήσει προς τούτο το ξενοδόχο
τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από τη
συμφωνηθείσα άφιξη των πελατών και
ότι στην περίπτωση κατά την οποία το
τουριστικό γραφείο ή ο ταξιδιωτικός
Οργανισμός δεν έχει καλύψει το κατώτατο
όριο των κλινών που έχει συμφωνηθεί και
δεν έχει ακυρώσει τις κρατήσεις πριν από
τη συμφωνηθείσα άφιξη των πελατών ο
ξενοδόχος δικαιούται αποζημιώσεως για
το μισό του ακαλύπτου του κατώτατου
ορίου κλινών (βλ. Απ 162/1990 ΝοΒ
39.546, ΕΑ 5238/1990 Ελλ.Δικ. 32.
1042).

922/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Τσινούκας, Ιωάννης Παπαναστασόπουλος).
Αποζημίωση. Εξοφλείται με δραχμές (τώρα σε ευρώ) έστω και αν η αδικοπραξία έλαβε
χώρα στην Ελλάδα αλλά η δαπάνη της αποκατάστασης έγινε στο εξωτερικό (297 εδ. Α
Α.Κ.). Οι διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 του ν. 5422/1932 και 291 Α.Κ. προβλέπουν
συμβατικές υποχρεώσεις και όχι υποχρεώσεις που απορρέουν από αδικοπραξία.
Αγωγή με αίτημα καταβολής αποζημίωσης στο ισάξιο του ξένου νομίσματος σε
δραχμές κατά το χρόνο της εξοφλήσεως απορρίπτεται ως αόριστη.

Κατά το άρθρο 297 εδ. α’ ΑΚ,
ο υπόχρεος προς αποζημίωση από

οποιαδήποτε αιτία οφείλει να κατα βάλει
αυτήν σε χρήμα. Κατά την έννοια της
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διατάξεως αυτής, το χρήμα νοείται ως
το αναγκαστικό μέσο εξοφλήσεως των
υποχρεώσεων από τις συναλλαγές σε
χρήμα στον ελλαδικό χώρο. Έτσι, η
υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως
από αδικοπραξία διέπεται από το
περιεχόμενο της διατάξεως του άρθρου
297 εδ. α’ ΑΚ και πρέπει, κατά συνέπεια,
ο προσδιορισμός αυτής να γίνει
υποχρεωτικά σε δραχμές. Το ίδιο ισχύει
και στην περίπτωση που η αδικοπραξία
έλαβε χώρα στην Ελλάδα και η δαπάνη
αποκαταστάσεως (καλύψεως) της
ζημίας έγινε στο εξωτερικό με αλλοδαπό
νόμισμα. Και τότε η αποζημίωση πρέπει
να προσδιορίζεται, κατά την καλύπτουσα
το θέμα διάταξη του άρθρου 297 εδ. Α’
ΑΚ, στο νόμισμα το οποίο κυκλοφορεί
στην Ελλάδα, δηλαδή σε δραχμές
(νυν ευρώ). Αντίθετο επιχείρημα δεν
παρέχεται από τις διατάξεις των άρθρων
6 παρ. 1 του ν. 5422/1932 και 291 ΑΚ
που ρυθμίζουν την εξόφληση χρεών
σε αλλοδαπό νόμισμα με το ισάξιο σε
δραχμές κατά τον χρόνο της πληρωμής
διότι, κατά το αναμφίβολο γράμμα των
διατάξεων αυτών, προϋπόθεση της
εφαρμογής τους είναι η οφειλή σε ξένο
νόμισμα να προέρχεται από συμβατική
ενοχή, ήτοι από ανάληψη υποχρεώσεως
από τους συμβαλλομένους σε ξένο
νόμισμα, αποκλειόμενης, συνεπώς,
της υπαγωγής στις διατάξεις αυτές
της υποχρεώσεως που απορρέει από
αδικοπραξία. Ούτε, εξάλλου, μπορεί
να συναχθεί τέτοιο επιχείρημα αντίθετο
με τον προσδιορισμό σε δραχμές
της αποζημιώσεως από αδικοπραξία
από τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.
4 του ν. 489/1976, η οποία επιτρέπει
την καταβολή του ασφαλίσματος στο
νόμισμα της χώρας όπου κατοικεί
μόνιμα ο δικαιούχος, αφού με τη
διάταξη αυτή δεν αντιμετωπίζεται
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το θέμα του προσδιορισμού κατά το
περιεχόμενο της αποζημιώσεως, αλλά
η υπό προϋποθέσεις (κατοικία στην
αλλοδαπή του ζημιωθέντος) αποστολή
του καλύπτοντος την καθορισθείσα
αποζημίωση ασφαλίσματος στην
αλλοδαπή από την ασφαλιστική
εταιρεία. Εξάλλου, μετατροπή των
ξένων νομισμάτων με τα οποία
καλύφθηκε η ζημία στο εξωτερικό, για
τον προσδιορισμό σε δραχμές στην
αγωγή αποζημιώσεως από αδικοπραξία
θα γίνει, σύμφωνα με τα άρθρα 298 ΑΚ
και 216, 269 ΚΠολΔ, προεχόντως με
βάση την ισοτιμία της δραχμής προς
αλλοδαπό νόμισμα κατά τον χρόνο
διενέργειας της δαπάνης και μόνο σε
περίπτωση ελλείψεως του στοιχείου
αυτού θα γίνει με βάση την ισοτιμία
της δραχμής του χρόνου της πρώτης
συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον
του πρω τοβαθμίου δικαστηρίου (βλ.
σχετ. Ολ ΑΠ 14/1997 Ελλ Δνη 38.1036,
Ολ ΑΠ 9/1995 Ελλ Δνη 36.1520, ΑΠ 1595/
2001 Ελλ Δνη 43. 750, ΑΠ 1137/1996
Ελλ Δνη 38. 561). Επομένως, η αγωγή
αποζημιώσεως από αδικοπραξία που
έλαβε χώρα στην Ελλάδα, με αίτημα την
καταβολή αποζημιώσεως στο ισάξιο του
ξένου νομίσματος σε δραχμές κατά τον
χρόνο της εξοφλήσεως, είναι απορριπτέα
ως αόριστη (βλ. ΑΠ 849/1991 Ελλ Δνη
33. 812, ΕφΘεσ. 2404/1996 Αρμ 50.
1024). Περαιτέρω, η παράλειψη του
δικαστηρίου να αποφανθεί επί αιτήσεως
διαδίκου ιδρύει τον από το άρθρο 559
αρ. 9 περ. γ’ ΚΠολΔ προβλεπόμενο
λόγο αναιρέσεως (ΑΠ 1478/2000 Ελλ
Δνη 42. 675). Τέλος, λόγοι εφέσεως
(αρθρ. 520 ΚΠολΔ) μπορεί να είναι
παράπονα κατά της εκκαλουμένης
αποφάσεως που αναφέρονται σε
νομικά ή πραγματικά σφάλματα του
δικαστή. Τέτοια σφάλματα αποτελούν
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και οι παραβάσεις δικονομικών ορισμών
που μπορούν, πριν από την τελεσιδικία
της αποφάσεως, να θεμελιώσουν λόγο
αναιρέσεως εναντίον της (Σαμουήλ,

Η Έφεση, έκδ. 4η (1993), παρ. 540,
Μπέης, Πολ Δικ, αρθρ. 520 σελ. 1955,
Εφ Πειρ 977/1986 Ελλ Δνη 29. 358).

927/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Παπαναστασόπουλος, Χρήστος Μούλιας).
Δάνειο. Υποχρέωση του δανειστή να αποδείξει εφόσον αμφισβητείται, τη δόση του
δανείσματος λόγω δανείου και τη λήξη του.

Από τις διατάξεις των άρθρων
806809 ΑΚ προκύπτει, ότι με την ενοχική
αμφοτεροβαρή, διαρκή και άτυπη σύμβαση
δανείου, ο δανειστής υποχρεούται να
αποχωρήσει από την περιουσία του και
να μεταβιβάσει στον δανειολήπτη, λόγω
δανείου κατά κυριότητα, το συμφωνηθέν
αντικείμενο του δανείου (χρήματα ή άλλα
αντικαταστατά πράγματα). Η μεταβίβαση
του δανείσματος κατά κυριότητα στον
δανειολήπτη αποτελεί στοιχείο για την
τελείωση του δανείου και ο δανειολήπτης
οφειλέτης υποχρεούται να αποδώσει στον
δανειστή κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο
άλλα πράγματα της ιδίας ποσότητας και

ποιότητας με τα δανεισθέντα, οφείλει δε
τόκους από της υπερημερίας του. Από
τα παραπάνω συνάγεται περαιτέρω ότι
ο δανειστής, αν επιθυμεί, μετά την κατά
νόμιμο τρόπο λήξη του δανείου, να αξιώσει
την απόδοσή του, οφείλει να ισχυρισθεί
και σε περίπτωση αμφισβήτησης να
αποδείξει τη δόση του δανείσματος
λόγω δανείου και τη λήξη αυτού, αν
δε ο εναγόμενος οφειλέτης αμφισβητεί
(αρνείται) και προβάλλει άλλη αιτία (π.χ.
δωρεά) ο τελευταίος αυτός οφείλει να
αποδείξει τον αρνητικό αυτό ισχυρισμό
του (βλ. ΕΑ 1295/96 Ελ. Δ. 41.154).

931/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καραμέρος, Ηλίας Γκολφινόπουλος, Σοφία
Μέρμελα, Αγγελική Βουτσινά).
Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους. Καταρτίζεται με έγγραφο που
αποτελεί συστατικό τύπο και υποκείμενο σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου. Αν δεν
έχει χαρτοσημανθεί όμως το έγγραφο και προσκομίζεται σε φωτοαντίγραφο χωρίς
το χαρτόσημο προσαγωγής, η αγωγή απορρίπτεται γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη το
προσκομιζόμενο έγγραφο που είναι συστατικό και όχι αποδεικτικό.

Όπως προκύπτει από την
διάταξη του άρθρου 873 Α.Κ. η
σύμβαση αφηρημένης υποσχέσεως ή

αναγνωρίσεως χρέους, είναι αναιτιώδης
ετεροβαρής σύμβαση, υποκείμενη στον
έγγραφο τύπο, ο οποίος έχει συστατικό
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και όχι αποδεικτικό χαρακτήρα. Αν δεν
έχει τηρηθεί ο εν λόγω τύπος η έννομη
σχέση της αφηρημένης υποσχέσεως ή
αναγνωρίσεως χρέους, δεν έχει προσλάβει
υπόσταση στο νομικό κόσμο.
…..Προς απόδειξη της συστάσεως
της ανωτέρω εννόμου σχέσεως ο
ενάγωνεφεσίβλητος
προσκόμισε
πρωτοδίκως, προσκομίζει δε και στο
παρόν δικαστήριο μετ’ επικλήσεως
απλό φωτοαντίγραφο (ανεπικύρωτο)
του ανωτέρω ιδιωτικού εγγράφου,
υποκειμένου από την αρχή, κατά την
κατάρτισή του, σε αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου, αντιστοιχούν στο ποσό
των 90.000.000 δραχμών που ήταν και
το αντικείμενο της άνω ετεροβαρούς
συμβάσεως, και χωρίς επικόλληση του
νομίμου χαρτοσήμου προσαγωγής.
Συναφώς προς την ανωτέρω σκέψη, το
ανωτέρω ιδιωτικό έγγραφο, στερούμενο
οποιοσδήποτε αποδεικτικής δυνάμεως,
δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από το
δικαστήριο, συνιστών απαράδεκτο
αποδεικτικό μέσο. Δεδομένου δε ότι
το έγγραφο στην κρινομένη υπόθεση
έχει συστατικό και όχι αποδεικτικό
χαρακτήρα, δεν τίθεται θέμα αποδείξεως
της συστάσεως της ανωτέρω εννόμου
σχέσεως, αμφισβητούμενης από τους
εκκαλούντες (μη δυναμένης, άλλωστε,
της ομολογίας να έχει ως αντικείμενο
την έννομη σχέση καθ’ εαυτή, την

ερμηνεία της συμβάσεως ή τον νομικό
αυτής χαρακτηρισμό Α.Π. 1438/95. Ελλ.
Δνη 1998. 587) δι’ άλλου αποδεικτικού
μέσου. Ο ισχυρισμός του ενάγοντος
εφεσίβλητου ότι το πρωτότυπον του
άνω εγγράφου κατέχει ο πρώτος εκ των
εναγομένων εκκαλούντων είναι άνευ
εννόμου επιρροής, μη συνοδευόμενος
από σαφές αίτημα επιδείξεως εγγράφου
κατ’ άρθρο 458 και 451 § 1 του Κ.Πολ.Δ.
Το πρωτόδικο δικαστήριο δεχόμενο
την αγωγή του εφεσίβλητου, κρίνοντας
ως νόμιμο το άνω αποδεικτικό μέσο,
ήτοι το προαναφερόμενο ιδιωτικό
έγγραφο αχαρτοσήμαντο και σε απλό,
ανεπικύρωτο, φωτοαντίγραφο, χωρίς
χαρτόσημο προσαγωγής, εσφαλμένως
εφήρμοσε τις άνω διατάξεις, γι’ αυτό
και κατά παραδοχή του σχετικού με την
εκτίμηση των αποδείξεων λόγου εφέσεως,
(του απαραδέκτου του άνω αποδεικτικού
μέσου λαμβανομένου υπόψη και
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, αφού η
παράβαση των άνω διατάξεων καθιδρύει
λόγω αναιρέσεως κατ’ άρθρο 559 αρ. 11
Κ.Πολ.Δ.), πρέπει να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη απόφαση μόνο ως προς
τους εκκαλούντες εναγομένους και να
διακρατηθεί η υπόθεση από το παρόν
δικαστήριο, δικάζοντας κατ’ ουσίαν την
αγωγή, ως προς αυτούς, η οποία πρέπει
να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

963/2003
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κόττας, Αθανάσιος Ζούπας).
Σύμβαση έργου. Ένσταση του εργοδότη ότι το έργο έχει κακοτεχνίες τις οποίες δεν
αναφέρει αναλυτικά αλλά παραπέμπει σε έκθεση πραγματογνώμονα του ΤΕΕ και
πολ. μηχανικού. Απορρίπτεται ως αόριστη.

Οι εναγόμενοι ισχυρίζονται ότι το

έργο, που εκτελέσθηκε, έχει ελαττώματα,
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«σημαντικές κακοτεχνίες», για την
αποκατάσταση των οποίων, θα απαιτηθεί
δαπάνη 950.000 δρχ, όπως προκύπτει
από την από 2301 πραγματογνωμοσύνη
του αρχιτέκτονα μηχανικού Γ.Δ. που
διορίσθηκε, από το TEE μετά από αίτησή
τους, καθώς και από την από 21501
τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού
Ν.Κ. και ότι την ανταπαίτησή τους αυτή,
προτείνουν σε συμψηφισμό της ένδικης
απαίτησης του ενάγοντος. Ο ισχυρισμός
αυτός είναι αόριστος και πρέπει να
απορριφθεί, καθ’ όσον δεν εκτίθενται
τα περιστατικά, που θεμελιώνουν
την προβαλλόμενη, σε συμψηφισμό

ανταπαίτηση των εναγομένων, κατά
του ενάγοντος, δηλαδή ποια είναι τα
ελαττώματα του έργου, καθώς και
ποια είναι η δαπάνη αποκατάστασης
καθενός από αυτά. Εξάλλου δεν είναι
δυνατόν να αναπληρωθεί η αοριστία
της σχετικής ένστασης με αναφορά σε
άλλα έγγραφα, την προαναφερόμενη
πραγματογνωμοσύνη και την τεχνική
έκθεση, στα οποία αναφέρονται τα
παραπάνω περιστατικά (βλ σχ άρθρο
262 ΚΠολΔ, ΑΠ: 1031/1993 ΕΕΝ 1994,
612, ΑΠ 7/1976 ΝοΒ 24, 537, ΕφΑΘ 421/
1998 Δνη 98, 1664, ΕφΑ9 7048/1990 Δνη
31, 1518).

965/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Σπύρος Ραζής).
“Οικογένεια”. Από ποιους αποτελείται και ποιοι έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν
αποζημίωση για ψυχική οδύνη.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
932 Α.Κ., σε περίπτωση θανατώσεως
προσώπου από αδικοπραξία, το
δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει
χρηματική ικανοποίηση στην οικογένεια
του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Στη
διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισμός
της έννοιας του όρου «οικογένεια του
θύματος». Κατά τη σαφή της όμως
έννοια, που απορρέει από το σκοπό
της θεσπίσεως της, στην οικογένεια του
θύματος περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι
και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς του

θανατωθέντος, αδιαφόρως αν συζούσαν
μ’ αυτόν ή διέμειναν χωριστά (ολ. ΑΠ
762/1992 ΝοΒ 40 919). Στην κατηγορία
αυτή των προσώπων ανήκουν: 1) οι
γονείς του θανόντος, 2) τα αδέλφια του
και 3) ο παππούς και η γιαγιά του (Α.Π.
163/1990 ΝοΒ 39. 612), όχι όμως και
οι θείοι του και οι σύζυγοι αυτών (Α.Π.
520/1994 Ελλ. Δικ. 1996 σελ. 64, ΕΑ
1707/1997 Ελλ.Δικ. 1997 σελ. 867, ΕΑ
5483/1993 Ελλ. Δικ. 1995 σελ. 2302, ΕΑ
3720 /1993 Ελλ. Δικ. 1995 σελ. 203).

971/2003
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Δημήτριος Λειβαδάς).
Ι.Κ.Α. Αγωγή κατά υπαίτιου αδικοπραξίας για διεκδίκηση χρημάτων που επλήρωσε
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σε ασφαλισμένο του. Ζητήματα παραγραφής.

Αβάσιμος τέλος είναι και ο τρίτος
λόγος εφέσεως περί παραγραφής της
αξιώσεως του εφεσίβλητου. Ισχυρίζονται
ειδικότερα οι εκκαλούντες ότι από την ημέρα
του ατυχήματος (1.9.1987) και μέχρι την
ημέρα που επιδόθηκε σ’ αυτούς η αγωγή
του εφεσίβλητου (3.11.1992) παρήλθε
η προβλεπόμενη από την Α.Κ. 937
πενταετία και τούτο ανεξάρτητα από το αν
και πότε έλαβαν γνώση της ζημίας και του
υπόχρεου σε αποζημίωση η ασφαλισμένη
παθούσα ή το εφεσίβλητο ΙΚΑ. Η
αξίωση αποζημιώσεως της παθούσας
ασφαλισμένης κατά του υπαίτιου τρίτου
ή των κληρονόμων του γεννάται από
την επέλευση του ατυχήματος. Με τη
ρύθμιση του άρθρου 18 Ν. 1654/1986
από το ίδιο χρονικό σημείο συντελείται
και η μεταβίβαση στο ΙΚΑ της αξιώσεως
της ασφαλισμένης του, όχι όμως και η
έναρξη της πενταετούς παραγραφής
αυτής η οποία αρχίζει από τότε που ο
παθών πληροφορείται τη ζημία και τον
υπόχρεο σε αποζημίωση (Α.Κ. 937).
Και εάν μεν προκύπτει αν και πρακτικά
δυσχερές, ότι ο ασφαλισμένος παθών ήδη
κατά τη στιγμή του ατυχήματος γνωρίζει τη
ζημία και τον υπόχρεο, τότε η παραγραφή
έχει αρχίσει να τρέχει στο πρόσωπο του

ασφαλισμένου, οπότε με αυτή βαρύνεται
και η εκ του νόμου μεταβιβαζόμενη στο ΙΚΑ
αξίωση του ασφαλισμένου, για την οποία
δεν χρειάζεται πλέον νέα συνδρομή των
στοιχείων της ΑΚ 937 και στο πρόσωπο
του ασφαλιστικού Οργανισμού, αφού γι’
αυτόν δεν αρχίζει νέα παραγραφή. Στο
ΙΚΑ δηλαδή η αξίωση μεταβιβάζεται στην
περίπτωση αυτή με ήδη αρξαμένη την
πενταετή παραγραφή και καταλογίζεται σ’
αυτό η γνώση των παραπάνω στοιχείων
(ζημίας και υπόχρεου) στο πρόσωπο του
ασφαλισμένου παθόντος. Όταν όμως
κατά την επέλευση του ατυχήματος και
τη γένεση της αξιώσεως στο πρόσωπο
του αρχικού φορέα της (ασφαλισμένου)
ο τελευταίος δεν θα έχει προλάβει να
πληροφορηθεί τη ζημία και τον υπόχρεο,
πράγμα κατά κανόνα σύνηθες, τότε
τα στοιχεία της γνώσης κατ’ ανάγκη
θα αναζητηθούν στο νέο φορέα της
απαιτήσεως (ΙΚΑ) που καθίσταται
δικαιούχος με την τέλεση του αδικήματος
και συνεπώς από το πρόσωπο αυτού
θα κριθεί και ο χρόνος ενάρξεως της
παραγραφής της Α.Κ. 937, δηλαδή από
τότε που ο αρμόδιος υπάλληλος του ΙΚΑ
θα πληροφορηθεί καθοιονδήποτε τρόπο
τη ζημία και τον υπόχρεο.

975/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Παππάς, Σωτήρης Αμούργης).
Χρησιδάνειο. Κατά ποίου στρέφεται η αγωγή για τη διεκδίκηση του πράγματος.

Από τις διατάξεις των άρθρων
817 και 819 ΑΚ σαφώς συνάγεται
ότι η αγωγή, για την απόδοση του
χρησιδανεισθέντος
πράγματος

στρέφεται κατά του χρησαμένου
και ο χρήστης δικαίωμα έχει και όχι
υποχρέωση κατά του τρίτου προς τον
οποίο ο χρησάμενος παραχώρησε.
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991/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Τσαγγανός, Γεώργιος Πολυχρονόπουλος).
Μίσθωση. Υποχρεώσεις του μισθωτή για τη μεταχείριση του μισθίου με επιμέλεια
αλλιώς υποχρεούται σε αποζημίωση για τις βλάβες. Φθορές για τις οποίες δεν οφείλει

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 592, 594, 599, 330, 297, 298
ΑΚ που εφαρμόζονται και στις εμπορικές
μισθώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 8 και
29 του ν. 813/1978/ προκύπτει ότι ο
μισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης να μεταχειρίζεται το
μίσθιο με επιμέλεια και όπως ειδικότερα
συμφωνήθηκε με τη σύμβαση, ώστε να
είναι σε θέση κατά τη λήξη της σύμβασης
να το αποδώσει όπως το παρέλαβε,
χωρίς φθορές, με εξαίρεση εκείνες που
προκλήθηκαν από τη σύμφωνη προς
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη συνήθη χρήση, διαφορετικά είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε
ζημία που υπέστη ο εκμισθωτής από την
ανεπίτρεπτη αυτή φθορά (ΑΠ 1597/1995
ΕλλΔνη 38.1120, ΕφΑΘ 3799/1998 ΕλλΔνη
40.182, Εφθεσ 1331/2001 Αρμ 56.1181).
Αποδείχθηκε, ότι η εναγομένη

παρέδωσε το μίσθιο στην ίδια κατάσταση
που το παρέλαβε, χωρίς φθορές εκτός
των πλαισίων της συμφωνημένης
χρήσης. Ειδικότερα, η πτυσσόμενη τέντα
της πρόσοψης του μισθίου, χρώματος
λευκού, παραδόθηκε μεν λερωμένη,
πρόκειται, όμως, για φθορά που εμπίπτει
στη συμφωνημένη χρήση, αφού ο δρόμος
επί του οποίου βρίσκεται το μίσθιο έχει
καθημερινά αυξημένη κυκλοφορία και τα
καυσαέρια των διερχομένων οχημάτων
προκάλεσαν το εύλογο μαύρισμα στις
πτυχές της τέντας. Επομένως, δεν
γεννάται ευθύνη της μισθώτριας ως
προς την καταβολή του υπό στοιχείο
(1) αγωγικού κονδυλίου. Επίσης, και
οι οπές που άνοιξε στους τοίχους του
μισθίου η εναγομένη, προκειμένου να
στηρίξει ράφια για την τοποθέτηση των
πωλουμένων ειδών, συνιστούν φθορά
εμπίπτουσα στη συνηθισμένη χρήση.

1029/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Οικονόμου, Φώτης Λεπίδας).
Κοινωνία. Δικαίωμα του συγκυρίου να ζητήσει το μερίδιό του των ωφελημάτων που
απώλεσε επειδή άλλος συγκύριος είχε την αποκλειστική χρήση του κοινού. Αρκεί
ότι χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από τον εναγόμενο συγκύριο. Στοιχεία σχετικής
αγωγής. Συγκύριοι φορτηγού αυτοκινήτου κληρονομιαίου. Η άδεια του οχήματος δεν
μεταβιβάζεται στους κληρονόμους. Αγωγή συγκληρονόμου κατά των λοιπών για ζημία
που υπέστη από τη μη παραχώρηση του αυτοκινήτου και στον ενάγοντα κληρονόμο.
Απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής.

Από τις διατάξεις των άρθρων

786, 787,792 και 962 ΑΚ προκύπτει,
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ότι επί αποκλειστικής χρήσεως του
κοινού αντικειμένου από έναν από τους
κοινωνούς εκείνος εξ αυτών που δεν
έκανε χρήση αυτού κατά το εξ αδιαιρέτου
ποσοστό του, δικαιούται να απαιτήσει από
τον άλλο που έκανε αποκλειστική χρήση
του κοινού, ανάλογη μερίδα επί του
οφέλους που αποκόμισε ο αποκλειστικός
χρήστης, το οποίο συνίσταται στην αξία της
χρήσεως του κοινού κατά τον προορισμό
του και αποτελεί ωφέλημα από το κοινό
πράγμα. Η αξίωση αυτή του κοινωνού
που δεν έκανε χρήση δεν εξαρτάται
από την προηγούμενη παρακώλυση του
προς χρήση από τον εναγόμενο, αρκεί
ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά
από τον άλλον (ΕΑ. 4916/99 Ελ. Δ.
41.183) είτε αμέσως από τον ίδιο, είτε
με τρίτο πρόσωπο είτε με οποιοδήποτε
τρόπο (ΕΑ. 3908/99 Ελ. Δ. 40.1609) και
δεν αποτελεί μίσθωμα αλλά ωφέλεια (Ε.
Πειρ. 1326/99 Ελ. Δ. 38.1609). Για το
ορισμένο της σχετικής αγωγής, αρκεί να
προσδιορίζεται σ’ αυτή το κοινό πράγμα,
το μερίδιο σ’ αυτό του ενάγοντος, ότι ο
εναγόμενος έκανε αποκλειστική χρήση, τα
ωφελήματα που ο τελευταίος απεκόμισε
από την αποκλειστική χρήση. Ο
εναγόμενος προς απόκρουση της αγωγής
μπορεί να αμφισβητήσει την συγκυριότητα
του ενάγοντος ή το ποσοστό αυτής στο
κοινό πράγμα ή να ισχυρισθεί ότι κατέχει
αυτό και κατά τη μη αμφισβητούμενη
μερίδα του ενάγοντος δυνάμει εννόμου
σχέσεως (ΑΠ. 1480/2000 Ελ.Δ. 42.670).
Αν όμως ο κοινωνός παρεμποδίστηκε
από τον άλλο που έκανε αποκλειστική
χρήση να κάνει και αυτός ανάλογη προς τη
μερίδα του χρήση, όπως συμβαίνει όταν
ο κοινωνός εζήτησε να κάνει σύγχρηση
του κοινού και παρεμποδίστηκε από
τον εναγόμενο, τότε από την υπαίτια
και παράνομη αυτή συμπεριφορά του
εναγομένου, που συνιστά αδικοπραξία
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κατά το άρθρο 914 ΑΚ, ο κοινωνός
δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση με
βάση τις περί αδικοπραξιών διατάξεις
του ΑΚ η οποία περιλαμβάνει κάθε ζημία
αυτού (θετική και αποθετική) που τελεί
σε αιτιώδη σύνδεσμο με την παράνομη
και υπαίτια αυτή συμπεριφορά του
εναγομένου (ΑΠ. 1671/95 Ελ.Δ. 39.367,
ΑΠ. 554/98 Ελ.Δ. 39.1317). Ως διαφυγόν
κέρδος, υπό την έννοια της κατά το άρθρο
298 ΑΚ αποζημίωσης στην περίπτωση
που κοινωνός κάνει αποκλειστική χρήση
του κοινού παρανόμως και υπαιτίως,
νοείται και οποιοδήποτε ποσό που ο
κοινωνός που στερήθηκε τη χρήση αυτού,
αποστερήθηκε από την αποκλειστική
χρήση του εναγομένου, και το οποίο
ποσό κατά τη συνηθισμένη πορεία
των πραγμάτων και με πιθανότητα θα
κέρδιζε αν έκανε σύγχρηση του κοινού
κατά τον προορισμό του. (π.χ. λόγω
μισθώσεως αυτού σε τρίτο και την
είσπραξη μισθωμάτων)! Αρκεί προς τούτο
πιθανότητα κατά τη συνηθισμένη πορεία
των πραγμάτων, που πρέπει να προκύπτει
από τις ιδιαίτερες περιστάσεις και ιδιαίτερα
από τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά
μέτρα, μη απαιτουμένης προς τούτο
βεβαιότητας και μη αρκούντος το
αποτέλεσμα αυτό να παρίσταται ως
απλώς ενδεχόμενο. Για το ορισμένο
της αγωγής του πρέπει να εκτίθενται
στην αγωγή συγκεκριμένα πραγματικά
περιστατικά που πιθανολογούν τη ζημία
του από διαφυγόντα κέρδη (ΑΠ. 1582/01
Ελ.Δ. 43.701). Τέτοια όμως πιθανότητα
για διαφυγόντα κέρδη από την κατά
τον προορισμό του κοινού πράγματος
τακτική εκμετάλλευσή του και την εντεύθεν
είσπραξη κερδών δεν υφίσταται, όταν
το κοινό πράγμα δεν είναι δεκτικό εκ
του νόμου της επικαλούμενης από τον
ενάγοντα εκμετάλλευσης, όπως όταν το
κοινό πράγμα είναι φορτηγό ιδιωτικής
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χρήσεως αυτοκίνητο που περιήλθε
στους κοινωνούς αιτία κληρονομικής
διαδοχής, και του οποίου η άδεια
κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες
χορηγήθηκαν στον κληρονομηθέντα για
άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με το
β.δ. 281/73 «περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ.
49/68 κλπ», όπως αυτό τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις των άρθρων 2 του ν.
1959/91, 8 & 11 του ν. 2366/95 και άρθρο
7 του ν. 2465/95, διότι στην περίπτωση
αυτή, η άδεια κυκλοφορίας φορτηγών
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων μέχρι
4.000 κιλών μικτού βάρους χορηγούνται
αποκλειστικά για την άσκηση νομίμως
του επαγγέλματος του δικαιούχου με
μειωμένη υπέρ του δημοσίου εισφορά,
και με σκοπό την υποβοήθηση αυτού.
Επομένως μετά τον θάνατο του
δικαιούχου αδείας ιδιωτικής χρήσεως
φορτηγού αυτοκινήτου, που χορηγήθηκε
σ’ αυτόν όταν ζούσε για την άσκηση του
επαγγέλματός του (επαγγελματικό), οπότε
παύει και η άσκηση του επαγγέλματος η
άδεια του οχήματος δεν μεταβιβάζεται
στους κληρονόμους του και όπως για όλα
τα λοιπά οχήματα ακυρώνεται μετά ένα
μήνα από της επαγωγής της κληρονομιάς
εκδιδομένης νέας αδείας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 1146/72
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 954/79.
………… Περαιτέρω εκθέτει ότι,
οι εναγόμενοι παρ’ ότι οχλήθηκαν από
αυτή να κάνει σύγχρηση του κοινού
αυτού αυτοκινήτου, κατά το παραπάνω
ποσοστό της δεν της επέτρεψαν αυτή και
της αποστέρησαν την χρήση του κατά το
αναφερόμενο στην αγωγή της χρονικό
διάστημα από 1.1.94 μέχρι 31.12.98,
κατά το οποίο χρησιμοποιούσαν το κοινό
πράγμα οι ίδιοι, και ότι συνεπεία της
επικαλούμενης από την ενάγουσα, για το
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λόγο αυτό, αδικοπραξίας, αυτή ζημιώθηκε
το ποσό των 2.906.220 δραχμών, το οποίο
ποσό αυτή θα απεκέρδαινε αν έκανε
σύγχρηση του κοινού αυτοκινήτου κατά
το παραπάνω μερίδιο της, καθόσον κατά
το κρίσιμο στην προκειμένη περίπτωση
χρονικό διάστημα με πιθανότητα θα
εξεμίσθωνε το αυτοκίνητο αυτό σε
τρίτους για τη μεταφορά γεωργικών
προϊόντων και λοιπών πραγμάτων αντί
μηνιαίου μισθώματος 200.000 δραχμών
(αναλογία στο μερίδιο της 100.000 δρχ.)
και έτσι ζημιώθηκε αυτή παρανόμως και
υπαιτίως από τους εναγομένους που της
εστέρησαν τη σύγχρηση το παραπάνω
ποσό. Για τους λόγους αυτούς εζήτησε
με την αγωγή της να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να της καταβάλλουν το
παραπάνω ποσό αποζημίωσης, κατ’
αναλογία των μερίδων τους (1.031.220
δρχ. η πρώτη και 937.500 έκαστος των
λοιπών) νομιμοτόκως από την επίδοση
της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Μ’
αυτό το ιστορικό και αίτημα η αγωγή
είναι απορριπτέα ως αόριστη διότι:
α) η ενάγουσα δεν επικαλείται ότι το
κληρονομιαίο αυτό αυτοκίνητο η άδεια
κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στο
όνομα του κληρονομηθέντος συζύγου,
εκδόθηκε νέα άδεια στο όνομα των
κληρονόμων, μετά παρέλευση μηνός από
την αποδοχή της κληρονομιάς και ότι μετά
το θάνατο του αρχικού συγκληρονόμου
πεθερού της εκδόθηκε και νέα άδεια στο
όνομα όλων των κληρονόμων, ώστε
να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτού
και η κατά τον προορισμό του τακτική
εκμετάλλευσή του β) δεν εκθέτει επίσης
στην αγωγή της για ποίο ειδικότερο
σκοπό εκδόθηκε στο όνομα του συζύγου
της η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου,
ώστε να δύναται να κριθεί αν με βάση την
άδεια αυτού ήταν δυνατή η κυκλοφορία
του και μετά το θάνατο του συζύγου
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της (μεταφορά προϊόντων κλπ). Τα
στοιχεία αυτά αποτελούν σύμφωνα με
όσα στις νομικές σκέψεις της παρούσας
αναπτύχθηκαν, ειδικές περιστάσεις
που προσδιορίζουν την δυνατότητα
αποκομίσεως κερδών από την κατά τον
προορισμό του εκμετάλλευση του κοινού
αυτοκινήτου, αφού αν δεν εκδόθηκε νέα

άδεια στο όνομα των συγκληρονόμων ή
αν η αρχική άδεια αυτού είχε εκδοθεί για
την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος
από τον κληρονομηθέντα, δεν μπορεί να
γίνει νόμιμη χρήση του αυτοκινήτου και
εντεύθεν να αποκομισθούν κέρδη από τη
χρήση αυτού κατά τον προορισμό του.

1061/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρήστος Δημακόπουλος, Ευστάθιος Καννής, Δημήτριος
Λειβαδάς).
Αδικοπραξία. Αποζημίωση με βάση το άρθρο 931 Α.Κ. Περιστατικά. Επιδίκαση 10.000.000
δρχ. για το λόγο αυτό. Ι.Κ.Α. Αυτοδίκαιη υποκατάσταση του ΙΚΑ για το ποσό που το ίδρυμα
οφείλει ασφαλιστικές παροχές στο δικαιούχο της αποζημιώσεως. Αυτό προϋποθέτει ότι ο
ασφαλισμένος έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση σχετική αξίωση αποζημιώσεως.

Για την θεμελίωση της αυτοτελούς
αξιώσεως από το άρθρο 931 ΑΚ
απαιτείται να συντρέχουν περιστατικά
πέραν εκείνων, που απαιτούνται για τη
θεμελίωση αξιώσεων με βάση τα άρθρα
929 και 932 ΑΚ, τα οποία θα συνθέτουν
την παραπάνω έννοια της επιδράσεως
της αναπηρίας ή της παραμορφώσεως
στο μέλλον του παθόντος (ΑΠ 477/2001
Ελ.Δικ. 43383, ΑΠ 1582/2001 Ελ.Δικ.
43701, ΑΠ 100/2001 Ελ.Δικ. 42672).
Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως προκύπτει από την ένδικη αγωγή η
ενάγουσα ισχυρίζεται τα εξής πραγματικά
περιστατικά: Είναι πτυχιούχος της
Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Κατά τον χρόνο του ατυχήματος
εργαζόταν ως καθηγήτρια αναπληρώτρια
στο Γυμνάσιο Τραγανού Ηλείας. Λόγω
του ατυχήματος υπέστη εφ’ όρου ζωής
αναπηρία η οποία συνεπάγεται απόλυτη
έλλειψη κινητικής αυτονομίας, την
αδυναμία της να στηριχθεί στα πόδια της

και την αυτοδύναμη μετακίνηση των μελών
του σώματός της με φυσιολογικές κινήσεις
που πραγματοποιεί κάθε άνθρωπος.
Η σωματική της αδυναμία είναι τέτοια
που μόνο με την βοήθεια μηχανικών
μέσων μπορεί να πραγματοποιήσει
ελάχιστες μετακινήσεις και μόνο σε
έκτακτες περιπτώσεις και πάντοτε με την
βοήθεια συνοδού. Η αναπηρία αυτή θα
επηρεάσει δυσμενώς το μέλλον της τόσο
στην επαγγελματική της εξέλιξη όσο και
στην κοινωνική της αποκατάσταση και
δεν θα δυνηθεί να απολαύσει τα αγαθά
της ζωής αφού θα είναι καταδικασμένη
να ευρίσκεται εγκλωβισμένη μέσα στο
σπίτι της στο κρεββάτι ή σε κάποιο
αναπηρικό καροτσάκι. Με βάση τα
παραπάνω ιστορούμενα η ενάγουσα
ζήτησε αποζημίωση βάσει του άρθρου
931 ΑΚ ύψους 20.000.000 δρχ. Η αγωγή
ως προς την ως άνω αξίωση είναι πλήρως
ωρισμένη και νόμιμη ερειδόμενη στη διάταξη
του άρθρου 931 ΑΚ.
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Για την αντιμετώπιση όλων
αυτών των δυσμενών επιπτώσεων
στις μελλοντικές κοινωνικές και λοιπές
συναναστροφές και στην εν γένει
κοινωνική και επαγγελματική της
εξέλιξη, πρέπει να της επιδικασθεί ως
αποζημίωση το ποσό των 10.000.000
δρχ. Το ποσό αυτό είναι αυτοτελές και
ανεξάρτητο από άλλη αποζημίωση,
στηριζόμενο στις διατάξεις του άρθρου
931 ΑΚ και επιδικάζεται προκειμένου
αυτή να δημιουργήσει οικονομική και
επαγγελματική αυτοτέλεια του ιδίου
επιπέδου με εκείνη που θα ήταν και χωρίς
την παρεμβολή του ατυχήματος, η οποία
θα διευκολύνει την επαγγελματική και
κοινωνική της αποκατάσταση. (ΕΑ 2598/
99 Δ/νη 42175 ΕΑ 1291/93 Ε.Συγκ.Δικ.
1993 254, ΕΑ 364/91 Επιθ.Συγκ.Δικ.
1993351, ΕΘ 839/2000 Επ.Συγκ.Δικ.
2000297).
Κατά το άρθρο 10 παρ. 5 του ΝΔ
4104/1960 όπως αυτό αντικατ. με το άρθρο
18 παρ. 1 Ν. 4476/65, επιφυλασσομένης
της εφαρμογής των διατάξεων των
άρθρων 34 παρ. 2 και 60 παρ. 3 του ΑΝ
1846/51, εφόσον ο ασφαλισμένος ή μέλη

της οικογενείας του δύνανται με άλλους
νόμους να αξιώσουν αποζημίωση για
ζημία προσγενομένη σε αυτούς συνεπεία
ασθενείας, αναπηρίας ή θανάτου
του εις διατροφή αυτών υπόχρεου, η
αξίωση αυτή μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ για
το ποσό που το ίδρυμα αυτό οφείλει
ασφαλιστικές παροχές στο δικαιούχο της
αποζημιώσεως. Η παραπάνω μεταβίβαση,
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1654/86
επέρχεται αυτοδικαίως από τότε που
γεννήθηκε η αξίωση. Μεταξύ των παροχών
που καταβάλλει το ΙΚΑ στον παθόντα
ασφαλισμένο συγκαταλέγεται, κατά την
ειδική πρόβλεψη του άρθρου 42 παρ. 1 του
Ν. 1140/81 και το παραπληγικό επίδομα
δηλαδή το βοήθημα που χορηγείται
σε περίπτωση προκλήσεως μονίμου
ή μη μονίμου κινητικής αναπηρίας του
παθόντος (ΣΤΕ 3919/92 Επιθ. Δικ. Κοιν.
Ασφ. ΛΕ 774 ΣΤΕ 2969/90 Επιθ. Δικ. Κοιν.
Ασφ. ΛΓ’ 232). Για την σχετική αυτοδίκαια
υποκατάσταση του ΙΚΑ προϋποτίθεται
ότι ο παθών ασφαλισμένος έχει στη
συγκεκριμένη περίπτωση σχετική αξίωση
αποζημιώσεως κατά του υπόχρεου (ΕΑ
4519/93 Επιθ. Συγκοιν. Δικ. 199419).

1068/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τριαντάφυλλος Μέντζος, Χριστόφορος Παλιογιώργος).
Αδικοπραξία. Από τη γνώση της ζημίας και του υποχρέου σε αποζημίωση τρέχει ο
χρόνος της παραγραφής και καταλαμβάνει το σύνολο της ζημίας που έχει επέλθει ή
μέλλει να επέλθει, εκτός από εκείνη που δεν είναι προβλεπτή κατά την συνήθη πορεία
των πραγμάτων. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να προσδιορισθεί το μέγεθος της ζημίας
δεν εμποδίζει την έναρξη της παραγραφής. Το βάρος της αποδείξεως το φέρει ο
εναγόμενος που προτείνει την παραγραφή. Αν η αδικοπραξία αποτελεί κακούργημα,
τότε η (πενταετής) παραγραφή επιμηκύνεται ενώ στο πλημμέλημα η παραγραφή είναι
ίδια με την παραγραφή της αδικοπραξίας, δηλαδή πενταετής.

Επειδή από τον συνδυασμό των

διατάξεων των αρθρ. 247, 251, 298,
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914 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση
αδικοπραξίας, αφότου εκδηλώνεται το
ζημιογόνο γεγονός με οποιαδήποτε
μορφή ζημίας (θετικής ή αποθετικής)
και γεννάται υπέρ του ζημιωθέντος
αξίωση αποζημιώσεως για την όλη ζημία,
παρούσα και μέλλουσα, της οποίας η
δικαστική επιδίωξη είναι δυνατή, αρχίζει η
παραγραφή της σχετικής αξιώσεως προς
αποζημίωση. Κατά το αρθρ. 10 παρ. 2
του Ν. 489/76, η αξίωση του ζημιωθέντος
τρίτου κατά του ασφαλιστή παραγράφεται
μετά πάροδο δύο ετών από της ημέρας
του ατυχήματος, επιφυλασσομένων
των περί αναστολής και διακοπής της
παραγραφής κειμένων διατάξεων. Σε
περίπτωση εξακολουθητικής ζημίας δεν
αναγεννάται η αξίωση αποζημιώσεως
εξακολουθητικώς αλλά η αξίωση ακόμη
και για μέλλουσα ζημία γεννάται εξ
αρχής, αφότου η παράνομη και υπαίτια
πράξη άρχισε να αναδίδει επιζήμιες
συνέπειες, εφόσον η μέλλουσα αυτή
ζημία μπορεί κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων να προβλεφθεί. Ο χρόνος της
παραγραφής αρχίζει να τρέχει αμέσως
από τη στιγμή που η ικανοποίηση της
αξιώσεως είναι δικαστικώς επιδιώξιμη και
υφίσταται γνώση της ζημίας εκ μέρους του
παθόντος. Ως γνώση της ζημίας νοείται
η γνώση των επιζήμιων συνεπειών της
πράξεως, όχι δε η γνώση της ακριβούς
εκτάσεως αυτής ή του ποσού της
αποζημιώσεως. Από τη γνώση αυτή και
τη γνώση του υπόχρεου σε αποζημίωση
ο χρόνος της παραγραφής τρέχει και
καταλαμβάνει το σύνολο της ζημίας που
έχει επέλθει ή μέλλει να επέλθει, εκτός
από εκείνη που δεν είναι προβλεπτή
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων.
Συνεπώς, το γεγονός ότι ο παθών δεν
μπορεί ακόμη να προσδιορίσει ακριβώς
το μέγεθος της ζημίας δεν εμποδίζει την
έναρξη της παραγραφής. Αυτό ισχύει
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για εκείνες μόνο τις επιζήμιες συνέπειες
που μπορούν κατά την αντίληψη των
συναλλαγών να προβλεφθούν ως
δυνατή συνέπεια της άδικης πράξεως.
Αν όμως μεταγενεστέρως γεννήθηκαν ή
έγιναν αντιληπτές επιζήμιες συνέπειες,
οι οποίες προηγουμένως ήταν
απρόβλεπτες και απροσδόκητες αρχίζει
για την αξίωση προς αποκατάσταση
αυτών νέα αυτοτελής παραγραφή,
αφότου ο παθών έλαβε γνώση αυτών
και της αιτιώδους συνάφειας τους με
την αδικοπραξία (βλ. ΑΠ (ολ) 38/96, Δνη
97, 41, 23/94, Δνη 95, 577, ΑΠ 123/2002,
Δνη 2002, 1685, 53/2002, Δνη 2002, 761,
967/2001, Δνη 2003, 186, 940/2001, Δνη
2001, 940, 369/2001, Δνη 2002, 154,
1232/2000, Δνη 2002, 95). Σε περίπτωση
ασκήσεως της αγωγής για μέρος μόνο
της αξιώσεως για αποζημίωση από
ορισμένη αιτία, η επίδοση της αγωγής
διακόπτει, σύμφωνα με τα αρθρ. 261 εδ.
α’ του ΑΚ και 221 παρ. 1 του ΚΠολΔ, την
παραγραφή μόνο για το μέρος αυτό, ως
προς το οποίο δημιουργείται αντιστοίχως
εκκρεμοδικία και όχι για άλλες αξιώσεις
προς αποζημίωση από την ίδια αιτία που
ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο και
μάλιστα ανεξαρτήτως αν ως προς τις
τελευταίες είχε γίνει επιφύλαξη για τη
δικαστική επιδίωξή τους (βλ. ΑΠ 123/
2002, ο.π. 53/2002, ο.π. 1239/2000,
ο.π. 123/99, Δνη 99, 774). Εξάλλου,
από τις ίδιες διατάξεις σε συνδυασμό
με το αρθρ. 338 του ΚπολΔ προκύπτει
ότι το βάρος αποδείξεως του ότι ο
δικαιούχος της αποζημιώσεως γνώριζε
από ορισμένο χρονικό σημείο την ζημία
και τον υπόχρεο προς αποζημίωση φέρει
εκείνος που επικαλείται παραγραφή της
αξιώσεως, δηλαδή ο εναγόμενος, ο δε
ισχυρισμός του ενάγοντος ότι η ζημία
δεν ήταν από τότε προβλεπτή και ότι
έλαβε γνώση σε μεταγενέστερο χρόνο
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από τον οποίο αυτή ήταν προβλεπτή,
αποτελεί αιτιολογημένη άρνηση και όχι
αντένσταση κατά της ενστάσεως περί
παραγραφής (βλ. ΑΠ 940/2001, ο.π.,
807/97, Δ 29, 187 και σχ. Κ. Μπέη υπ’
αυτήν). Στην ίδια παραγραφή υπόκειται
και η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση
για ηθική βλάβη (βλ. ΑΠ 967/2001,
Δνη 2003, 186). Αν η αδικοπραξία
αποτελεί συνάμα και κολάσιμη πράξη
που κατά τον ποινικό νόμο υπόκειται
σε μακρύτερη παραγραφή αυτή ισχύει
και για την απαίτηση αποζημιώσεως
(μόνο όσον αφορά τον εναγόμενο
δράστη του αδικήματος). Η μακρότερη
αυτή παραγραφή της κολάσιμης
πράξεως ισχύει μόνο όταν η πράξη
είναι κακούργημα. Αν η πράξη είναι
πλημμέλημα δεν εφαρμόζεται η
παραγραφή αυτή, αφού δεν είναι
μακρότερη, αλλά η παραγραφή της
παρ. 1 του αρθρ. 937 του ΑΚ (βλ.
ΑΠ (ολ) 21/2003, Δνη 2003, 947, ΑΠ
779/2002, Δνη 2002, 1687, 374/2001,
Δνη 2002, 156, ΕφΑΘ. 8060/97, Δνη
98, 888, 1/94, ΝοΒ 42, 1007 και Δνη
94, 1689). Ακόμη, κατά το αρθρ. 268
εδ. α’ του ΑΚ, αν για μια τέτοια μερική
κατά τα άνω αγωγή που άσκησε ο
δικαιούχος της αποζημιώσεως εκδοθεί
τελεσίδικη απόφαση, η οποία επιδικάζει
εις βάρος του ασφαλιστή αποζημίωση
για το συγκεκριμένο επίδικο μέρος της

αξίωσης αποζημιώσεως, τότε επέρχεται
κατ’ αρχήν επιμήκυνση της παραπάνω
βραχυπρόθεσμης παραγραφής σε
εικοσαετή, αρχομένη από την τελεσιδικία,
για την όλη αξίωση αποζημιώσεως,
δηλαδή και για το υπόλοιπο μέρος
αυτής που δεν ήταν επίδικο και αφορά
ζημίες που ανάγονται σε χρόνο
μεταγενέστερο εκείνου για τον οποίο
επιδικάσθηκε αποζημίωση, καθόσον
και το μέρος αυτό της αξιώσεως, αν
και δεν περιέχεται ειδική αναγνωριστική
διάταξη στην απόφαση, θεωρείται ότι
είχε βεβαιωθεί με την ενυπάρχουσα ως
προς αυτό παρεμπίπτουσα δικαστική
κρίση, η οποία ήταν αναγκαία για την
ύπαρξη του δικαιώματος αποζημιώσεως
του παθόντος γενικώς για την όλη ζημία
του. Η επιμήκυνση όμως του χρόνου της
παραγραφής κατά το αρθρ. 268° του
ΑΚ προϋποθέτει την ύπαρξη αξιώσεως
που δεν έχει υποκύψει στη μέχρι την
τελεσιδικία ισχύουσα βραχυχρόνια
παραγραφή, δεδομένου ότι η τελεσίδικη
επιδίκαση της αξιώσεως δεν επέφερε
αναβίωση της αξιώσεως και κατά το
μέρος αυτό που δεν έχει ασκηθεί και έχει
πλέον αποσβεσθεί λόγω παραγραφής,
η οποία διέδραμε χωρίς διακοπή, κατ’
αρθρ. 261 εδ. α του ΑΚ (βλ. ΑΠ (Ολ)
24/03, Δνη 2003, 949, 44/96, ΝοΒ 45,
451, 23/94, Δνη 95, 577).

1069/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Λαλιώτης, Φώτιος Ραβαζούλας).
Αδικοπραξία. Ο υπεύθυνος θανατώσεως προσώπου υποχρεούται να αποζημιώσει
εκείνον που κατά το νόμο είχε δικαίωμα να απαιτήσει από τον παθόντα διατροφή
ή παροχή υπηρεσιών. Στοιχεία της αγωγής. Ενστάσεις εναγομένου. Επικουρικό
Κεφάλαιο. Πότε υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στα θύματα αυτοκινητικών

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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ατυχημάτων. Παραγραφή των σχετικών αξιώσεων.

Επειδή κατά τη διάταξη του
αρθρ. 928 εδ. β’ του ΑΚ σε περίπτωση
θανατώσεως
προσώπου
από
αδικοπραξία ο υπεύθυνος υποχρεούται να
αποζημιώσει εκείνον που κατά τον νόμο
έχει δικαίωμα να απαιτεί από τον θανόντα
διατροφή ή παροχή υπηρεσιών, τις οποίες
και στερείται πλέον με τον θάνατο του
υπόχρεου. Δικαιούχος δε κατά τα αρθρ.
1485 και 1488 του ΑΚ είναι πλην άλλων
και το τέκνο του θανόντος. Η διαπίστωση
αν το επιζών τέκνο υφίσταται ζημία από
οικονομική έννοια από τη θανάτωση του
ή των γονέων του θα εξευρεθεί από τις
διατάξεις του οικογενειακού δικαίου και
συνδέεται αναγκαίως με τον συσχετισμό
των εκατέρωθεν δυνατοτήτων. Για το
ορισμένο της αγωγής αυτής του τέκνου
πρέπει να εκτίθεται στο δικόγραφο, εκτός
από τη συγγενική σχέση και τις συνθήκες
της αδικοπραξίας, οι οικονομικές
δυνατότητες του θανατωθέντος κατά
τον τελευταίο πριν από τη θανάτωση
του χρόνο και οι πιθανές εξελίξεις των
εισοδημάτων αυτών κατά τη συνήθη
πορεία των πραγμάτων αν αυτός ζούσε.
Ακόμη, πρέπει να αναφέρεται ότι το
τέκνο στερείται πόρων και εισοδημάτων
επαρκών για τη διατροφή του, αφού η
αξίωση διατροφής προϋποθέτει αδυναμία
του τέκνου να διατρέφει τον εαυτό του,
καθώς και το ποσό της καταβλητέας
διατροφής με βάση τις ανάγκες του, όπως
αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της
ζωής του και ότι συνεπεία του θανάτου
του θα αποστερείται στο μέλλον το τέκνο
της δικαιούμενης ανάλογης διατροφής. Ο
εναγόμενος υπόχρεως σε αποζημίωση
μπορεί να αντιτάξει την κατά το αρθρ. 1489
παρ. 1 του ΑΚ ένσταση που θα μπορούσε
να αντιτάξει ο εναγόμενος για καταβολή
της διατροφής ένας μόνο γονέας ότι με

τη διατροφή βαρύνεται αναλόγως και ο
άλλος επιζών γονέας υποχρεούμενος
ενόψει των οικονομικών δυνατοτήτων
του (τις οποίες πρέπει να προσδιορίσει
και που αν αποδειχθούν περιορίζουν
κατά το αντίστοιχο ποσό την υποχρέωση
του εναγομένου γονέα για διατροφή) σε
συνεισφορά (βλ. ΑΠ 1067/96, Δνη 97,
1061, 747/96, Δνη 96, 1544, 336/94,
ΝοΒ 43, 245, ΕφΑΘ. 2014/2000, Δνη
2001, 1646). Επομένως, ο ισχυρισμός του
εκκαλούντος ότι η αγωγή επί της οποίας
εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση ήταν
αόριστη, διότι δεν αναφέρονται και οι
οικονομικές δυνατότητες της ασκούσας
τη γονική μέριμνα επί της ανήλικης
θυγατέρας του θανατωθέντος μητέρας
της και η συνεισφορά της τελευταίας
στην προ του θανάτου του συζύγου της
κάλυψη των οικογενειακών αναγκών, δεν
είναι νόμιμος. Ομοίως, δεν ήταν ανάγκη
να διαλαμβάνονται στην αγωγή και οι
τυχόν παροχές που έλαβε η ανήλικη από
τον ασφαλιστικό της φορέα του θανόντος
γονέα της, διότι και τα περιστατικά αυτά
μπορούν να προβληθούν κατ’ ένσταση
από το εναγόμενο Επικουρικό Κεφάλαιο
για τον περιορισμό της υποχρεώσεως του
προς αποζημίωση σύμφωνα με το αρθρ.
19 παρ. 5 του Ν. 489/76, όπως ισχύει
(βλ. σχετικώς ΑΠ 786/2002, Δνη 2003,
718). Έτσι, ο οικείος λόγος της εφέσεως
με τον οποίο το εκκαλούν παραπονείται
ότι η αγωγή έπρεπε να απορριφθεί ως
αόριστη, διότι δεν περιέχονται τα ως άνω
στοιχεία, δεν είναι βάσιμος.
Επειδή στο αρθρ. 19 του Ν. 489/
76 ορίζονται περιοριστικά οι περιπτώσεις
στις οποίες το Επικουρικό Κεφάλαιο
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση
στα θύματα των αυτοκινητικών
ατυχημάτων, όταν αυτά δεν μπορούν
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να ικανοποιηθούν από τον υπόχρεο σε
αποζημίωση. Έτσι, κατά την περ. 4 του
ίδιου άρθρου υποχρεούται να καταβάλει
αποζημίωση στα πρόσωπα που
ζημιώθηκαν από αυτοκινητικό ατύχημα
όταν ο ασφαλιστής πτωχεύσει ή εις βάρος
του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε
η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής
επιχείρησης ένεκα παραβάσεως νόμου.
Το Επικουρικό Κεφάλαιο οφείλει να
καταβάλει στο ζημιωθέν πρόσωπο ό,τι
όφειλε να καταβάλει σε αυτό η ασφαλιστική
εταιρεία (της οποίας ανακλήθηκε η άδεια
λειτουργίας) μόνο εκ της συμβάσεως
ασφαλίσεως και όχι από άλλο νόμιμο
λόγο. Ειδικότερα, εάν η ασφαλιστική
εταιρεία αναδέχθηκε σωρευτικά με τον
ασφαλισμένο, κατά την έννοια του αρθρ.
477 του ΑΚ, να καταβάλει αποζημίωση, το
Επικουρικό Κεφάλαιο δεν ευθύνεται από
τη σωρευτική αναδοχή από την οποία
παράγεται πρόσθετη και αυτοτελής
ενοχή. Αυτό ευθύνεται μόνο για την εκ
του αρθρ. 10 παρ. 1 του Ν. 489/76, έναντι
του ζημιωθέντος προσώπου, ευθύνη
της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία
πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση.
Συνεπώς, εφόσον δεν ευθύνεται εκ της
σωρευτικής αναδοχής, η κατ’ αυτού
αξίωση του ζημιωθέντος υπόκειται στην
προβλεπόμενη βραχύτερη παραγραφή
των δύο ετών από την ημέρα του
ατυχήματος που ισχύει για την αξίωση
έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας και
εφαρμόζεται και επί της ευθύνης του
Επικουρικού Κεφαλαίου, κατ’ αρθρ. 10
παρ. 2 και 19 παρ. 2 του Ν. 489/76,
όπως ισχύουν μετά τον Ν. 2496/97 (βλ.
ΑΠ 128/2002, Δνη 2002, 1057) και όχι
στη μακρότερη πενταετή παραγραφή που
ισχύει για την θεμελιούμενη στη σωρευτική
αναδοχή βάση της αγωγής (βλ. ΑΠ 901/95,
ΝοΒ 45, 983). Εξάλλου, κατά τη διάταξη
του αρθρ. 268 παρ. 1 του ΑΚ κάθε αξίωση
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που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο
εκτελεστό παραγράφεται μετά είκοσι
έτη και αν ακόμη η αξίωση καθ’ εαυτήν
υπαγόταν σε συντομότερη παραγραφή.
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι η διετής
κατά τα άνω παραγραφή της αξιώσεως
κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου περί
καταβολής από αυτό ασφαλιστικής
αποζημιώσεως για αστική ευθύνη από
αυτοκινητικό ατύχημα, σε περίπτωση
που επέλθει με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση η αναγνώριση της έννομης
σχέσης από την οποία απορρέει η προς
αποζημίωση υποχρέωση ή η επιδίκαση
της αποζημιώσεως αυτής, τότε επέρχεται
επιμήκυνση της διετούς παραγραφής
σε εικοσαετή. Η επιμήκυνση αυτή του
χρόνου της παραγραφής προϋποθέτει
αναγκαίως την ύπαρξη αξιώσεως που
δεν είχε υποκύψει ακόμη στη μέχρι
την τελεσιδικία ισχύουσα βραχυχρόνια
παραγραφή, καθόσον η τελεσίδικη
επιδίκαση της επίδικης τότε αξιώσεως δεν
επιφέρει αναβίωση της αξιώσεως και κατά
το μέρος που δεν έχει ασκηθεί και έχει
πλέον αποσβεσθεί λόγω παραγραφής
που διέδραμε χωρίς διακοπή κατά το
αρθρ. 261 του ΑΚ, όπως συμβαίνει
με την αξίωση περί επιδικάσεως
αποζημίωσης λόγω στέρησης διατροφής
για μεταγενέστερο χρόνο, και της οποίας η
παραγραφή, εφόσον αποτελεί προβλεπτή
ζημία στα πλαίσια του αρθρ. 10 παρ. 2
του Ν. 489/76, άρχισε την επομένη του
ατυχήματος (βλ. ΑΠ (ολ) 38/96, Δνη 97,
41, 23/94, Δνη 95, 577, ΑΠ 1339/2001,
Δνη 2003, 720, 1021/2001, Δνη 2003,
494).
……. Εν προκειμένω, από την
επομένη του ατυχήματος άρχισε να τρέχει
η διετής παραγραφή εκ της ασφαλιστικής
συμβάσεως κατά της ασφαλιστικής
εταιρείας και του ειδικού διαδόχου
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αυτής ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Η αγωγή επί της οποίας εκδόθηκε η
εκκαλουμένη απόφαση και με την οποία
ζητούσε επιδίκαση αποζημιώσεως για
στέρηση διατροφής για μία διετία από
την 1872000, ασκήθηκε, όπως δεν
αμφισβητείται την 2172000, δηλαδή μετά
την πάροδο διετίας από του ατυχήματος
και επομένως, η ένδικη αξίωση, η οποία
ήταν προβλεπτή και απαιτητή από την
ημέρα του ατυχήματος εκ μέρους της
ενάγουσας αυτής, όπως συνομολογείται
άλλωστε, υπέπεσε σε παραγραφή. Ο
ισχυρισμός της ενάγουσας ότι η αγωγή
της θεμελιώνεται και στη σωρευτική
αναδοχή χρέους, καθόσον η υπαίτια
οδηγός κατέθεσε στην αστυνομική αρχή

το σήμα ασφάλισης του ζημιογόνου
οχήματος στην ασφαλιστική εταιρεία
της οποίας η άδεια ανακλήθηκε
μεταγενεστέρως, αλυσιτελώς προτείνεται,
καθόσον, όπως έχει προεκτεθεί, η ευθύνη
του εκκαλούντος είναι εκ της ασφαλιστικής
συμβάσεως και μόνο και όχι εκ της τυχόν
σωρευτικής αναδοχής που συνήφθη
μεταξύ ενάγουσας, ασφαλισμένης και
ασφαλιστικής εταιρείας. Έτσι, όταν
δημοσιεύθηκε η ως άνω 41/95 τελεσίδικη
απόφαση του Δικαστηρίου αυτού η αξίωση
ως προς το Επικουρικό Κεφάλαιο είχε
υποκύψει στη βραχυχρόνια παραγραφή
των δύο ετών και δεν κατελήφθη από την
επιμήκυνση που επήλθε.

1082/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλκαίος Βγενόπουλος, Δημήτριος Καραμπούλης).
Τράπεζα. Βιβλιάριο καταθέσεως. Είναι ιδιωτικό έγγραφο και αποτελεί πλήρη απόδειξη
για όσα αναγράφονται σ’ αυτό. Ανάληψη χρημάτων από τρίτο που έκλεψε το βιβλιάριο.
Πότε ευθύνη της Τράπεζας.

Η κατάθεση χρημάτων σε
Τράπεζα, με την οποία αποσκοπείται
κυρίως η ασφαλής φύλαξη τους, προς την
οποία δεν είναι αντίθετη η συνομολόγηση
συνήθους για τις τραπεζικές εργασίες
τόκου, έχει τον χαρακτήρα ανώμαλης
παρακαταθήκης και συνεπώς έχει επ’
αυτής εφαρμογή η διάταξη του άρθρου
830 παρ. 1 εδ. β’ του Α.Κ., σύμφωνα με
την οποία επί ανώμαλης παρακαταθήκης
ισχύουν, σε περίπτωση αμφιβολίας,
οι διατάξεις για την παρακαταθήκη και
επομένως και η διάταξη του άρθρου 827
ΑΚ., που ορίζει ότι ο θεματοφύλακας, αν ο
παρακαταθέτης απαιτεί το πράγμα, οφείλει

να το αποδώσει και αν ακόμη δεν έχει
περάσει η προθεσμία που ορίστηκε για τη
φύλαξή του. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του
άρθρου 3 του ν.δ/τος της 17.7/13.8.1923
«περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων
εταιρειών», η οποία ως ειδική υπερισχύει
των διατάξεων των άρθρων 888 και 889
Α.Κ., «η εκδότρια ονομαστικής ομολογίας
ή άλλης αποδείξεως καταθέσεως
χρημάτων εταιρεία, η πληρώσασα αυτήν
εξοφλημένην δια της επ’ αυτής υπογραφής
του δικαιούχου, απαλλάσσεται, και αν η
υπογραφή αυτή ήταν πλαστή, πλην αν
η εκδότρια κατά την πληρωμών ετέλη
εν δόλω ή εν βαρεία αμέλεια». Τέτοια
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απόδειξη καταθέσεως χρημάτων είναι και
το βιβλιάριο καταθέσεως ταμιευτηρίου, το
οποίο εκδίδει και παραδίδει στον καταθέτη
η τραπεζική ανώνυμη εταιρεία και στο
οποίο απεικονίζονται από τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή της τόσο η αρχική κατάθεση,
όσο και οι μεταγενέστερες καταθέσεις
ή αναλήψεις χρημάτων με βάση τα
γραμμάτια καταθέσεως και αναλήψεως
χρημάτων που ο τελευταίος υπογράφει
και διατηρούνται στο αρχείο της
τράπεζας και στη μνήμη του ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Το βιβλιάριο αυτό, έστω και
αν δεν φέρει υπογραφή του αρμοδίου
υπαλλήλου της οφειλέτριας τράπεζας ή
δεν απεικονίζει την πραγματικότητα λόγω
καταθέσεως χρημάτων στο λογαριασμό
του δικαιούχου ή αναλήψεως χρημάτων
απ’ αυτόν χωρίς τη χρήση του βιβλιαρίου
που ενημερώνεται με τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή, εξομοιώνεται, κατά τη διάταξη
του άρθρου 444 εδ. 3 του Κ.Πολ.Δ., με
ιδιωτικό έγγραφο και αποτελεί, κατά το
άρθρο 447 του ίδιου κώδικα, πλήρη
απόδειξη για τα γεγονότα και πράγματα
που αναγράφει με μηχανική απεικόνιση,
επιτρέπεται δε μόνο ανταπόδειξη κατά της
αλήθειας των εγγραφών του. Επομένως,
κάθε φορά που η τράπεζα εξοφλεί ολικώς
ή μερικώς απαίτηση του καταθέτη που
απεικονίζεται στο βιβλιάριο αυτό και
σημειώνει επ’ αυτού την εξόφληση
(ανάληψη) με μηχανική απεικόνιση,
σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει εφαρμογή
η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου
3 του ν.δ/τος της 17.7/13.8.1923, από την
οποία προκύπτει ότι απαραίτητο κατά νόμο
στοιχείο για την υποχρέωση της τράπεζας
να αποδώσει στον καταθέτη το ποσό της
καταθέσεώς του, το οποίο κατέβαλε σε
τρίτον που εμφανίστηκε ως δικαιούχος,
πλαστογραφώντας την υπογραφή του
πραγματικού δικαιούχου, είναι ο δόλος ή
βαρεία αμέλεια των οργάνων της. Τέτοια
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βαρεία αμέλεια των προστηθέντων
υπαλλήλων της οφειλέτριας τράπεζας,
που συνέταξαν το ένταλμα πληρωμής του
αναληφθέντος ποσού, υπάρχει και όταν
αυτοί: α) δεν προέβησαν σε διαπίστωση
της ταυτοπροσωπίας μεταξύ εκείνου που
έκανε την ανάληψη και του δικαιούχου
του λογαριασμού από αδιαφορία για
τη διαφύλαξη των συμφερόντων του
τελευταίου και β) παραλείπουν να
εξακριβώσουν την πλαστότητα της
υπογραφής του εμφανιζόμενου ως
δικαιούχου προς ανάληψη χρημάτων
από το λογαριασμό καταθέσεως,
εφόσον η διαπίστωση αυτή είναι
ευχερής και δεν προϋποθέτει εξιδιασμένη
επιμέλεια, πράγμα που συμβαίνει και
στην περίπτωση που ο κλέπτης του
βιβλιαρίου καταθέσεως εμφανιζόμενος
προς ανάληψη χρημάτων στην τράπεζα,
μαζί με την ταυτότητα του καταθέτη,
θέτει στο ανωτέρω ένταλμα ακατάληπτο
σύμπλεγμα αντί της ολόγραφης
υπογραφής του δικαιούχου που εικονίζεται
καθαρά στην ταυτότητα ή όταν ενώ στην
ταυτότητα ο δικαιούχος εικονίζεται ότι έχει
ώριμη ηλικία, αντιθέτως ο εμφανιζόμενος
προς ανάληψη έχει νεαρή ηλικία (ΑΠ.
916/1999 ΕΕΝ 2000 σελ. 742, ΕΑ. 3807/
1998 Ελλ. Δικ. 39.1414, ΕΑ. 1807/1997
Ελλ. Δικ. 39.201). Περαιτέρω, από τη
σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργεί η
έννομη σχέση καταθέσεως χρημάτων
στην Τράπεζα υπό την μορφή της
ανώμαλης παρακαταθήκης, απορρέουν,
βάσει και της διατάξεως του άρθρου 288
Α.Κ., παρεπόμενες υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων μερών και μάλιστα
της μεν τράπεζας να ελέγχει επιμελώς
τη νομιμοποίηση του εμφανιζόμενου
ως δικαιούχου της καταθέσεως και
κατόχου του βιβλιαρίου, του δε καταθέτη
να φυλάσσει επιμελώς το βιβλιάριο
καταθέσεώς του και την ταυτότητά του
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και σε περίπτωση κλοπής ή απώλειάς
τους να το γνωστοποιεί αμέσως στην
Τράπεζα. Η μη εκπλήρωση των ως
άνω υποχρεώσεων διαφορεί την έκταση
ευθύνης της τράπεζας αναλόγως με το
μέγεθος της συμβολής της συμπεριφοράς

καταθέτη και τράπεζας στην πρόκληση
της ζημίας, σύμφωνα και με τη διάταξη του
άρθρου 300 Α.Κ. (βλ. Φ. Δωρή, παρατ.
υπό την ΑΠ. 432/1990 ΝοΒ 1991 σελ.
748, Ε Α. 1807/1997 ό.π, ΕΑ. 2023/1996
ΝοΒ 46.216).

1098/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Δημητρούκας, Σπύρος Καλόφωνος, Θεοδόσης
Καλογερόπουλος).
Αδικοπραξία. Καταστροφή πράγματος. Τι δικαιούται να ζητήσει ο κύριος του
πράγματος. Τόκοι. Ποιους τόκους δικαιούται να ζητήσει ο κύριος.

Από τις διατάξεις των άρθρων
297, 298 και 914 του ΑΚ συνάγεται
ότι όποιος παρανόμως και υπαιτίως
καταστρέφει ολοσχερώς ξένο κινητό
πράγμα υποχρεούται να αποζημιώσει
τον παθόντα, ο οποίος δικαιούται να
απαιτήσει: α) τη θετική του ζημιά,
ήτοι την αξία του καταστραφέντος
πράγματος και β) το διαφυγόν κέρδος
από τη στέρηση της εκμετάλλευσής
του, τόσο για το διάστημα που
μεσολάβησε από την καταστροφή
μέχρι την πρώτη συζήτηση ενώπιον
του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, όσο και
για το μεταγενέστερο χρόνο μέχρι την
πληρωμή της αξίας του καταστραφέντος
πράγματος. Δικαιούται επίσης κατά το
άρθρο 346 του ΑΚ, να ζητήσει τόκους επί
του ποσού του διαφυγόντος κέρδους,
από την επίδοση μεν της αγωγής για το
διαφυγόν κέρδος που ανάγεται στο προ
της επιδόσεως της χρονικό διάστημα,
από την ημέρα δε που ακολούθως
ανακύπτει για το μετά την επίδοση

της χρονικό διάστημα. Δεν δικαιούται
όμως να ζητήσει τόκους επί της αξίας
του καταστραφέντος πράγματος
(θετικής ζημίας) για όσο χρόνο μέχρι
την πληρωμή της απαιτεί και διαφυγόν
κέρδος. Μπορεί όμως να ζητήσει τόκους
και επί της αξίας του καταστραφέντος
πράγματος, αλλά μόνο για όσο χρόνο
δεν απαιτεί και διαφυγόν κέρδος, γιατί
δεν επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό
διάστημα να απαιτήσει και διαφυγόν
κέρδος και τόκους επί της αξίας του
πράγματος και τούτο γιατί ο τόκος
αποτελεί το εκ του νόμου κατ’ αποκοπή
οφειλόμενο επί καθυστερήσεως
χρηματικής οφειλής ποσό διαφυγόντος
κέρδους, το οποίο υπό την αντίθετη
εκδοχή θα επιδικαζόταν για την ίδια αιτία
δύο φορές, πράγμα αντίθετο προς την
έννοια και το σκοπό της αποζημιώσεως
(βλ. Ολομ. ΑΠ 1/1997 Ελ. Δ/νη 38.534,
ΑΠ 491/2001 Ελ. Δ/νη 43.384, ΑΠ
4/2001 Ελ. Δ/νη 42.674, ΑΠ 276/2002
Ελ. Δ/νη 44.122).
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1106/2003
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κρηνίδης, Νικόλαος Κορφιάτης).
Πώληση ακινήτου με ελάττωμα που ανάγεται σε κατασκευή παράνομου W.C. σε
κατάστημα που πωλήθηκε. Είναι ελάττωμα και η αξίωση του αγοραστή υπόκειται
στην εικοσαετή παραγραφή (249 Α.Κ.).

Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 2685/
1989 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου
της Συμβ/φου Πατρών Θ.Μ., νομίμως
μεταγραφέντος, ο εναγόμενος πώλησε
αντί τιμήματος 2.744.000 δρχ. και
μεταβίβασε στον ενάγοντα ένα
κατάστημα που ευρίσκεται στην Πάτρα
και στην πολυκατοικία επί της οδού
Αθηνών αριθμ. 48, που αποτελείται από
ένα ενιαίο χώρο, τουαλέττα και πατάρι
και έχει επιφάνεια 48,60 τ.μ. Κατά τον
χρόνο αυτό η ευρισκομένη στο πατάρι
του ισογείου καταστήματος τουαλέττα
(WC), ήταν κατασκευασμένη παράνομα
και αυθαίρετα διότι δεν προβλεπόταν
από την υπ’ αριθμ. 1205/1985
οικοδομική άδεια του πολεοδομικού
γραφείου Πατρών, δυνάμει της οποίας
ανεγέρθηκε η όλη οικοδομή αλλά
ούτε και εμφανίζετο στην κάτοψη του
ισογείου. Αυτό αποτελεί ουσιώδες
πραγματικό ελάττωμα του πωληθέντος
ισογείου καταστήματος οφειλόμενο σε
κατασκευή του (της κατασκευασθείσας
δηλ. τουαλέττας) κατά παράβαση του
ΓΟΚ. Εξαιτίας τούτου (ελαττώματος)
η χρησιμότητα του ακινήτου μειώνεται
ουσιωδώς, αφού περιορίζεται η
δυνατότητα εκμίσθωσής του για
στέγαση καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, γιατί δεν χορηγείται
άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας άρτου ή
ψητοπωλείου κ.λ.π. Είναι όμως δυνατή
η ιδιόχρηση ή η εκμίσθωσή του για
άλλου είδους καταστήματος (ραφείου

κ.λ.π.). Το ουσιώδες αυτό πραγματικό
ελάττωμα το εγνώριζε οπωσδήποτε,
κατά την σύναψη της επίδικης
πώλησης, ο εναγόμενος εκκαλών,
που είναι εργολάβος οικοδομών και
υπήρξε κατασκευαστής της ως άνω
πολυκατοικίας. Αντίθετα τέτοια γνώση
δεν είχε κατά τον παραπάνω χρόνο
ο ενάγων, ο οποίος επαφέθηκε όπως
συνηθίζεται στον παραστάντα κατά
την σύνταξη του ανωτέρω συμβολαίου
δικηγόρο, χωρίς να συμβουλευθεί και
μηχανικό για περαιτέρω έλεγχο, όπως
αβάσιμα ισχυρίζεται ο εναγόμενος.
Ακολούθως απεδείχθη ότι το ανωτέρω
πραγματικό ελάττωμα είναι επισκευάσιμο
και επιδεκτικό διορθώσεως με την
αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας,
την ενημέρωση του οικείου φακέλλου
της πολεοδομίας και την κατασκευή
νέας τουαλέττας στο ισόγειο του
καταστήματος με μείωση του εμβαδού
του και με κατασκευή συνδέσεων
νερού και αποχέτευσης. Εξαιτίας
λοιπόν του ουσιώδους πραγματικού
ελαττώματος ο ενάγων υπέστη ζημία
η οποία έγκειται στη δαπάνη που
απαιτείται για την κατά τα ανωτέρω
αποκατάσταση του ελαττώματος αυτού
η οποία συνυπολογιζομένης και της
μειώσεως του εμβαδού ανέρχεται κατά
το χρόνο άσκησης της ένδικης αγωγής
σε 2.000.000 δρχ. Περαιτέρω ο εκκαλών
δεν γνωστοποίησε στον εφεσίβλητο το
παραπάνω γνωστό σ’ αυτόν πραγματικό

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ελάττωμα του πωληθέντος ισόγειου
καταστήματος ήτοι το γεγονός ότι το
WC αυτού ήταν παράνομα και αυθαίρετα
κατασκευασμένο, μολονότι επιβαλλόταν
από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη η ανακοίνωση του ουσιώδους
αυτού πραγματικού ελαττώματος. Στη
δόλια αυτή αποσιώπηση προέβη ο
εκκαλών με την πρόθεση να επηρεάσει
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ευνοϊκά την απόφαση του εφεσίβλητου
για την αγορά του ακινήτου αυτού, την
οποία δεν θα κατάρτιζε ο τελευταίος αν
γνώριζε το παραπάνω ελάττωμα. Έτσι
η επίδικη αξίωση αποζημίωσης, λόγω
του ως άνω πραγματικού ελαττώματος
υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή
του άρθρου 249 ΑΚ, που άρχισε στις
29.6.1989.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

3. ÅÌÐÑÁÃÌÁÔÏ ÄÉÊÁÉÏ
1/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ν. Κορφιάτης, Α. Κακογιάννης).
Αγωγή διανομής. Βάση της είναι η συγκυριότητα που μπορεί να αποκτήθηκε και με
χρησικτησία αν πολλοί νέμονται από κοινού το ακίνητο κατά ιδανικά μέρη επί χρόνο
μεγαλύτερο της εικοσαετίας μετά την εισαγωγή του ΑΚ. Το στοιχείο της συγκυριότητας
πρέπει να περιέχεται στην αγωγή διανομής. Ισχυρισμός ενάγοντος με την αγωγή του
ότι είναι συγκύριος με τον εναγόμενο από έκτακτη χρησικτησία. Νόμιμος ισχυρισμός
του εναγομένου περί αποκλειστικής του κυριότητας. Πότε αποτελεί ένσταση.

Βάση της αγωγής διανομής
κοινού πράγματος, είναι κατά την
έννοια των άρθρων 1113 και 799 ΑΚ,
σε συνδυασμό με τα άρθρα 478481
ΚΠολΔ, η συγκυριότητα των διαδίκων
επί του διανεμητέου, η οποία μπορεί
να αποκτηθεί και με χρησικτησία όταν
περισσότεροι νέμονται από κοινού ακίνητο
κατά ιδανικά μέρη επί χρόνο μεγαλύτερο
της εικοσαετίας, μετά την εισαγωγή του
Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1045 και 994 ΑΚ. Το στοιχείο
αυτό της συγκυριότητας πρέπει να
περιέχεται στην αγωγή διανομής, χωρίς
να είναι αναγκαίο να εκτίθεται σ’αυτή
και ο τρόπος με τον οποίο ο ενάγων και
ο εναγόμενος έγιναν συγκύριοι, εκτός
αν ο εναγόμενος αμφισβητώντας την
νομιμοποίηση της αγωγής, ισχυρισθεί
ότι είτε αυτός είτε ο αντίδικός του δεν
έχουν δικαίωμα συγκυριότητας, οπότε
ο ενάγων υποχρεούται με τις προτάσεις
της πρώτης συζήτησης να καθορίσει τον
τρόπο με τον οποίο έγινε κύριος εκείνος
του οποίου αμφισβητείται η συγκυριότητα
στο διανεμητέο (ΑΠ 576/96 Ελλ.Δ.
39.549). Έτσι αν ο ενάγων με την αγωγή
του ισχυρίζεται ότι έγινε συγκύριος του
διανεμητέου αυτός και ο αντίδικός του με

έκτακτη χρησικτησία, ως συννεμηθέντες
αυτό, οι ίδιοι και οι δικαιοπάροχοί τους,
κατά ιδανικά μέρη, επί χρονικό διάστημα
εικοσαετίας μετά την εισαγωγή του ΑΚ
(έκτακτη χρησικτησία), ο ισχυρισμός του
εναγομένου ότι αποκλειστικός κύριος του
διανεμητέου έγινε ο ίδιος (εναγόμενος)
με έκτακτη χρησικτησία συνιστά ένσταση
όταν τα θεμελιούντα την χρησικτησία του
ενισταμένου εναγομένου περιστατικά
είναι μεταγενέστερα εκείνων της αγωγής
καθώς και όταν ο χρόνος είναι τόσος
ώστε να δύναται να χωρήσει δύο φορές
έκτακτη χρησικτησία (ΑΠ 1526/2001
Ελλ.Δ. 43.462). Στην προκειμένη
περίπτωση οι ενάγοντες με την αγωγή
τους εκθέτουν ότι αυτοί και οι εναγόμενοι
έγιναν συγκύριοι του διανεμητέου επίδικου
ακινήτου, με έκτακτη χρησικτησία ως
συννεμηθέντες αυτοί και οι εναγόμενοι,
κατά τα αναφερόμενα στην αγωγή εξ
αδιαιρέτου ποσοστά, αυτό, επί χρονικό
διάστημα τριακονταπενταετίας προ της
ασκήσεως της αγωγής (ήτοι από το έτος
1950), ασκούντες επ’αυτού πράξεις νομής
αρμόζουσες στην φύση του αρχικώς ως
αμπέλου, μετέπειτα ως αγρού και τελευταία
ως οικο πεδικής έκτασης. Οι εναγόμενοι
με τις προτάσεις τους που κατέθεσαν κατά
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την πρώτη συζήτηση της αγωγής στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ισχυρίστηκαν
ότι συγκύριοι του επιδίκου ακινήτου είναι
οι ίδιοι αποκλειστικά, κατά ποσοστό 1/4
εξ αδιαιρέτου ο καθένας, ως νεμηθέντες
αυτοί αποκλειστικά το επίδικο, από το
έτος 1952 και εντεύθεν. Ο ισχυρισμός
αυτός των εναγομένων αποτελεί, κατά
τα προεκτεθέντα άρνηση της αγωγής

και όχι ένσταση ιδίας συγκυριότητας
των εναγομένων στο επίδικο, αφού
ο χρόνος έκτακτης χρησικτησίας που
επικαλούνται αυτοί συμπίπτει με εκείνον
που επικαλούνται οι ενάγοντες από δε
το έτος 1952 μέχρι και την άσκηση της
αγωγής (1987) δεν χωρούν δύο έκτακτες
χρησικτησίες.

35/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ν. Πατηνιώτης Ν.Σ.Κ., Κ. Γιαννάτος).
Έκτακτη χρησικτησία σύμφωνα με το βυζαντινό ρωμαϊκό δίκαιο. Στοιχεία που
απαιτούνται. Χωρούσε και σε δημόσια κτήματα (και δάση και δασικές εκτάσεις) αρκεί
να έχει συμπληρωθεί 30ετία καλόπιστης νομής μέχρι 11/9/1915. Δάσος. Έννοια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.8
&1 κωδ. (7.39) ν.9 &1 ποιν.δ. (50.14) ν.1
&20 ποιν.δ. (41.4) ν.6 ποιν.δ. (44.3) ν.76
&1 ποιν.δ. (18.1) και ν. 7&3 ποιν.δ. (23.3)
του Βυζαντινορωμαϊκού Δικαίου που
ίσχυε προ της εισαγωγής του Αστικού
Κώδικα, ήτο δυνατή η κτήση κυριότητας
επί ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία
με άσκηση νομής, καλή πίστη και
διάνοια κυρίου και για χρονικό διάστημα
συνεχούς 30ετίας και με την δυνατότητα
του χρησιδεσπόζοντος να συνυπολογίσει
στο δικό του χρόνο νομής και τον
χρόνο (νομής) του δικαιοπαρόχου του
εφ’όσον είχε καταστεί, με νόμιμο τρόπο,
καθολικός ή ειδικός διάδοχός του. Από
τον συνδυασμό αυτών των διατάξεων
με εκείνες των άρθρων 18 και 21 του
ν. της 216/3.7.1837 «περί διακρίσεως
δημοσίων κτημάτων» συνάγεται ότι η
έκτακτη χρησικτησία όχι όμως και η
τακτική (ΑΠ 52/85 ΝοΒ 331424) χωρεί,
με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις,
και επί δημοσίων κτημάτων, ανεξαρτήτως
της μορφολογίας των δηλαδή επί δασών

και δασικών εκτάσεων εφόσον η 30ετής
νομή τους είχε συμπληρωθεί μέχρι και
τις 11.9.1915 όπως αυτό προκύπτει από
τις διατάξεις αφενός του ν. ΔΞΗ/1912 και
των διαταγμάτων «περί δικαιοστασίου»
που εκδόθηκαν με βάση αυτόν τον νόμο
και αφ’ ετέρου του άρθρου 21 του ΝΔ
της 224/16.5.1926 «περί διοικητικής
αποβολής από των κτημάτων της
Αεροπορικής αμύνης» με τις οποίες έγινε
αναστολή κάθε παραγραφής ή δικαστικής
προθεσμίας σε αστικές διαφορές και
απαγορεύτηκε η οιαδήποτε παραγραφή
των δικαιωμάτων του Δημοσίου στα
κτήματά του, επομένως και η χρησικτησία
τρίτων επ’αυτών (Ολ.ΑΠ 75/87 Ελλ.Δικ.
321483, ΑΠ 155/91 Ελλ.Δικ. 34558
ΑΠ 76/87 Ελλ.Δικ. 32324, ΑΠ 191/97
Ελλ.Δικ. 381543).
Εξάλλου κατά το άρθρο 3 &1,2
και 3 του Ν.998/1979 «περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της χώρας «1) ως δάσος
νοείται πάσα έκτασις της επιφανείας
του εδάφους η οποία καλύπτεται εν όλω
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ή σποραδικώς υπό αγρίων ξυλωδών
φυτών, οιωνδήποτε διαστάσεων και
ηλικίας που αποτελούν οργανική
ενότητα και η οποία μπορεί να προσφέρει
προϊόντα εξ αυτών των φυτών, να
συμβάλλει στην διατήρηση της φυσικής
ισορροπίας, να εξυπηρετεί την διαβίωση
του ανθρώπου εντός του φυσικού
περιβάλλοντος, 2) ως δασική έκταση
νοείται κάθε έκταση της επιφανείας
του εδάφους η οποία καλύπτεται από
αραιά, πυκνή, υψηλή, θαμνώδη, ξυλώδη
βλάστηση οιασδήποτε διαπλάσεως και
η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει μία ή

περισσότερες από τις προαναφερθείσες
λειτουργίες. Στα δάση και τις δασικές
εκτάσεις περιλαμβάνονται και οι εντός
αυτών οιασδήποτε φύσεως ασκεπείς
χορτολιβαδικές και μη, βραχώδεις
εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι,
καθώς και οι υπεράνω των δασών ή
δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές.
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις δεν
μεταβάλουν τον χαρακτήρα τους και
όταν ακόμη εντός αυτών υφίστανται
μεμονωμένα καρποφόρα δένδρα ή
συστάδες δένδρων (ΑΠ 1397/90 Ελλ.Δικ.
33 333).

63/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γ. Γεωργιτσόπουλος, Αθ. Καφέζας).
Στεγαστικά δάνεια του Οργανισμού Εργατικής κατοικίας (ν.δ. 1138/72). Επιτρεπτή
η μεταβίβαση της κυριότητας και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο
παραχωρούμενο ή αγοραζόμενο ακίνητο εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και
ύστερα από απόφαση του Νομάρχη και εφόσον εξοφληθεί το οφειλόμενο δάνειο,
εκτός αν μεταβιβάζεται λόγω προικός ή κληρονομίας. Σχετικές τροποποιήσεις με τον
Ν. 1641/1986. Οι απαγορεύσεις της εκποιήσεως αφορούν και την αναγκαστική εκτέλεση.
Έτσι η εκποίηση που γίνεται κατά παράβαση των προαναφερομένων διατάξεων είναι
απολύτως άκυρη για λόγους γενικοτέρου συμφέροντος. Πότε η απαγόρευση ισχύει
για μία δεκαετία από την λήψη του δανείου. Περιστατικά. Κατάχρηση δικαιώματος σε
αναγκαστική εκτέλεση. Στοιχεία της σχετικής ανακοπής για να είναι ορισμένη.

Επειδή, κατά το άρθρο 175 εδ.
α΄του ΑΚ «η διάθεση ενός αντικειμένου
είναι άκυρη αν «ο νόμος την απαγορεύει».
Προς δικαιοπρακτική διάθεση εξομοιούται
και η υπό του δανειστού δι’ αναγκαστικής
κατασχέσεως και πλειστηριασμού
πραγματοποιουμένη. Η απαγόρευση
της διαθέσεως δεν είναι απαραίτητο να
διατυπώνεται ρητώς στο νόμο, αλλ’αρκεί
να συνάγεται ότι οπωσδήποτε αυτό ήθελε
ο νομοθέτης. Εξάλλου, δια μεν των
άρθρων 1,4 και 6&2 του ν.δ. 1138/72
«περί αναπροσαρμογής και βελτιώσεως

των στεγαστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας»
ορίζεται ότι η δια των προγραμμάτων
αυτών
στεγαστική
συνδρομή
περιλαμβάνει και την χορήγηση
δανείων προς ανέγερση κατοικίας ή την
αγορά έτοιμης και ότι για την εξόφληση
των δανείων αυτών εγγράφεται,
υπέρ της στο άρθρο 8 αναφερομένης
διαχειρίστριας τραπέζης ή οργανισμού,
πρώτη υποθήκη επί του αποκτωμένου
δια του δανείου ακινήτου, δια δε της &4
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του άρθρου 6 ότι «επιτρέπεται προ της
εξοφλήσεως του χορηγηθέντος δανείου ή
του τιμήματος παραλειφθέντος ακινήτου
η μεταβίβαση της κυριότητος, ως και η
σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επί
του δυνάμει του παρόντος αγοραζομένου
ή παραχωρουμένου ακινήτου, εφ’
όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος,
προσηκόντως ητιολογημένος, κατόπιν
αποφάσεως του οικείου Νομάρχου,
εκδιδομένης μετά γνώμην του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Στεγάσεως.
Η ως άνω μεταβίβασις τελεί υπό
την προϋπόθεση της ολοσχερούς
εξοφλήσεως του οφειλομένου δανείου,
εις ήν περίπτωσιν ο αγοραστής δεν
είναι δικαιούχος κατά τας διατάξεις του
παρόντος. Δεν απαιτείται ολοσχερής
εξόφλησις εις ήν περίπτωσιν το
ακίνητον μεταβιβάζεται λόγω προικός ή
κληρονομίας». Περαιτέρω με το άρθρο 4
Ν. 1641/1986 της 4/11886 (Α 122) «Μικτά
δανειοδοτικά στεγαστικά προγράμματα
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
και άλλες διατάξεις» ορίζεται σχετικά με
την στεγαστική συνδρομή που οφείλεται
με τις διατάξεις του νόμου αυτού στους
δικαιούχους, σύμφωνα με τον εκάστοτε
ισχύοντα κανονισμό του Ο.Ε.Κ., που
περιλαμβάνει και δάνειο για την αγορά
κατοικίας από το δικαιούχο (άρθρο 1
του νόμου αυτού), ότι «πριν από την
εξόφληση του δανείου και επί δεκαετία
από την λήψη του απαγορεύεται
και είναι άκυρη κάθε δικαιοπραξία ή
προσύμφωνο διάθεσης του ακινήτου
που αποκτάται με δάνειο ή σύσταση
οποιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους ή
επιβολή κατασχέσεώς του. Επιτρέπεται
η μεταβίβαση της κυριότητας των
ακινήτων που αγοράζονται ή
ανεγείρονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου αυτού και προ της παρόδου
δεκαετίας, εφόσον συντρέχει σπουδαίος
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λόγος, ο οποίος ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερομένου κρίνεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ.
Η παραπάνω μεταβίβαση τελεί υπό
την προϋπόθεση της ολοσχερούς
εξοφλήσεως του δανείου. Η προϋπόθεση
αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις
μεταβιβάσεων μεταξύ συζύγων, λόγω
γονικής παροχής ή δωρεάς, μεταβίβασης
σε άλλο δικαιούχο στέγασης, εκείνος
όμως που αποκτά βαρύνεται με την
υποχρέωση εξυπηρέτησης των δόσεων
του δανείου». Από τις ανωτέρω διατάξεις,
σε συνδυασμό προς εκείνη του άρθρου
7 παρ.6 του Ν.1641/86, κατά την οποία
τα χορηγηθέντα στεγαστικά δάνεια υπό
την ισχύ του Ν.Δ. 1138/72 εξακολουθούν
να διέπονται ως προς τους όρους
λειτουργίας του δανείου από τις διατάξεις
του νομοθετικού αυτού διατάγματος,
συνάγεται ότι θεσπίστηκε απαγόρευση
διαθέσεως της κατοικίας που αγοράσθηκε
με δάνειο από τον Ο.Ε.Κ. μέσω κάποιου
πιστωτικού οργανισμού, στην οποία
περιλαμβάνεται και η δι’αναγκαστικής
εκτελέσεως πραγματοποιουμένη, χωρίς
την ύπαρξη των προϋποθέσεων που
ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις. Η
εκποίηση δε που γίνεται κατά παράβαση
των προαναφερομένων διατάξεων είναι
απολύτως άκυρη, γιατί η απαγόρευση
της διαθέσεως έχει θεσπισθεί εκ λόγου
γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος
(ΑΠ 797/2000 Ελλ.Δνη 41 (2000) 1608
ΑΠ 290/88 ΕΕΝ 1989.194). Επομένως,
μπορεί να την επικαλεσθεί οποιοσδήποτε
που έχει έννομο συμφέρον, πλην όμως
η παραπάνω απαγόρευση διαθέσεως
ισχύει μέχρι την ολοσχερή εξόφληση
του χορηγηθέντος δανείου, χωρίς κανένα
χρονικό περιορισμό, θεσπισθείσα, όμως,
μόνο για τα δάνεια που χορηγήθηκαν
υπό την ισχύ του ν.δ. 1138/72, διεπόμενα
από τις διατάξεις αυτού, όχι όμως και
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για εκείνα που χορηγήθηκαν μετά την
5.11.86, ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του
ν.1641/86 (άρθρ.30 του νόμου αυτού).
Ως προς τα δάνεια της δεύτερης αυτής
κατηγορίας, κατά την ειδική νεωτέρα
νομοθετική ρύθμιση που διαλαμβάνεται
στο άρθρο 6 &4 του παραπάνω
νόμου, ισχύει ο χρονικός περιορισμός
της δεκαετίας από της λήψεως του
δανείου, όσον αφορά στην θεσπισθείσα
απαγόρευση διαθέσεως, που σημαίνει
ότι η απαγόρευση αυτή δεν μπορεί
να υπερβεί τα δέκα έτη με αφετήριο
χρονικό σημείο την λήψη του δανείου
(ΑΠ 797/2000 ο.π.). Ο εκκαλών έλαβε
στεγαστικό δάνειο από τον Οργανισμό
Εργατικής Κατοικίας με το υπ’αριθμ.
981/21.2.89 δανειστικό συμβόλαιο της
συμβολαιογράφου Πατρών Σ.Π., μέσω
της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης
Ελλάδος, συγχωνευθείσης με την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό
του στεγαστικού δανείου ανερχόταν
στις 3.950.000 δραχμές, με τα οποία
ο εκκαλών δανειολήπτης αγόρασε ένα
διαμέρισμα, κείμενο στον έκτο όροφο
πολυκατοικίας, ανεγερθείσης επί
οικοπέδου στην Κάτω Αγυιά Πατρών
επί της οδού Θεσσαλονίκης. Επί του
διαμερίσματος αυτού έχει εγγραφεί
υπέρ της ανωτέρω τραπέζης πρώτη
υποθήκη προς εξασφάλιση του ποσού
του χορηγηθέντος δανείου πλέον των
τόκων. Η εφεσίβλητη τράπεζα έχει
απαίτηση κατά του εκκαλούντος εξ
1.438.511 δραχμών, του ποσού αυτού
συνιστώντος υπόλοιπο κλεισθέντος
ανοικτού (αλληλοχρέου) λογαριασμού
προς ικανοποίηση της ανωτέρω
απαιτήσεώς της και με βάση την υπ’
αριθμ. 1010/99 διαταγή πληρωμής του
Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση
επί του ανωτέρω διαμερίσματος με
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την υπ’αριθμ. 690/10.1.2000 έκθεση
κατασχέσεως του δικαστικού επιμελητού
στο Πρωτοδικείο Πατρών Κ.Π. Συναφώς
προς την ανωτέρω σκέψη, εφόσον από
της λήψεως του δανείου και μέχρι την
επιβολή της αναγκαστικής κατασχέσεως
παρήλθε δεκαετία, η εν λόγω διαδικαστική
πράξη της αναγκαστικής εκτελέσεως
υπήρξε έγκυρος, δεδομένου ότι ως προς
το ανωτέρω δάνειο, συναφθέν υπό την
ισχύ του νόμου 1641/86, ίσχυε ο χρονικός
περιορισμός της δεκαετίας, εντός της
οποίας και μόνο υπήρχε η απαγόρευση
της διαθέσεως του άνω ακινήτου, αρθείσα
μετά την πάροδο αυτής. Επομένως,
το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο με
την εκκαλουμένη απόφαση, αν και με
διαφορετική εσφαλμένη αιτιολογία, μη
επηρεάζουσα όμως την ισχύ και έκταση
του δεδικασμένου, απέρριψε ως αβάσιμο
τον πρώτο λόγο της άνω ανακοπής του
εκκαλούντος δια του οποίου αυτός
επεκαλείτο απόλυτη ακυρότητα της
γενομένης αναγκαστικής κατασχέσεως
στο προαναφερόμενο ακίνητο, δεν
έσφαλε, απορριπτομένου ως αβασίμου
του σχετικού με το κεφάλαιο αυτό της
προσβαλλομένης αποφάσεως πρώτου
λόγου εφέσεως. Με τον δεύτερο λόγο
της ανωτέρω ανακοπής ο εκκαλών
προέβαλε ακυρότητα της παραπάνω
κατασχέσεως ως επιβληθείσης
κατά κατάχρηση δικαιώματος προς
ικανοποίηση απαιτήσεως εξ 1.438.000
δραχμών επί ενός ακινήτου αγοραστικής
αξίας 20.000.000 δραχμών, την στιγμή
κατά την οποία η εφεσίβλητη τράπεζα
θα μπορούσε να επιβάλλει αναγκαστική
κατάσχεση σε άλλα κινητά περιουσιακά
του στοιχεία. Ο λόγος αυτός της
ανακοπής, υπό το προαναφερόμενο
περιεχόμενο,
είναι
προφανώς
αόριστος, γιατί δεν διαλαμβάνονται τα
κινητά πράγματα, επί των οποίων θα
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μπορούσε να επιβληθεί η αναγκαστική
κατάσχεση, η αξία τους, καθώς και ότι
η εφεσίβλητη εγνώριζε την ύπαρξή
τους, για να κριθεί αν υφίσταται ή όχι

κατάχρηση του δικονομικού δικαιώματος
της αναγκαστικής εκτελέσεως υπό
την ανωτέρω μορφή (ΑΠ 558/95 ΝοΒ
45.35).

117/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Β. Σάσσαλος).
Διεκδικητική αγωγή ακινήτου που η κτήση της κυριότητας στηρίζεται στην έκτακτη
χρησικτησία. Στοιχεία για να είναι ορισμένη.

Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ εκείνος
που έχει στην νομή του για μία εικοσαετία
πράγμα κινητό ή ακίνητο, γίνεται
κύριος (έκτακτη χρησικτησία). Από την
διάταξη αυτή συνάγεται ότι στοιχεία της
βάσεως διεκδικητικής ακινήτου αγωγής
στηριζομένης στην έκτακτη χρησικτησία
είναι το γεγονός ότι ο ενάγων νέμεται το
περιγραφόμενο κατά θέση, έκταση και
όρια ακίνητο με πράξεις οι οποίες είναι

δηλωτικές της βουλήσεώς του να έχει
αυτό ως κύριος και ότι νεμόμενος αυτό
έχει συμπληρώσει στο πρόσωπό του,
προσμετρουμένης και της νομής του
δικαιοπαρόχου του, τον υπό του νόμου
οριζόμενο χρόνο για την κτήση με τον
πρωτότυπο αυτό τρόπο της κυριότητας
του ακινήτου (βλ. ΑΠ 151/1991 Ελλ.Δικ.
32 1231).

225/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ι. Βλασσόπουλος, Α. Σπυρόπουλος).
Διεκδικητική αγωγή. Εγείρεται από τον κύριο κατά του κατόχου κατά τον χρόνο
της άσκησης της αγωγής, αδιάφορα αν αυτός νέμεται στο δικό του όνομα ή στο
όνομα άλλου. Ο ενάγων βαρύνεται με την απόδειξη της παθητικής νομιμοποίησης.
Αποδοχή κληρονομίας. Οποτεδήποτε και αν γίνει ανατρέχει στον χρόνο του θανάτου.
Χρησιδάνειο. Ένσταση κατά του ενάγοντος.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1033,1045,1094,1051,1041,795 παρ.
1, 798,810,815 ΑΚ και 216 ΚΠολΔ,
προκύπτουν τα εξής: α) η διεκδικητική
αγωγή ακινήτου ασκείται από τον κύριο
αυτού και απευθύνεται κατ’εκείνου, ο
οποίος κατά τον χρόνο άσκησης αυτής
βρίσκεται στην κατοχή του ακινήτου,

αδιαφόρως αν ο τελευταίος νέμεται στο
δικό του όνομα ή στο όνομα άλλου,
υποχρεουμένου του ενάγοντος να
αποδείξει την παθητική νομιμοποίηση
του εναγομένου (ΑΠ 584/82 ΝοΒ 31.367,
835/81 ΝοΒ 30.437). Νομιμοποιούμενος
παθητικώς στην διεκδικητική αγωγή
ακινήτου είναι και εκείνος που δυνάμει
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της ατύπου, διαρκούς και ενοχικής
συμβάσεως χρησιδανείου, βρίσκεται
μετά την λήξη της σύμβασης αυτής,
στην κατοχή του διεκδικουμένου,
αντιποιούμενος την νομή αυτού, διότι
ο χρησάμενος ασκεί την κατοχή στο
πράγμα ως άμεσος αντιπρόσωπος του
χρήστη (ΑΠ Ολ.805/73 ΝοΒ 22.319). β)
Για το ορισμένο της διεκδικητικής αγωγής
ακινήτου, εφ’όσον ο ενάγων στηρίζει
την κυριότητά του στο διεκδικούμενο,
σε κληρονομική διαδοχή εκ διαθήκης
αρκεί να επικαλεσθεί την διαθήκη και
ότι αποδέχθηκε την κληρονομία και
μετέγραψε την σχετική πράξη αποδοχής.
Η μεταγραφή αυτή, οποτεδήποτε και αν
γίνει ανατρέχει στο χρόνο του θανάτου
του κληρονομουμένου (ΑΠ 1538/95
Ελλ.Δ. 38.1580). Αν ο ενάγων στηρίζει
την κυριότητά του στο διεκδικούμενο,
σε διανομή μεταξύ των συγκληρονόμων
αρκεί να επικαλείται το συμβόλαιο
διανομής και την μεταγραφή αυτού.
Μόνο αν ο εναγόμενος αμφισβητήσει
την κυριότητα του δικαιοπαρόχου του
ενάγοντος, ο τελευταίος αυτός, οφείλει να
συμπληρώσει παραδεκτώς την αγωγή του
με τις προτάσεις του στο Πρωτοβάθμιο
δικαστήριο κατά την πρώτη συζήτηση της

αγωγής, καθορίζοντας και τον τρόπο που
ο δικαιοπάροχός του έγινε κύριος, μέχρις
ότου θεμελιώσει πρωτότυπο τρόπο
κτήσεως κυριότητας (ΑΠ 372/96 Ελλ.Δ.
38.51, ΑΠ 547/91 Ελλ.Δ. 32.1232, ΑΠ 783/
92 Ελλ.Δ. 35.10, ΑΠ 6/93 Ελλ.Δ. 42.1064).
Τέτοιοι τρόποι πρωτότυπης κτήσης
κυριότητος είναι και η τακτική και έκτακτη
χρησικτησία, για την πρώτη των οποίαν
απαιτείται νομή ασκουμένη με καλή πίστη
ακόμη και δι’αντιπροσώπου επί δεκαετία,
και νόμιμος τίτλος, για την δεύτερη δε
νομή επί εικοσαετία. γ) Ο ισχυρισμός
του εναγομένου προς απόκρουση της
αγωγής ότι το διεκδικούμενο κατέχει όχι
ως αντιπρόσωπος του χρήστη, αλλά στο
δικό του όνομα, αποτελεί άρνηση της
αγωγής ως προς την στηριζόμενη στην
τακτική ή έκτακτη χρησικτησία βάση
αυτής, αν δε επικαλείται ότι κύριος του
διεκδικούμενου έγινε ο ίδιος με έκτακτη
χρησικτησία, εφ’όσον δεν αρνείται την
σύμβαση χρησιδανείου, θα πρέπει να
επικαλείται για το ορισμένο της ένστασης
αυτής, ότι από ορισμένου χρόνου
αντιποιήθηκε την νομή του χρήστη, διότι
έκτοτε ο χρησάμενος νέμεται διανοία
κυρίου και όχι ως αντιπρόσωπος του
χρήστη (ΑΠ 538/75 ΝοΒ 24.32).

253/2003
(Εισηγητής: Iωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θ. Αντωνόπουλος, Π. Δασιός).
Κυριότητα. Απώλειά της με παραίτηση (εγκατάλειψη). Απαιτείται μονομερής δήλωση
με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή όπως και για κάθε άλλο εμπράγματο
δικαίωμα επί ακινήτου. Αδέσποτα ακίνητα. Ανήκουν στο Δημόσιο (972 Α.Κ.). Το
Δημόσιο αποκτά πρωτοτύπως την κυριότητα και μαζί της αυτοδίκαια και την νομή
του ακινήτου ανεξάρτητα αν έλαβε την φυσική εξουσία αυτού ή αν ενέργησε πάνω
σ’αυτό πράξεις νομής.

Από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 369,966968,

972, 1033, 1134,1169,1192 εδάφ.α΄και
1319 του ΑΚ, συνάγεται ότι απώλεια
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της κυριότητας ακινήτου επέρχεται και
με παραίτηση (εγκατάλειψη) προς τον
σκοπό αυτό να καταστεί αδέσποτο ή
κοινόχρηστο ή και με αναγνώριση της
ιδιότητας του ακινήτου ως αδεσπότου
ή κοινοχρήστου, για την παραίτηση δε
αυτήν, όπως και για την παραίτηση από
κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί
ακινήτου, απαιτείται μονομερής δήλωση
του κυρίου με συμβολαιογραφικό έγγραφο
και μεταγραφή της δικαιοπραξίας που
περιέχει κατάργηση του εμπράγματου
δικαιώματος της κυριότητας. Ο κύριος
ακινήτου, ο οποίος δεν προέβη
στην ως άνω σχετική δήλωση με
συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο
να μεταγραφεί νομίμως, δεν θεωρείται ότι
έχει απωλέσει την κυριότητα επ’αυτού (βλ.
ΑΠ 190/1993 ΝοΒ 42.654, ΑΠ 308/1997
Ελλ.Δνη 38.1812, ΑΠ 825/1989 Ελλ.Δνη
31.1259). Επομένως, ο ισχυρισμός της
εναγομένης ότι το επίδικο ακίνητο είχε
εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες του
από το έτος 1960 και το κατέλαβε ο
πατέρας της ως εγκατελειμμένο και
στην συνέχεια το παραχώρησε ατύπως
το 1965, είναι κατά κύριο λόγο αόριστος
ως προς την ιδιότητα του επιδίκου ως
εγκατελειμμένου, γιατί δεν αναφέρεται
ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο αυτό
απέκτησε την εν λόγω ιδιότητα.
Περαιτέρω, τα αδέσποτα ακίνητα,
δηλαδή τα μη διατελούντα στην κυριότητα
κανενός, ανήκουν, κατά το άρθρο 972
του ΑΚ, στο δημόσιο. Εξάλλου κατά το
άρθρο 2 &1 του ΑΝ 1539/1938 «περί

προστασίας των δημοσίων κτημάτων», ο
οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο
53 του Εισ.ΝΑΚ, «επί των αδεσπότων
νομέας θεωρείται το Δημόσιον, έστω και
αν ουδεμίαν ενήργησεν επ’ αυτών πράξιν
νομής». Κατά την έννοια των διατάξεων
αυτών αδέσποτο καθίσταται το ακίνητο
με την εγκατάλειψη της νομής αυτού από
τον κύριο με την πρόθεση παραιτήσεώς
του από την κυριότητα χωρίς μεταβίβαση
σε άλλον. Το Δημόσιο, σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις, αποκτά πρωτοτύπως
κυριότητα και μαζί της αποκτά
αυτοδικαίως και την νομή του ακινήτου,
ανεξάρτητα αν έλαβε την φυσική εξουσία
αυτού ή αν ενέργησε πάνω σ’αυτό
πράξεις διακατοχής. Έτσι επί αδεσπότων
ακινήτων, ο κάτοχος αυτών δεν μπορεί
να αποκτήσει νομή ολικά ή κατά ένα
μέρος, αφού αυτή παρεμποδίζεται από
την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου
2 του ΑΝ 1539/1938 κατά την οποία τα
κτήματα του Δημοσίου είναι ανεπίδεκτα
νομής τρίτου (βλ. ΑΠ 132/2000 Ελλ.Δνη
41.1025). Συνεπώς ο ισχυρισμός της
εναγομένης ότι κατέλαβε ο πατέρας
της το επίδικο ως αδέσποτο και της το
παραχώρησε ατύπως το έτος 1965 και
έκτοτε αυτή το νέμεται με διάνοια κυρίου
και απέκτησε επ’αυτού κυριότητα με
έκτακτη χρησικτησία, είναι μη νόμιμος,
εφόσον το επίδικο, αν είναι αδέσποτο
όπως ισχυρίζεται η εναγομένη, ανήκει
στο Δημόσιο και είναι ανεπίδεκτο νομής
τρίτου.

299/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σ. Κολλιόπουλος, Τ. Ανδρονόπουλος).
Νομή. Παραγραφή αξίωσης από την αποβολή (992 ΑΚ). Χωρεί αγωγή από τον
αδικαιολόγητο πλουτισμό. Στοιχεία και αίτημα της αγωγής.
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Αν επέλθει παραγραφή της
αξιώσεως από την αποβολή της νομής
κατά το άρθρο 992 ΑΚ, δεν αποκλείεται η
αξίωση (απαίτηση) απόδοσης της νομής
κατά το άρθρο 904 ΑΚ (condictio possessionis). Στοιχεία δε της σχετικής αγωγής, η
οποία είναι όχι ένδικο μέσο προστασίας της
νομής αλλά απλώς ενοχική αγωγή προς
απόδοση του επελθόντος πλουτισμού, ως
περιουσιακού στοιχείου της νομής, είναι η
κατάληψη και η κατοχή του επιδίκου

από τον εναγόμενο, που κατέστη έτσι
αδικαιολογήτως πλουσιότερος και αίτημα
αυτής η αποβολή αυτού και η απόδοση
στον ενάγοντα της επελθούσας
ωφέλειας με τη αφαιρεθείσα νομή.
Η αγωγή αυτή υπόκειται στην γενική
εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249
ΑΚ (Γεωργιάδη Σταθόπουλου Ειδ. Ενοχ.
Δ. άρθρ. 904913, ΑΠ 1351/94 ΕΕΝ
1995,761, ΑΠ 253/83 ΕΕΝ 50,789, ΑΠ
439/1989 ΕΕΝ 1990,129).

312/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Β. Λαδάς, Ευάγγ. Ματσούκης).
Διεκδικητική αγωγή. Στοιχεία της είναι η κυριότητα του ενάγοντος επί του διεκδικούμενου
ακινήτου και η νομή ή κατοχή του πράγματος από τον εναγόμενο κατά τον χρόνο
άσκησης της αγωγής. Κληρονομική διαδοχή. Αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσεως
κυριότητας των κληρονομιαίων πραγμάτων εφόσον ο κληρονόμος αποδεχθεί με
δημόσιο έγγραφο την κληρονομιά και μεταγράψει την σχετική δήλωση αποδοχής.
Ένσταση ότι υπάρχουν και άλλοι κληρονόμοι. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1094 ΑΚ ο κύριος
πράγματος δικαιούται να απαιτήσει από
τον νομέα ή κάτοχο την αναγνώριση
της κυριότητάς του και την απόδοση
του πράγματος. Από την διάταξη αυτή
προκύπτει ότι αναγκαία στοιχεία της
διεκδικητικής αγωγής είναι η κυριότητα του
ενάγοντος επί του διεδικούμενου ακινήτου
και η νομή ή κατοχή του πράγματος από
τον εναγόμενο κατά τον χρόνο ασκήσεως
της αγωγής. Από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 1710 &1, 1846,
1193, 1195, 1198 και 1199 ΑΚ συνάγεται
ότι η κληρονομική διαδοχή είτε αυτή
χωρεί από τον νόμο (εξ αδιαθέτου
ή νόμιμης μοίρας) είτε από διαθήκη
αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσεως της
κυριότητας των κληρονομιαίων ακινήτων,
η κυριότητα των οποίων, όπως και κάθε
άλλο εμπράγματο δικαίωμα επ’αυτών,

μεταβαίνει αναδρομικά στον κληρονόμο
από τον θάνατο του κληρονομουμένου,
εφόσον αυτός (κληρονόμος) αποδεχθεί
με δημόσιο έγγραφο την κληρονομία
και μεταγράψει την περί αποδοχής
δήλωσή του ή εκδοθεί κληρονομητήριο
και μεταγραφεί (βλ. ΑΠ 491/95, Δνη
96,317, Εφ.Αθ. 8609/99, Δνη 2001,
1394, 1438/99, Δνη 2000,682). Στην
περίπτωση που η διεκδικητική αγωγή
θεμελιώνεται σε παράγωγη κτήση και
ειδικότερα σε κληρονομική διαδοχή ο
ισχυρισμός του εναγομένου ότι εκτός
από τον ενάγοντα υπάρχουν και άλλοι
κληρονόμοι αποτελεί ένσταση καταλυτική
της αγωγής κατά το μερίδιο που ανήκει
σε άλλους συγκληρονόμους, την οποία
μπορεί να προτείνει και οφείλει να
αποδείξει ο εναγόμενος (βλ. ΑΠ 533/99,
Δνη 2000,108, 662/74, ΝοΒ 23,276, 203/
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74, ΝοΒ 22,1154 Εφ.Αθ. 140/87 ΝοΒ 35,
778 4510/79, ΝοΒ 28,800).
Στην ένδικη υπόθεση, στην αγωγή
επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη
απόφαση ο ενάγων εξέθετε ότι στην
κληρονομία του αποβιώσαντος την 591960
θετού πατέρα του Γ.Φ. περιλαμβάνονταν
τα περιγραφόμενα στην αγωγή ακίνητα
και ότι ο ανωτέρω απεβίωσε χωρίς
διαθήκη και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου
από την σύζυγο και θετή μητέρα του
ενάγοντος Α. και από τον ενάγοντα, οι
οποίοι ήταν οι μοναδικοί κληρονόμοι
του, κατά ποσοστό 1/4 και 3/4 εξ
αδιαιρέτου. Η μητέρα του Α. απεβίωσε
την 30111960 και κληρονομήθηκε εξ
αδιαθέτου από τον ενάγοντα, που ήταν
επίσης ο μοναδικός κληρονόμος της
και ο οποίος με την 9168/91 πράξη του
συμβολαιογράφου Κρεσταίνων Α.Λ.
αποδέχθηκε την κληρονομία αμφοτέρων
των γονέων του και μετέγραψε την
δήλωση αποδοχής. Ο ενάγων και
πριν από αυτόν οι δικαιοπάροχοί του,
που διέμεναν στο εξωτερικό, είχαν
παραχωρήσει την χρήση των ακινήτων
στον εναγόμενο (πρώτο εξάδελφο του
ενάγοντος), λόγω δε αμφισβητήσεως
εκ μέρους του τελευταίου της κυριότητας
του ενάγοντος επί του επιδίκου ζητείται
να αναγνωρισθεί η κυριότητά του και
να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να τα

αποδώσει. Ο τελευταίος με τις προτάσεις
που κατέθεσε κατά την πρώτη συζήτηση
της αγωγής ενώπιον του πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου ισχυρίσθηκε μεταξύ άλλων
ότι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι των κατά
τα άνω αποβιωσάντων θετών γονέων
του ενάγοντος δεν ήταν αυτός λόγω
ακυρότητας της πράξεως υιοθεσίας αλλά
οι γνήσιοι κατιόντες τους α) η γεννηθείσα
την 111918 από τον νόμιμο γάμο της
θυγατέρας τους Ε.Τ. και β) η εγγονή τους
Κ. τέκνο, του προαποβιώσαντος κατά
το έτος 1940 υιού τους Κ., αμφότερες
εν ζωή κατά τον χρόνο του θανάτου
των κληρονομουμένων αλλά και κατά
τον χρόνο συζητήσεως της αγωγής.
Ο ισχυρισμός αυτός περί υπάρξεως
και άλλων κληρονόμων ως γεγονός
που αποκλείει ή πάντως περιορίζει το
κληρονομικό δικαίωμα του ενάγοντος,
αποτελεί ένσταση αποδεικτέα από τον
εναγόμενο. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
όμως, αν και ο ενάγων αρνήθηκε την
βασιμότητα των θεμελιούντων αυτήν
πραγματικών περιστατικών, δεν έθεσε
θέμα αποδείξεως. Κατά συνέπεια πρέπει
και αυτεπαγγέλτως να αναβληθεί η έκδοση
οριστικής αποφάσεως και να διαταχθεί η
προσήκουσα απόδειξη εις βάρος του
εναγομένου χωρίς να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη απόφαση.

314/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Π. Δασιός).
Κοινόχρηστο πράγμα Δια να καταστεί το πράγμα με την βούληση του ιδιοκτήτη
απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή του. Αν δεν τηρηθεί ο τύπος
αυτός ο ιδιοκτήτης δεν χάνει την κυριότητά του. Μακροχρόνια κοινή χρήση του
εγκαταλειφθέντος, χωρίς να τηρηθεί ο πιο πάνω τύπος μπορεί να αποτελέσει ένσταση
του άρθρου 281 ΑΚ. Ο ίδιος τύπος απαιτείται για να καταστεί το ακίνητο αδέσποτο.

120

Για να καταστεί ακίνητο
κοινόχρηστο με την βούληση του ιδιοκτήτη
του απαιτείται, όπως από τις διατάξεις των
άρθρων 369,966968, 972, 1033, 1134,
1191 εδ.α΄και 1319 ΑΚ, προκύπτει όπως
η σχετική βούληση του πρώην ιδιοκτήτη
να εγκαταλείψει το ακίνητό του με σκοπό
να γίνει κοινόχρηστο, να περιβληθεί τον
τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου
και να υποβληθεί σε μεταγραφή. Αν δεν
τηρήθηκε ο τύπος αυτός ο ιδιοκτήτης
του ακινήτου δεν χάνει την κυριότητά
του και αυτό δεν γίνεται κοινόχρηστο.
Μακροχρόνια όμως κοινή χρήση του
εγκαταλειφθέντος χωρίς να τηρηθεί ο
παραπάνω τύπος ακινήτου, μπορεί
να αποτελέσει ένσταση εκ του άρθρου
281 ΑΚ προς απόκρουση της αγωγής
του ιδιοκτήτη για αναγνώριση της
κυριότητάς του (ΑΠ 190/1993 Ελλ. Δικ.
36.1106). Οι ίδιες αυτές διατυπώσεις
(συμβολαιογραφικό έγγραφο και
μεταγραφή) απαιτούνται και προκειμένου
ακίνητο να καταστεί αδέσποτο, οπότε
περιέρχεται πρωτοτύπως στην κυριότητα
του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται
και πραγματική κατάλειψη της νομής
αυτού από το Δημόσιο (ΑΠ 200/81 ΝοΒ
29.1398 Γεωργιάδης «Εμπράγματο
Δίκαιο» τεύχος ΙΙ Η κυριότης σελ. 172, Ι.
Παπαδόπουλος «Αγωγές Εμπράγματου
Δικαίου» έκδ. 1989 σελ. 30). Από τα
αδέσποτα όμως που αφέθηκαν από τους
πρώην ιδιοκτήτες τους με την τήρηση
των προαναφερομένων διατυπώσεων,
πρέπει να διακριθούν εκείνα που
εγκαταλείφθηκαν με τον παραπάνω
σκοπό χωρίς όμως να τηρηθούν οι
διατυπώσεις αυτές. Τα τελευταία αυτά
καταλαμβάνονται από το Δημόσιο, που
τα διαχειρίζεται ως διοικητής αλλοτρίων
με διοικητική διαδικασία (έκδοση
πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο
34 του Ν.1539/38 «Περί προστασίας
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δημοσίων κτημάτων» και το Δημόσιο
γίνεται κύριος αυτών μετά παρέλευση
δεκαετίας, θεωρουμένου του Δημοσίου
ως νομέα αυτών από της καταλήψεώς
τους (άρθρο 2 &1 του προαναφερομένου
νόμου), και καταλυομένης της κυριότητας
των πρώην ιδιοκτητών επ’αυτών μετά
την παρέλευση της δεκαετίας (ΑΠ
661/99 Ελλ.Δ. 41.420 ΑΠ 1158/81 ΝοΒ
30.791, Γεωργιάδης στον ΑΚ Γεωργιάδη
– Σταθόπουλου τόμος 5ος σελ. 196). Από
τα παραπάνω παρέπεται ότι ο εναγόμενος
επί διεκδικητικής αγωγής, που προς
απόκρουση κατ’ένσταση ισχυρίζεται
ότι το διεκδικούμενο είναι κοινόχρηστο
και επομένως δεν μπορεί επ’αυτού να
αποκτηθεί κυριότητα με τακτική ή έκτακτη
χρησικτησία, θα πρέπει για το ορισμένο
της ένστασής του αυτής να καθορίζει
κατά τρόπο σαφή ή ότι το διεκδικούμενο
είναι εξ εκείνων που αναφέρονται
στο άρθρο 967 ΑΚ (δρόμοι, πλατείες,
αιγιαλοί, όχθες λιμνών και ποταμών
κ.λ.π.) ή ότι αυτά απέκτησαν την ιδιότητα
αυτή κατά τον προαναφερόμενο νόμιμο
τρόπο (συμβολαιογραφικό έγγραφο και
μεταγραφή), αν δε ισχυρίζεται ότι το
διεκδικούμενο ανήκει στην κυριότητα του
Δημοσίου ως εγκαταλειφθέν αδέσποτο θα
πρέπει να επικαλείται ότι κατελήφθη αυτό
με έκδοση πρωτοκόλλου από το Δημόσιο
και παρήλθε έκτοτε δεκαετία. Στην
προκειμένη περίπτωση ο εναγόμενος με
τις προτάσεις του της πρώτης συζήτησης
στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και προς
απόκρουση της αγωγής ισχυρίσθηκε
ότι η μεγαλύτερη έκταση, εντός της
οποίας βρίσκεται και το διεκδικούμενο
είναι κοινόχρηστη αμμώδης έκταση
που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και
επομένως είναι εξηρημένο τακτικής
και έκτακτης χρησικτησίας. Όμως δεν
καθορίζει τον τρόπο που αυτό έγινε
κοινόχρηστο, ούτε επικαλείται ότι
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είναι αιγιαλός, όχθη μεγάλης λίμνης ή
πλευσίμου ποταμού κ.λ.π. Επομένως
ο ισχυρισμός αυτός του εναγομένου

είναι απορριπτέος προεχόντως ως
αόριστος, ορθώς δε απορρίφθηκε από
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο.

368/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευτ. Αναστασιάδου, Ι. Γιαννόπουλος).
Αρνητική αγωγή. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Δημιουργία ανοιγμάτων σε
όμορο τοίχο και «μπάζωμα» του υπογείου ορόφου ώστε να καταστεί αυτός ισόγειος
όροφος. Νόμιμα ζητείται ικανοποίηση ηθικής βλάβης, κλείσιμο των ανοιγμάτων και
αφαίρεση των μπάζων.

Τα στοιχεία της ιστορικής βάσης
της αρνητικής αγωγής, για να είναι πλήρης
και ορισμένη κατ’άρθρον 216 ΚΠολΔ
είναι, σύμφωνα με το άρθρο 1108 ΑΚ,
α) η κυριότητα (ή ένα από τα εμπράγματα
δικαιώματα της επικαρπίας και του
ενεχύρου) β)η διατάραξη της κυριότητας,
γ)η διατάραξη να είναι παράνομη
και δ)αίτημα (βλ. Κ. Παπαδόπουλου,
αγωγές του εμπραγμάτου δικαίου, σελ.
363 επ.). Στην προκειμένη περίπτωση,
στο δικόγραφο της αγωγής, επί της
οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη
απόφαση, εκτίθενται, εν συνόψει και
κατά τα ουσιώδη στοιχεία της αγωγής,
τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
ότι ο πρώτος ενάγων – εκκαλών Β.Κ.
είναι κύριος του λεπτομερώς, κατά θέση,
έκταση και όρια, περιγραφομένου στην
αγωγή οικοπέδου, που βρίσκεται …, επί
του οποίου συνέστησε νομοτύπως δύο
κάθετες ιδιοκτησίες, που λεπτομερώς και
αυτές περιγράφονται στην αγωγή, από τις
οποίες την μία που σαφώς προσδιορίζεται
στο δικόγραφο της αγωγής, μεταβίβασε
στον δεύτερο ενάγοντα – εκκαλούντα
Σ.Κ. και στην δευτέρα εκκαλούσα Δ.Κ.
κατ’ισομοιρίαν. Ότι ο πρώτος εναγόμενος
– εφεσίβλητος Χ.Γ. είναι κύριος (και
αυτός) του λεπτομερώς περιγραφομένου

στην αγωγή οικοπέδου, ευρισκομένου
και αυτού στον οικισμό Φισκάρδου
Κεφαλληνίας, το οποίο συνορεύει …Ότι
ο πρώτος εναγόμενος – εφεσίβλητος
Χ.Γ. συνέστησε επί του ως άνω
οικοπέδου του δύο κάθετες ιδιοκτησίες,
ως αυτές λεπτομερώς περιγράφονται
στο δικόγραφο της αγωγής. Ότι στην
μία κάθετη ιδιοκτησία, υπό στοιχείον ΙΙ,
συνέστησε τρεις οριζόντιες ιδιοκτησίες,
που και αυτές σαφώς προσδιορίζονται
στο δικόγραφο της αγωγής. Ότι την υπό
στοιχείον 11 άνω οριζόντια ιδιοκτησία
(της υπ’αριθμ. 11 κάθετης ιδιοκτησίας)
ο πρώτος εναγόμενος – εφεσίβλητος
Χ.Γ. μεταβίβασε την κυριότητα αυτής
στην δευτέρα εναγομένη – εφεσίβλητη
Ρ.Γ. Ότι οι εναγόμενοι – εφεσίβλητοι
παρανόμως άφησαν στην υπ’αριθμ. 11
άνω κάθετη ιδιοκτησία συνολικά ένδεκα
(11) ανοίγματα – παράθυρα, που σαφώς
προσδιορίζεται η θέση ενός εκάστου από
αυτά, ως και οι διαστάσεις αυτών. Ότι,
πλέον τούτου, οι εναγόμενοι – εφεσίβλητοι
επιχωμάτωσαν τον υπόγειο όροφο της
προαναφερομένης υπ’αριθμ. 11 κάθετης
ιδιοκτησίας τους, την οποία μετέτρεψα
σε ισόγειο όροφο. Ισχυριζόμενοι δε οι
ενάγοντες – εκκαλούντες ότι, με την
διάνοιξη των παραπάνω ανοιγμάτων και
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την επιχωμάτωση του υπογείου ορόφου
και μετατροπή αυτού σε ισόγειο όροφο,
διαταράσσεται, κατά τα αναφερόμενα
στην αγωγή τους περιστατικά, η
συγκυριότητά τους επί του ως άνω
ακινήτου, του οποίου υποβαθμίζεται
η αξία του και προσβάλλεται η
προσωπικότητά τους, ζήτησαν, για
την ικανοποίηση της εκ της ως άνω σε
βάρος τους αδικοπραξίας προκληθείσας
ηθικής τους βλάβης, να υποχρεωθούν οι
εναγόμενοι να καταβάλουν σε καθένα
από αυτούς το ποσό των 2.000.000
δρχ. και να υποχρεωθούν να κλείσουν
τα προαναφερόμενα ανοίγματα –
παράθυρα, ως και να αποχωματώσουν
τον υπόγειο όροφο, ώστε να παύσει να
είναι ισόγειος όροφος. Η αγωγή αυτή
με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα
είναι νόμιμος και ορισμένη, βασιζομένη
στις διατάξεις των άρθρων 297,298 932
και 1108 ΑΚ ως και πλήρως και σαφώς
ορισμένη κατ’άρθρον 216 &1 ΚΠολΔ.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που απέρριψε ως αόριστο α) το αγωγικό
αίτημα περί επιδίκασης ποσού 2.000.000
δρχ. στον καθένα ενάγοντα – εκκαλούντα,
για την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής
αυτών βλάβης, ως και β)το αίτημα για
αποχωμάτωση του υπογείου ορόφου,
έσφαλε, αφού δεν ερμήνευσε και δεν
εφάρμοσε ορθώς τον νόμο και πρέπει,

κατά παραδοχήν του πρώτου λόγου της
έφεσης, με τον οποίον οι εκκαλούντες
πλήττουν την πρωτόδικη απόφαση κατά
τα κεφάλαια αυτής, που απέρριψε ως
αόριστα τα άνω αγωγικά του αιτήματα,
να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση
κατά τα κεφάλαιά της αυτά. Περαιτέρω, το
πρωτόδικο Δικαστήριο, δεχόμενο ότι μετά
την άσκηση της αγωγής οι εφεσίβλητοι
– εναγόμενοι προέβησαν στο κλείσιμο
των παραθύρων – ανοιγμάτων,
απέρριψε κατ’ ουσίαν το σχετικό αυτό
αγωγικό αίτημα. Έτσι, αποφαινόμενο
όμως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
έσφαλε, καθ’όσον νόμιμη επιρροή
ασκεί, εν προκειμένω, εάν τα παράθυρα
– ανοίγματα αυτά αφέθησαν παρανόμως
από τους εναγομένους – εφεσιβλήτους
κατά την οικοδόμηση της οικίας τους το
έτος 1998, ότε και επήλθε διατάραξη στο
ακίνητο των εναγόντων – εκκαλούντων,
ως αυτοί ισχυρίζονται με την αγωγή
τους. Συνεπώς, κατά παραδοχήν του
δευτέρου λόγου της έφεσης, με τον
οποίον εκκαλείται το κεφάλαιο από
της πρωτόδικης απόφασης, πρέπει να
εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση
κατά το κεφάλαιό της αυτό και επιφυλαχθεί
το Δικαστήριο αυτό να αποφανθεί στην
ουσία για το συνημμένο αίτημα κατά την
έκδοση της οριστικής απόφασής του ως
προς όλα τα αγωγικά αιτήματα.

384/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Απ. Πούλιος, Γ. Γεωργιτσόπουλος).
Νομή. Προσβολή της με επί μέρους διαταρακτικές πράξεις (διατάραξη με διέλευση
αυτοκινήτου παράνομα). Ένσταση ενιαύσιας παραγραφής. Απορρίπτεται γιατί κάθε
διέλευση συνιστά και ιδιαίτερη διατάραξη. Κατά της αγωγής περί διαταράξεως της
νομής (ή αποβολής) απαγορεύεται η προβολή από τον εναγόμενο ανατρεπτικής
ένστασης που στηρίζεται σε εμπράγματο ή αντιτάξιμο στον ενάγοντα ενοχικό δικαίωμα

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

123

τρίτου στο πράγμα (991 ΑΚ). Άρα απαγορεύεται η προβολή ενστάσεως του άρθρου
281 ΑΚ (κατάχρησης δικαιώματος).

Η
εναγομένη
προέβαλε
πρωτοδίκως προς απόκρουση της
αγωγής την ένσταση παραγραφής
της επίδικης αξίωσης, ισχυριζομένη
ειδικότερα, ότι η διέλευση από την
επίδικη εδαφική λωρίδα των φορτηγών
αυτοκινήτων της άρχισε από το έτος
1992, άλλως από τις αρχές Οκτωβρίου
1998, συνεχιζομένη έκτοτε σε καθημερινή
σχεδόν βάση και ότι οι ενάγοντες της
επέδωσαν την ένδικη αγωγή στις
29.3.2000, ήτοι μετά την παρέλευση έτους.
Η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα ως μη
νόμιμη, δεδομένου ότι, όπως και η ίδια η
εναγομένη εκθέτει, η επίδικη διατάραξη
γίνεται με περιοδικά επαναλαμβανόμενες
μέχρι και σήμερα πράξεις, ήτοι διελεύσεις
των αυτοκινήτων της από την λωρίδα,
οπότε η κάθε μία από αυτές αποτελεί
αυτοτελή διατάραξη και άρα με κάθε
νέα διαταρακτική ενέργεια, ήτοι διέλευση
των αυτοκινήτων, αρχίζει νέα ενιαύσια
παραγραφή κατ’άρθρο 992 ΑΚ (ΑΠ
82/1966 ΝοΒ 14.863, Εφ.Αθ. 6907/1984
Αρχ. Ν. 36.223, Εφ.Θεσ. 25/1988 Αρμ.
42.352, Γεωργιάδης στον ΑΚ Γεωργιάδη
– Σταθόπουλου, άρθρ. 992 αρ.9).
Επομένως, η εκκαλουμένη απόφαση
που απέρριψε την ως άνω ένσταση ως μη
νόμιμη, δεν έσφαλε, αλλ’ορθώς το νόμο
ερμήνευσε και εφάρμοσε, γι’αυτό και ο
πρώτος λόγος της εφέσεως, ο οποίος τα
αντίθετα υποστηρίζει, είναι αβάσιμος και
απορριπτέος.
Περαιτέρω,
η
εναγομένη
προέβαλε πρωτοδίκως τον ισχυρισμό,
ότι οι ενάγοντες ασκούν καταχρηστικά
το δικαίωμά τους, καθόσον στο επίδικο
εδαφικό τμήμα υπήρχε ήδη δουλεία
διελεύσεως τρίτου (κυρίου ομόρου
ακινήτου), η δε χρήση του τμήματος αυτού

από την ίδια δεν επιβαρύνει επιπλέον το
ακίνητο, ενώ τυχόν παραδοχή της αγωγής
συνεπάγεται επαχθείς γι’αυτήν συνέπειες,
καθόσον το υπόγειο των εγκαταστάσεών
της εξυπηρετείται αποκλειστικά από την
επίδικη εδαφική λωρίδα. Ο ισχυρισμός
αυτός είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος,
για τους ακολούθους λόγους: Κατά της
αγωγής περί διαταράξεως της νομής (ή
αποβολής από αυτήν) απαγορεύεται η
προβολή από τον εναγόμενο ανατρεπτικής
ενστάσεως, στηριζόμενης σε (εμπράγματο
ή αντιτάξιμο στον ενάγοντα ενοχικό)
δικαίωμα τρίτου πάνω στο πράγμα (argumentum a majori ad minus από το
άρθρο 991 ΑΚ). Η δυνατότητα προβολής
τέτοιου δικαιώματος τρίτου δια της οδού
της ενστάσεως καταχρήσεως δικαιώματος
(άρθρ.281 ΑΚ) και η κατ’ουσίαν έρευνα
αυτού στην δίκη της νομής θα ματαίωνε
πρακτικά τον σκοπό θέσπισης του
άρθρου 991 ΑΚ που είναι η αυτοτελής
προστασία της νομής και η εντεύθεν
ταχεία εξασφάλιση της κοινωνικής
ειρήνης (Μπαλής, Εμπρ.Δ., παρ.21
σελ. 64 και παρ.1 σελ. 4 Γεωργιάδης,
Εμπρ.Δ. τ.Ι (1991) σελ. 216217 και 134
–135). Έτσι, διατυπωμένος, λοιπόν ο πιο
πάνω ισχυρισμός άγει εξ αντικειμένου σε
καταστρατήγηση της διατάξεως του
άρθρου 991 ΑΚ και, ως εκ τούτου,
καλύπτεται από την απαγόρευση της
τελευταίας που εφαρμόζεται αναλογικά
και στην περίπτωση αυτή (Μπαλής, Γεν.
Αρχαί του Αστ. Δίκ., παρ.60 σελ. 171).
Επομένως, η εκκαλουμένη απόφαση που
απέρριψε ως μη νόμιμο τον παραπάνω
ισχυρισμό, δεν έσφαλε και τα αντιθέτως
υποστηριζόμενα με τον δεύτερο λόγο
της εφέσεως κρίνονται απορριπτέα ως
κατ’ουσίαν αβάσιμα.
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433/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θ. Αντωνόπουλος, Π. Παυλάτου).
Κληρονομία. Αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχής είναι η κατά τον χρόνο του
θανάτου του κληρονομουμένου υπάρχουσα περιουσία του ήτοι οι έννομες σχέσεις
του κληρονομουμένου που είναι δεκτικές χρηματικής αποτιμήσεως, ως σύνολο.
Συμβατική μεταβίβαση ακινήτου. Εμπεριέχει την υποσχετική (πώληση κ.λ.π.) που
αποτελεί και την αιτία της μεταβίβασης και την εμπράγματη (εκποιητική) σύμβαση. Η
έλλειψη κυριότητας στον μεταβιβάζοντα δεν καθιστά άκυρη την σύμβαση καθ’εαυτήν,
όπως και το σχετικό συμβόλαιο αλλά πρόκειται για σύμβαση με (υποκειμενική) αδύνατη
παροχή όπου η ενοχική σύμβαση παραμένει απολύτως ισχυρή, η δε εμπράγματη δεν
παράγει τα αποτελέσματά της και η αρχική υποχρέωση μετατρέπεται σε υποχρέωση
προς αποζημίωση εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1710 παρ.1 και 1033 του ΑΚ που ορίζουν,
αντίστοιχα, ότι κατά τον θάνατο του
προσώπου η περιουσία του ως σύνολο
(κληρονομία) περιέρχεται από τον νόμο
ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα
πρόσωπα (κληρονόμοι) και ότι για την
μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου
απαιτείται συμφωνία (που γίνεται
με συμβολαιογραφικό έγγραφο και
υποβάλλεται σε μεταγραφή) μεταξύ
του κυρίου και εκείνου που την αποκτά
ότι μετατίθεται σ’ αυτόν η κυριότητα
για κάποια νόμιμη αιτία, προκύπτει
μεταξύ των άλλων ότι αντικείμενο της
κληρονομικής διαδοχής είναι η κατά τον
χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου
υπάρχουσα περιουσία του, ήτοι οι έννομες
σχέσεις του κληρονομουμένου που
είναι δεκτικές χρηματικής αποτιμήσεως,
ως σύνολον (Μπαλής, Κληρ.Δ. παρ.2,
Τούσης, Κληρ.Δ. παρ.3, Παπαντωνίου,
στον Γεωργιάδη Σταθόπουλου ΑΚ,
άρθρ. 1710 αρ.35), και ότι απαραίτητη
προϋπόθεση για την κατόπιν συμβάσεως
μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου είναι
να έχει ο μεταβιβάζων κατά τον χρόνο
της μεταβίβασης την κυριότητα που

μεταβιβάζει (αντί πολλών Γεωργιάδης,
ΕμπρΔ, 1991, παρ. 43 Ι 1 σελ. 392).
Επομένως και κατ’ αντιστοιχίαν των
ανωτέρω, περιουσιακό στοιχείο
που δεν ανήκει στην περιουσία του
κληρονομουμένου κατά τον χρόνο του
θανάτου του επειδή ο τελευταίος το είχε
ήδη μεταβιβάσει νομίμως σε τρίτον δεν
αποτελεί αντικείμενο της κληρονομίας
και δεν περιέρχεται στους κληρονόμους
του, εξ ετέρου δε στην περίπτωση της
συμβατικής μεταβιβάσεως ακινήτου
δεν μεταβιβάζεται κυριότητα την οποία
δεν είχε ο μεταβιβάζων στο ακίνητο.
Περαιτέρω από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 362,369,335 και
1033 του ΑΚ προκύπτει ότι στην κατά
τα ανωτέρω συμβατική μεταβίβαση
της κυριότητας ακινήτου, στην οποία
ενυπάρχουν αφ’ ενός μεν η υποσχετική
(ενοχική πώληση κ.λ.π., που αποτελεί και
την αιτία της μεταβίβασης), αφ’ετέρου δε
η εκποιητική (εμπράγματη) σύμβαση (βλ.
Γεωργιάδη, παρ. 43 Ι2 σελ. 393), η έλλειψη
κυριότητας στον μεταβιβάζοντα δεν
καθιστά άκυρη την σύμβαση καθ’εαυτήν
όπως και το σχετικό συμβόλαιο αφού
τέτοια ακυρότητα δεν προβλέπεται από
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τον νόμο (άρθρ. 174 επ. του ΑΚ ή άλλες
διατάξεις), αλλά πρόκειται για σύμβαση με
(υποκειμενικώς) αδύνατη παροχή, όπου
η μεν ενοχική (υποσχετική) σύμβαση
παραμένει απολύτως ισχυρή, η δε
εμπράγματη (εκποιητική) και η εντεύθεν
μεταβίβαση της κυριότητας παρίσταται
αδύνατη (δεν παράγει τα αποτελέσματά
της) λόγω του ανωτέρω «παγκοσμίου
νομικής λογικής» (Τούσης, ΕμπρΔ σελ.
331 σημ.5), κανόνα που θέτει το άρθρο

1033 του ΑΚ (nemo pluw juris ad alium
transfere potest, guam ipse habet κατά
το προϊσχύσαν β.ζ.ν.ρ. δίκαιο), και όπου
η αρχική υποχρέωση του μεταβιβάζοντος
μετατρέπεται σε δευτερογενή υποχρέωση
προς αποζημίωση εκείνου προς τον
οποίο έγινε η μεταβίβαση (βλ. Μπαλή,
ΕνοχΔ παρ.71, ΕρμΑΚ (Γαζής), άρθρ.
362, Σταθόπουλο, Γεν.ΕνοχΔ, 1998,
παρ. 19 ΙΙ σελ. 418).

479/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Π. Δασιός).
Παραίτηση από εμπράγματο δικαίωμα. Απαιτείται μονομερής δήλωση του κυρίου με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή. Αδέσποτο ακίνητο. Ποίο θεωρείται (άρθρο
2.1 α.ν. 1539/1938). Σημ. Όμοιες και οι ΕΠ 480/2003, 481/2003 και 482/2003.

Από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 369,966968,
972, 1033, 1134,1169,1192 εδάφ. α΄και
1319 του ΑΚ, συνάγεται ότι απώλεια
της κυριότητας ακινήτου επέρχεται και
με παραίτηση (εγκατάλειψη) προς τον
σκοπό αυτό να καταστεί αδέσποτο ή
κοινόχρηστο ή και με αναγνώριση της
ιδιότητας του ακινήτου ως αδεσπότου
ή κοινοχρήστου, για την παραίτηση δε
αυτήν, όπως και για την παραίτηση από
κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί
ακινήτου, απαιτείται μονομερής δήλωση
του κυρίου με συμβολαιογραφικό έγγραφο
και μεταγραφή της δικαιοπραξίας που
περιέχει κατάργηση του εμπράγματου
δικαιώματος της κυριότητας. Ο κύριος
ακινήτου, ο οποίος δεν προέβη
στην ως άνω σχετική δήλωση με
συμβολαιογραφικό έγγραφο,το οποίο να
μεταγραφεί νομίμως, δεν θεωρείται ότι
έχει απωλέσει την κυριότητα επ’αυτού

(βλ. ΑΠ 190/1993 ΝοΒ 42.654, ΑΠ 308/
1997 Ελλ.Δνη 38.1812, ΑΠ 825/1989 Ελλ.
Δνη 31.1259). Επομένως ο ισχυρισμός
του εναγομένου ότι το επίδικο ακίνητο
είχε εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες
του και το κατέλαβε αυτός το έτος 1970
ως εγκαταλειμμένο, είναι κατά κύριο
λόγο αόριστος ως προς την ιδιότητα
του επιδίκου ως εγκαταλειμμένου, γιατί
δεν αναφέρεται ο νόμιμος τρόπος με
τον οποίο αυτό απέκτησε την εν λόγω
ιδιότητα. Περαιτέρω, τα αδέσποτα ακίνητα
δηλαδή τα μη διατελούντα στην κυριότητα
κανενός, ανήκουν, κατά το άρθρο 972
του ΑΚ, στο δημόσιο. Εξάλλου κατά το
άρθρο 2 παρ.1 του ΑΝ 1539/1938 «περί
προστασίας των δημοσίων κτημάτων», ο
οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο
53 του ΕισΝΑΚ, «επί των αδεσπότων
νομέας θεωρείται το Δημόσιον, έστω και
αν ουδεμίαν ενήργησεν επ’ αυτών πράξιν
νομής». Κατά την έννοια των διατάξεων
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αυτών αδέσποτο καθίσταται το ακίνητο με
την εγκατάλειψη της νομής αυτού από τον
κύριο με την πρόθεση παραιτήσεώς του
από την κυριότητα χωρίς μεταβίβασή της
σε άλλον. Το Δημόσιο, σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις, αποκτά πρωτοτύπως
κυριότητα και μαζί της αποκτά
αυτοδικαίως και την νομή του ακινήτου,
ανεξάρτητα αν έλαβε την φυσική εξουσία
αυτού ή αν ενέργησε πάνω σ’αυτό
πράξεις διακατοχής. Έτσι επί αδεσπότων
ακινήτων, ο κάτοχος αυτών δεν μπορεί
να αποκτήσει νομή ολικά ή κατά ένα
μέρος, αφού αυτή παρεμποδίζεται από

την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου
2 του ΑΝ 1539/1938 κατά την οποία τα
κτήματα του δημοσίου είναι ανεπίδεκτα
νομής τρίτου (βλ. ΑΠ 132/2000 Ελλ.Δνη
41.1025). Συνεπώς ο ισχυρισμός του
εναγομένου ότι κατέλαβε το έτος 1970 το
επίδικο ως αδέσποτο και έκτοτε το νέμεται
με διάνοια κυρίου και απέκτησε επ’αυτού
κυριότητα με έκτακτη χρησικτησία, είναι
μη νόμιμος, εφόσον το επίδικο, αν
είναι αδέσποτο όπως ισχυρίζεται ο
εναγόμενος, ανήκει στο Δημόσιο και
είναι ανεπίδεκτο νομής τρίτου.

533/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κώστας Χαλιώτης, Χρυσόστομος Γασπαράτος).
Δουλεία πραγματική. Έννοια. Κτήση της δουλείας με έκτακτη χρησικτησία (απόκτηση
οιονεί νομής). Προϋποθέτει όμως ότι ο ασκών την οιονεί νομή της δουλείας είναι
κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου, αλλιώς η εικοσαετία αρχίζει από τότε που θα γίνει
κύριος. Αρνητική δουλεία. Η εικοσαετία αρχίζει από τότε που απαγόρευσε ο κύριος
του δεσπόζοντος στον κύριο του δουλεύοντος την πράξη που αποτελεί το περιεχόμενο
της δουλείας (π.χ. δουλεία φωτισμού και αερισμού).

Επειδή από τον συνδυασμό των
άρθρων 1118, 1119, 1121 και 1045 του ΑΚ
προκύπτει ότι πραγματική δουλεία, που
είναι το εμπράγματο δικαίωμα επί ξένου
ακινήτου υπέρ άλλου ακινήτου, από το
οποίο παρέχεται ωφέλεια σε εκείνον που
είναι κύριος του τελευταίου αποκτάται και
με έκτακτη χρησικτησία, ο χρόνος της
οποίας είναι εικοσαετής και μπορεί να
συμπληρωθεί στο πρόσωπο εκείνου που
προβάλει απόκτηση με τον τρόπο αυτό
της δουλείας με συνυπολογισμό και του
χρόνου της οιονεί νομής για τη δουλεία
αυτή του δικαιοπαρόχου του κατ’ άρθρο
1051 του ΑΚ (βλ. ΑΠ 649/99, Δνη 2000,
380, 514/94, Δνη 95, 200).

Ακόμη, για την κτήση δουλείας με
έκτακτη χρησικτησία απαιτείται αυτός που
ασκεί την οιονεί νομή δουλείας να είναι
κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου, εάν
δε δεν έχει αποκτήσει ακόμη κυριότητα
του δεσπόζοντος αλλά το νέμεται με
τα προσόντα της χρησικτησίας, τότε η
έναρξη της χρησικτησίας προς κτήση της
πραγματικής δουλείας δεν μπορεί να γίνει
προτού ο χρησιδεσπόζων καταστεί κύριος
του δεσπόζοντος ακινήτου (βλ. ΑΠ 1340/
87, Δνη 88, 1368, 92/87, ΝοΒ 35,1394
και Δνη 88, 668). Εξάλλου, προκειμένου
περί των αρνητικών δουλειών δηλαδή
αυτών που έχουν ως περιεχόμενο την
παράλειψη ορισμένης πράξεως από
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τον κύριο του δουλεύοντας, την οποία
θα εδικαιούτο αυτός να επιχειρήσει από
το δικαίωμα της κυριότητας του, η έναρξη
της χρησικτησίας γίνεται, κατ’ αρθρ. 1123
του ΑΚ, αφότου ο κύριος του δεσπόζοντος
απαγόρευσε στον κύριο του δουλεύοντος
την πράξη που αποτελεί το περιεχόμενο
της δουλείας, διότι απαιτείται η παράλειψη
να είναι συνέπεια της βουλήσεως του
δεσπόζοντος. Έτσι, η δουλεία φωτισμού
και αερισμού η οποία είναι αρνητική,
συνίσταται στην υποχρέωση του κυρίου
του δουλεύοντος να μην οικοδομεί ή να
μην έχει κατασκευάσματα στο δουλεύον,
από τα οποία να εμποδίζεται το φως ή
ο αέρας στο δεσπόζον. Ομοίως, η
αρνητική δουλεία παραθύρων συνίσταται
στο δικαίωμα του δεσπόζοντος να έχει
επί των παραθύρων της δικής του
ιδιοκτησίας φως προς το δουλεύον κατά
τρόπο που να εμποδίζει τον κύριο του
δουλεύοντος να οικοδομήσει ή να προβεί
σε άλλες κατασκευές επί του ακινήτου
του που παρεμποδίζουν τη θέα ή τον

φωτισμό. Αντίθετα, η απόκτηση δουλείας
παραθύρων με έκτακτη χρησικτησία,
δηλαδή το δικαίωμα του να έχει κάποιος
παράθυρα ή άλλα ανοίγματα επί του
ιδίου τοίχου, χωρίς την τήρηση της
αποστάσεως που προβλέπεται από
τον ΚΟΚ, αποτελεί θετική δουλεία, που
παρέχει μόνο δικαίωμα στον δικαιούχο
της να έχει παράθυρα ή ανοίγματα στον
δικό του τοίχο αλλά δεν δημιουργεί
αντίστοιχη υποχρέωση του δουλεύοντος
να μην εμποδίζει τον φωτισμό, αερισμό
ή διέλευση, διότι η απαγόρευση αυτή
αποτελεί, όπως ελέχθη, περιεχόμενο
της αρνητικής δουλείας παραθύρων,
φωτισμού και αερισμού και η έκτακτη
χρησικτησία με την οποία αυτή αποκτάται
αρχίζει κατά τα άνω όχι από το άνοιγμα
των παραθύρων ή άλλων ανοιγμάτων
αλλά από τότε που θα παρεμποδισθεί ο
κύριος του δουλεύοντος να επιχειρήσει
κάποια πράξη που αντίκειται στην
άσκηση της οιονεί νομής δουλείας αυτής
(βλ. Εφ.ΑΘ. 7337/87, Δνη 90, 118).

558/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ι. Κότσιφας, Χρ. Σταυρούλιας).
Διεκδικητική αγωγή. Εγείρεται εναντίον εκείνου που κατά τον χρόνο άσκησης της
αγωγής έχει στην κατοχή του το ακίνητο αδιάφορα αν νέμεται στο δικό του όνομα ή
στο όνομα άλλου. Νομιμοποιούμενος παθητικώς είναι εκείνος που κατέχει με σύμβαση
χρησιδανείου που έληξε. Αν η αγωγή στηρίζεται σε κληρονομία από διαθήκη, πρέπει
να επικαλείται, εκτός των άλλων και αποδοχή της κληρονομίας και αριθμό και τόμο
μεταγραφής. Αν στηρίζεται σε χρησικτησία απαραίτητο να επικαλείται πράξεις νομής
που αρμόζουν στην φύση του διεκδικουμένου. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1033,1041,1045,1049,1094 ΑΚ και
216 ΚΠολΔ, προκύπτουν τα εξής: Η

διεκδικητική αγωγή ακινήτου ασκείται
από τον κύριο αυτού και απευθύνεται
κατ’ εκείνου, ο οποίος, κατά τον χρόνο
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άσκησης της αγωγής βρίσκεται στην
κατοχή του διεκδικουμένου, αδιαφόρως
αν ο τελευταίος νέμεται στο δικό του όνομα
ή στο όνομα άλλου, υποχρεουμένου του
ενάγοντος να αποδείξει την παθητική
νομιμοποίηση του εναγομένου (ΑΠ 584/
82 ΝοΒ 31.367). Νομιμοποιούμενος
παθητικώς είναι και εκείνος που δυνάμει
ατύπου, διαρκούς ενοχικής συμβάσεως
χρησιδανείου, βρίσκεται, μετά την λήξη
της σύμβασης αυτής στην κατοχή
του διεκδικουμένου ακινήτου, διότι ο
χρησάμενος ασκεί την κατοχή ως άμεσος
αντιπρόσωπος του χρήστη (Ολ.ΑΠ 805/
73 ΝοΒ 22.319). Η αιτία για την οποία
ο εναγόμενος κατέχει το διεκδικούμενο
δεν αποτελεί στοιχείο της αγωγής, αλλά
ενδεχομένως να στηρίζει ένσταση εκ
του άρθρου 1095 ΑΚ, αν ο εναγόμενος
χωρίς να αμφισβητεί την κυριότητα του
ενάγοντος, ισχυρίζεται και αποδεικνύει
ότι κατέχει αυτό δυνάμει εμπραγμάτου
ή ενοχικού δικαιώματος, που του
παρέχει εξουσία κατοχής (ΑΠ 518/90
Ελλ.Δ. 31.995). Αν ο ενάγων στηρίζει
την κυριότητά του στο διεκδικούμενο
σε παράγωγο τρόπο όπως είναι και η
κληρονομία με διαθήκη, για το ορισμένο
της αγωγής του πρέπει να επικαλείται,
εκτός των άλλων, ότι αποδέχθηκε
την κληρονομία και μετέγραψε την
σχετική δήλωση αποδοχής τον αριθμό
και τόμο της γενόμενης μεταγραφής.
Η μεταγραφή αυτή οποτεδήποτε
και αν γίνει ανατρέχει στον χρόνο
θανάτου του κληρονομουμένου (ΑΠ
1538/95 Ελλ.Δ. 38.1580). Αν όμως ο
εναγόμενος αμφισβητήσει την κυριότητα
του δικαιοπαρόχου του ενάγοντος
(κληρονομουμένου) ο τελευταίος
αυτός οφείλει με τις προτάσεις του να
συμπληρώσει παραδεκτώς την αγωγή
του αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο
ο δικαιοπάροχός του έγινε κύριος, μέχρι
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να συμπληρώσει πρωτότυπο τρόπο
κτήσης κυριότητας (ΑΠ 371/96 Ελλ.Δικ.
37.1540). Για την απόκτηση κυριότητας
με χρησικτησία (τακτική και έκτακτη)
απαιτείται νομή επί εικοσαετία επί
έκτακτης και νομή με διάνοια κυρίου επί
δεκαετία την περίπτωση της τακτικής, που
ασκείται με νόμιμο τίτλο. Επομένως εάν
ο ενάγων στηρίζει την κυριότητα αυτού ή
του δικαιοπαρόχου του σε χρησικτησία
(τακτική ή έκτακτη) εκτός των άλλων
πρέπει να επικαλείται τις ειδικότερες
πράξεις νομής που αρμόζουν στην φύση
του διεκδικουμένου και τον προορισμό
του, που φανερώνουν την βούληση
αυτών να κατέχουν το ακίνητο ως κύριοι
αυτού, δεν αρκεί δε μόνη η μνεία των
λέξεων «νομή» ή «έκτακτη ή τακτική
χρησικτησία» (βλ. ΑΠ 1429/97 Ελλ.Δ.
39.859 Κ. Παπαδόπουλος «Αγωγές
Εμπραγμάτου Δικαίου έκδ. 1989 σελ.
327). Στην προκειμένη περίπτωση με
την αγωγή της η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι
έγινε κυρία του διεκδικουμένου ακινήτου
αφενός μεν με κληρονομική διαδοχή
εκ διαθήκης την οποία αποδέχθηκε και
μετέγραψε αφ’ετέρου δε με έκτακτη
χρησικτησία. Η εναγομένη προς
απόκρουση της αγωγής με τις προτάσεις
της πρώτης συζήτησης αμφισβήτησε ότι η
διαθέτης (δικαιοπάροχος της ενάγουσας)
ήταν κυρία του διεκδικουμένου. Όμως η
ενάγουσα δεν συνεπλήρωσε παραδεκτώς
την αγωγή της με τις προτάσεις της
ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου
κατά την πρώτη συζήτηση της αγωγής,
αναφέροντας ειδικότερες πράξεις
νομής επί του διεκδικουμένου από
την δικαιοπάροχο μητέρα της μέχρι
επί εικοσαετία τουλάχιστον προ του εν
έτει 1980 επισυμβάντος θανάτου της.
Επομένως σύμφωνα με όσα παραπάνω
αναπτύχθηκαν, η βάση της αγωγής με
την οποία η ενάγουσα στηρίζει την

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

129

κυριότητά της στο διεκδικούμενο σε
κληρονομική διαδοχή είναι απορριπτέα

ως αόριστη.

586/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Eυγ. Παπανδρέου, Π. Κουρής).
Έκτακτη χρησικτησία. Στοιχεία της. Πότε η σχετική αγωγή είναι αόριστη.
Περιστατικά.

Κατ’άρθρο 1045 ΑΚ, για την
απόκτηση της κυριότητας ακινήτου
με έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται
άσκηση νομής επί μία εικοσαετία. Για
την πληρότητα δε του δικογράφου της
ανωτέρω αγωγής, ο ενάγων πρέπει να
αναφέρει και τις υλικές πράξεις νομής
των παραπάνω προσώπων επί του
διεκδικουμένου ακινήτου, με τις οποίες
εκδηλωνόταν η βούλησή τους να το
έχουν ως δικό τους, αλλιώς η αγωγή
είναι απορριπτέα και πάλι ως αόριστη
(ΑΠ 371/96 Ελλ. Δικ. 37.1540, ΑΠ 557/
94 Ελλ.Δικ. 36.319, ΑΠ 282/93 ΝοΒ
42.822, ΑΠ 502/92 Ελλ.Δικ. 34.1468).
Η ενάγουσα, με την από 1881998
αγωγή της, ζήτησε να αναγνωρισθεί η
κυριότητά της επί του ακινήτου, που με
λεπτομέρεια, κατά θέση, έκταση και όρια,
περιγράφεται σ’ αυτή (αγωγή), την οποία
(κυριότητα), απέκτησε δυνάμει του 4975/
2691997 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου
της συμ/φου Αιγίου Α.Τ., που έχει
μεταγραφεί νόμιμα, γιατί ο εναγόμενος
Δήμος Νωνάκριδος (ήδη Ακράτας)
αμφισβητεί την παραπάνω κυριότητά
της. Ο τελευταίος (εναγόμενος) με τις
προτάσεις της πρώτης συζητήσεως της
αγωγής, αμφισβήτησε την κυριότητα του
άμεσου και απώτερων δικαιοπαρόχων
της ενάγουσας επί του επιδίκου ακινήτου.
Συνεπώς, αυτή (ενάγουσα) έπρεπε,
σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην μείζονα

σκέψη, να συμπληρώσει την αγωγή με τις
προτάσεις της πρώτης συζητήσεως αυτής
και ειδικότερα να αναφέρει τις υλικές και
εμφανείς διακατοχικές πράξεις των
δικαιοπαρόχων της επί του παραπάνω
ακινήτου, εφόσον ισχυρίζεται ότι αυτοί
απέκτησαν τούτο με έκτακτη χρησικτησία
Δεν έπραξε όμως αυτό, αλλά απλώς
αναφέρει στις παραπάνω προτάσεις της
επί λέξει τα εξής: «Στο δικαιοπάροχό της
πωλητή έχει περιέλθει το επίδικο ακίνητο
από παραχώρηση του αποβιώσαντος
στις 29101957 θετού πατέρα του Χ.Κ.,
που έλαβε χώρα το έτος 1950 και σε
κάθε περίπτωση από μακρά και έκτακτη
χρησικτησία, γιατί κατείχε, νεμόταν και
εξουσίαζε αυτό με καλή πίστη και με
την θέληση να είναι κύριος πλέον των
45 ετών πριν να το μεταβιβάσει σ’αυτή
(ενάγουσα) και ότι ο ανωτέρω απώτερος
δικαιοπάροχός της νεμόταν τούτο με καλή
πίστη τουλάχιστον από το έτος 1910,
χρησιμοποιώντας τούτο ως βοσκότοπο
των αιγοπροβάτων του». Δηλαδή, δεν
προσδιόρισε με τις παραπάνω προτάσεις
της τις υλικές και εμφανείς διακατοχικές
πράξεις επί του επιδίκου ακινήτου
του άμεσου δικαιοπάροχό της κατά το
χρονικό διάστημα από το έτος 1950, που
περιήλθε σ’αυτόν με την επικαλουμένη
ως άνω άτυπη παραχώρηση μέχρι το
έτος 1997 που μεταβιβάστηκε σ’ αυτή
με το προαναφερόμενο αγοραπωλητήριο
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συμβόλαιο. Η έλλειψη αυτή καθιστά μη
νομότυπη την άσκηση της αγωγής και
είναι για τον λόγο τούτο απορριπτέα ως

απαράδεκτη.

651/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γ. Αμπατζής, Ν. Ραβαζούλας).
Νομή. Γνωστοποίηση του νομέα προς τον συγκύριο ότι νέμεται για τον εαυτό του.
Πότε απαιτείται.

…. Να σημειωθεί ότι δεν απαιτείτο
γνωστοποίηση από μέρους του Ι.Σ.
προς τον αδελφό του Στ. ότι ασκεί νομή
στο ακίνητο για λογαριασμό του, γιατί
τέτοια γνωστοποίηση απαιτείται όταν
το ακίνητο είναι κληρονομιαίο και αυτοί
είναι συγκληρονόμοι και όχι όταν αυτό

είχε παραχωρηθεί στον ένα εν ζωή του
κληρονομουμένου, γιατί τότε δεν είναι
αυτό κληρονομιαίο (βλ. ΑΠ 1268/1997
Ελλ.Δνη 39.860, ΑΠ 4867/1996 Ελλ.Δνη
38.137, Εφ.Αθ. 2088/1986 Ελλ.Δνη
27.684).

753/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θ. Χρονόπουλος, Ν. Φερμελής, Φ. Παλαιολόγος).
Συγκυριότητα. Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κοινωνίας (787 επ. και 794 επ. ΑΚ). Δαπάνες
στο κοινό από συγκύριο. Αυτός μπορεί να τις αναζητήσει. Προϋποθέσεις. Δυνατότητα της
διεκδίκησης των δαπανών με ανταγωγή ή ένσταση στη δίκη της διανομής.

Επειδή από τις διατάξεις των
άρθρων 787 επ. και 794 του ΑΚ, οι
οποίες εφαρμόζονται, κατ’άρθρο 1113
του ίδιου κώδικα και στην συγκυριότητα,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρ.
730 επ., 904 επ. και 1101 και 1107 ΑΚ,
συνάγεται ότι προκειμένου για δαπάνες
που έγιναν σε κοινό πράγμα από έναν
εκ των συγκυρίων, μπορεί αυτός να
επιδιώξει την αναζήτησή τους από τους
λοιπούς συγκυρίους κατά την αναλογία
της μερίδας τους, όταν πραγματοποίησε
αυτές τις δαπάνες μετά από σύμφωνη
γνώμη της πλειοψηφίας των συγκυρίων

ή σχετική δικαστική απόφαση ή για την
αποτροπή επικειμένου κινδύνου και
για την συντήρηση του πράγματος,
αλλά και όταν υποβλήθηκε στις
δαπάνες αυτές χωρίς να υπάρχουν οι
παραπάνω προϋποθέσεις αλλά με την
συνδρομή της διοίκησης αλλοτρίων
ή του αδικαιολογήτου πλουτισμού.
Τις απαιτήσεις από την κοινωνία για
δαπάνες στο κοινό πράγμα ο συγκύριος
μπορεί να ασκήσει ανταγωγικά αλλά
και κατ’ένσταση κατά την συζήτηση της
αγωγής διανομής (βλ. ΑΠ 976/95, ΝοΒ
45,1115, 1282/93, Δνη 95,857, Εφ.Αθ.
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856/2001, Δνη 2001,954, 4805/95,
Δνη 96,1619, Εφ.Πειρ. 148/97, Δνη

97,1654).

763/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλ. Καρώκης, Χρ. Πουλακίδας).
Κυριότητα. Γειτονικά ακίνητα. Φύτευση κυπαρισσιών στο όριο των κτημάτων και δίπλα
σε διαχωριστικό τοίχο. Αγωγή για καταστροφή των δένδρων γιατί προσβάλλουν την
κυριότητα και νομή. Τι είναι νομικά βάσιμο.

Eπειδή στην αγωγή επί της
οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη
απόφαση εκτίθεται ότι οι διάδικοι είναι
κύριοι όμορων ακινήτων, τα οποία
ευρίσκονται στην θέση «Μονοδέντρι
– Γουμενιτσάτικα» της κτηματικής
περιφέρειας της Κοινότητας Ροϊτίκων
Πατρών. Το ακίνητο της ενάγουσας
χωρίζεται από το ακίνητο του εναγομένου
με μανδρότοιχο από τσιμεντόλιθους, που
έχει κατασκευάσει με δαπάνες της σε
αυτό και σε απόσταση 2,50 μ., από τον
μανδρότοιχο έχει ανεγείρει ισόγειο οικία.
Ο εναγόμενος κατά την τελευταία οκταετία
έχει φυτεύσει στο ακίνητό του κατά μήκος
του διαχωριστικού μανδρότοιχου και σε
απόσταση 0,10 έως 0,50 μ. 25 με 30
κυπαρίσσια ύψους από 3μ. έως 10μ.
Από τα δένδρα αυτά προκαλούνται
ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν
βλάβες, οι οποίες προσβάλλουν τα εκ
της κυριότητας και νομής απορρέοντα
δικαιώματα επί του ακινήτου της και
συγκεκριμένα: α) λόγω της εγγύτητας
των δένδρων έχουν δημιουργηθεί
άλλως θα δημιουργηθούν στον
μανδρότοιχο ρηγματώσεις με κίνδυνο
μελλοντικής κατάπτωσής του, β) εξαιτίας
των σφοδρών ανέμων της περιοχής
υφίσταται κίνδυνος (που μετά από μερικά
έτη θα είναι άμεσος και επικείμενος) να
αποκοπούν και καταπέσουν τα δένδρα

και να προκληθούν ζημιές στην οικία
και στον ενδιάμεσα διαμορφωμένο
χώρο, ενώ από την ρίψη ξερών κλάδων
και φύλλων δημιουργείται κίνδυνος
απόφραξης των αγωγών των ομβρίων
υδάτων στο δώμα της οικοδομής της
και περαιτέρω κίνδυνος υγρασίας στην
οικία και τους εξώστες, γ) από το ύψος
των κυπαρρισιών έλκονται κεραυνοί
κατά τους χειμερινούς μήνες με κίνδυνο
πρόκλησης πυρκαγιάς σωματικών
βλαβών και άλλων ζημιών εις βάρος της,
και δ) εξαιτίας της πυκνότητας διάταξης
και ανάπτυξης των δένδρων σκιάζεται
η οικία της, εμποδίζεται η θέα και
προκαλείται καταθλιπτική ατμόσφαιρα
για τα πρόσωπα που κατοικούν στην
οικία της. Άλλως, σύμφωνα με όσα
προαναφέρθηκαν, η διατήρηση των
δένδρων, τα οποία ουδεμία χρησιμότητα
παρέχουν στον εναγόμενο, πλην της
ελάχιστης αξίας των ως καυσόξυλων,
αντιθέτως δε μειώνουν αισθητά την αξία
του ακινήτου της ενάγουσας, αποτελεί
ενάσκηση δικαιώματος που υπερβαίνει
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν
η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο
κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του
δικαιώματος. Με το περιεχόμενο αυτό
η αγωγή ορθώς κρίθηκε ότι στηρίζεται
στις διατάξεις του άρθρου 1108 του
ΑΚ και επκουρικώς στην διάταξη του
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άρθρου 281 του ίδιου κώδικα (πλην της
υπό στοιχ. Δ΄ περιπτώσεως που κρίθηκε
μη νόμιμη, καθόσον η φύτευση δένδρων
με τα οποία επέρχεται επισκίαση του
γειτονικού ακινήτου ή παρεμπόδιση
της θέας, δεν μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο της αρνητικής αγωγής, διότι
δεν αποτελεί «ενέργεια άλλου» στο
αλλότριο ακίνητο και δεν προσκρούει
καθεαυτή στον νόμο (βλ. ΑΠ 1479/88,
ΝοΒ 37,1217, Εφ. Αθ. 6065/90, Δνη
92,902, Εφ. Θεσ. 487/68, Νο Β 17,854),
αφού με τα διαλαμβανόμενα περιστατικά
η ενάγουσα εξέθετε ότι προσβάλλεται η
κυριότητά της κατά τρόπο άλλο εκτός
από την αφαίρεση ή κατακράτηση του
πράγματος. Το γεγονός ότι η ενάγουσα
επικαλείται την διάταξη του άρθρου 1006
επ. του ΑΚ (ας σημειωθεί ότι την αγωγή
της απηύθυνε στο Ειρηνοδικείο Πατρών,
το οποίο κηρύχθηκε αναρμόδιο καθ’ύλη
και την παρέπεμψε στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Πατρών) δεν ασκεί έννομη
επιρροή, διότι, όπως συνάγεται από τις

διατάξεις των άρθρ. 106, 216 & 1, 335,
337, 338 και 559 & 1 και 8 του ΚΠολΔ, ο
νομικός χαρακτηρισμός του αντικειμένου
της αγωγής ανήκει στο Δικαστήριο, το
οποίο προσδίδει στην έννομη σχέση που
προβάλλεται με αυτή την νομική έννοια
που αρμόζει, χωρίς να δεσμεύεται από
τις απόψεις των διαδίκων επί του θέματος
αυτού (βλ. ΑΠ 25/2001, Δνη 2001, 681,
1129/2000, Δνη 2001,1330, 843/2000,
Δνη 2001,159, 742/2000, ΝοΒ 49,1290
και Δνη 2001,110, 460/2000, Δνη
2000, 1663 κ.α. Εξάλλου, ως προς την
αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1006
του Α.Κ. και στην περίπτωση κινδύνου
που προέρχεται από πτώση δένδρου που
υπάρχει στο γειτονικό ακίνητο, βλ. ΑΠ
618/69, ΝοΒ 18,427, Εφ.Πατρ. 175/68,
ΕΕΝ 1969,474, Γεωργιάδη Σταθόπουλο,
υπ’ άρθρ. 1006 αρ.3). Επομένως, οι
δύο πρώτοι λόγοι της εφέσεως με τους
οποίους ο εκκαλών ισχυρίζεται ότι η
αγωγή έπρεπε να απορριφθεί ως μη
νόμιμη, δεν είναι βάσιμοι.

790/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Β. Λίμουρας, Ν. Διαμαντοπούλου).
Κυριότητα ακινήτου. Διάταξη διαθήκης με την οποία καταλείπονται ελαιόδενδρα
σε κληρονόμο. Δεν προσπορίζεται κανένα δικαίωμα στον εναγόμενο γιατί δεν
αναγνωρίζεται ξεχωριστή κυριότητα σε δένδρα. Δικαιώματα επιφάνειας και
εμφύτευσης.

Από τα έγγραφα, που οι διάδικοι,
με επίκληση, προσκόμισαν πρωτόδικα
και «αύθις» αποδεικνύονται τα ακόλουθα:
Με το 10262/1957 συμβόλαιο δωρεάς
του Συμβ/φου Πύργου Π.Δ., νόμιμα
μεταγραφέντος, ο πατέρας των
διαδίκων Π.Π., δώρησε και μεταβίβασε
στον ενάγοντα – εφεσίβλητο δύο

ακίνητα, που βρίσκονται στην θέση
«Κυδωνιές» περιφέρειας του Δημοτικού
Διαμερίσματος Ώλενας του Δήμου
Ωλένης. Μέσα στο ένα ακίνητο υπήρχαν
έντεκα ελαιόδενδρα και, σύμφωνα με
το συμβόλαιό του μεταβίβαζε μόνο
τα τέσσερα ελαιόδενδρα, τα άλλα
εφτά ελαιόδενδρα, καθώς και ένα
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ελαιόδενδρο στον άλλον αγρό που
είχε δωρήσει στον ενάγοντα, με την
11350/1958 δημόσια διαθήκη του ίδιου
παραπάνω Συμβολαιογράφου, που
νόμιμα δημοσιεύθηκε, ο πατέρας
των διαδίκων άφηνε στον εναγόμενο
εκκαλούντα γυιό του. Σύμφωνα με την
διάταξη του άρθρου 953 ΑΚ όλα τα
ελαιόδενδρα, που υπήρχαν κατά τον
χρόνο της δωρεάς στα δύο ακίνητα,
ως συστατικά τούτων, περιήλθαν στην
κυριότητα του δωρεοδόχου ενάγοντος και
το περιεχόμενο της πιο πάνω διαθήκης
δεν προσπορίζει στον εναγόμενο κανένα
απολύτως δικαίωμα και ειδικότερα αυτό
της κυριότητας, αφού επί των συστατικών
μερών ακινήτου, όπως είναι και τα
δένδρα, όσο χρόνο αυτά συνδέονται
με το ακίνητο δεν μπορεί να υπάρξει
ξεχωριστή κυριότητα. Άρα δεν έσφαλε το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο που απέρριψε
σιγή τον ισχυρισμό του εναγομένου ότι
αυτός έγινε κύριος των ελαιοδένδρων με

την αδιάλειπτη συλλογή του ελαιοκάρπου
επί χρόνο μεγαλύτερο των είκοσι ετών. Ο
εναγόμενος δεν αμφισβητεί την κυριότητα
του πατέρα του επί των προδιαληφθέντων
δωρηθέντων ακινήτων. Και είναι αλήθεια
ότι ο εναγόμενος από το 1958 και ύστερα
και μέχρι την άσκηση της ένδικης αγωγής
συνέλεγε τον ελαιόκαρπο από τα οκτώ
πιο πάνω ελαιόδενδρα, χωρίς να
εναντιωθεί σ’αυτόν ο ενάγων αδελφός
του, πλην όμως η αδράνεια αυτή του
ενάγοντος δεν καθιστά καταχρηστική
την άσκηση της ένδικης αρνητικής
αγωγής, όπως αβάσιμα ο εναγόμενος
διατείνεται, αφού όπως προαναφέρθηκε
δεν είναι δυνατή η απόκτηση ξεχωριστής
κυριότητας επί των δέντρων αυτών,
αλλ’ ούτε και δικαίωμα επιφάνειας και
εμφύτευσης, δεν μπορεί να υπάρξει,
αφού τέτοιο δεν αναγνωρίζεται από το
ισχύον δίκαιο, αλλ’ ούτε και γίνεται λόγος
περί ύπαρξης τέτοιου δικαιώματος πριν
την έναρξη ισχύος του ΑΚ.

812/2003
(Εισηγητής: Xαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Α. Καρώκης, Π. Γεράκης).
Νομή. Ετήσια παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για αποβολή ή διατάραξη της
νομής (992 Α.Κ.). Παραγραφή σε επιδικία.

Από τις διατάξεις των άρθρων 992
και 261 ΑΚ προκύπτει ότι η αγωγή προς
προστασία της νομής παραγράφονται
μετά παρέλευση έτους από την αποβολή
ή διατάραξη. Η ετήσια αυτή παραγραφή
είναι δυνατόν να συμπληρωθεί σε
επιδικία, αν απρακτούν οι διάδικοι και
διακόπτεται με διαδικαστικές πράξεις
του δικαστηρίου και των διαδίκων,
αρχομένης από της διακοπής νέας
ισόχρονης παραγραφής με την αρχική.

Τέτοιες διαδικαστικές πράξεις που
διακόπτουν την παραγραφή είναι, η
επίδοση της οριστικής απόφασης με
επιταγή προς εκτέλεση (ΑΠ 181/76 ΝοΒ
24.710, Μπαλής Γενικές Αρχές έκδ. 1961,
σελ. 405), η επίδοση κλήσεως προς
συζήτηση έφεσης κ.λ.π. Στην προκειμένη
περίπτωση ο εκκαλών με τις προτάσεις
του ενώπιον του δικαστηρίου τούτου κατά
την συζήτηση της έφεσης ισχυρίζεται ότι
από του χρόνου κατάθεσης (άσκησης)
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της έφεσης μέχρι και του χρόνου που
αυτή κατατέθηκε και προσδιορίστηκε η
αναφερομένη στην αρχή της παρούσας
δικάσιμος προς συζήτηση αυτής παρήλθε
χρονικό διάστημα πλέον του έτους και
επομένως η αξίωση των αντιδίκων του
προς προστασία της συννομής τους
παρεγράφη. Από τα έγγραφα όμως
που επικαλούνται και προσκομίζουν οι
εφεσίβλητοι αποδεικνύονται, σχετικώς με
την ένσταση αυτή του εκκαλούντος, τα
εξής: Η κρινόμενη έφεση ασκήθηκε την
12.10.2001, πριν δηλαδή παρέλθη έτος
από την δημοσίευση της εκκαλουμένης
(7.5.2001). Την 11.9.2002, πριν δηλαδή
συμπληρωθεί έτος από την κατάθεση

της έφεσης, οι ενάγοντες επέδωσαν
στον εναγόμενο επιταγή προς εκτέλεση
της εκκαλουμένης, η οποία είχε κηρυχθεί
προσωρινώς εκτελεστή. Στην συνέχεια
με επιμέλεια των εναγόντων κατατέθηκε
αντίγραφο της έφεσης στις 7.1.2003
και ορίστηκε δικάσιμος προς συζήτηση
αυτής η σημερινή. Επομένως, μεταξύ
των παραπάνω διακοπτικών της ετήσιας
παραγραφής πράξεων, δεν παρήλθε
έτος, όπως αβασίμως ισχυρίζονται οι
εφεσίβλητοι, επικαλούμενοι διακοπή
της παραγραφής.
Κατά συνέπεια η ένσταση αυτή
του ενάγοντος περί παραγραφής εν
επιδικία είναι απορριπτέα ως αβάσιμη.

892/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γ. Πολυχρονόπουλος, Ι. Σταράμος).
Τ.Ο.Ε.Β. Δαπάνες λειτουργίας και συντηρήσεως των έργων τους. Βαρύνουν τους
γεωργούς. Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξής τους. Στοιχεία σχετικής αγωγής για
να μην είναι αόριστη.

Από τις προαναφερθείσες διατάξεις
των άρθρων 3 και 4 του Ν.Δ. 1277/72 περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
Ν.Δ. 3881/58 «περί έργων Εγγείων
Βελτιώσεων» προκύπτει ότι οι γεωργοί
που ωφελούνται από τα εγγειοβελτικά
και αρδευτικά έργα των Τοπικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
(ΤΟΕΒ) βαρύνονται με τις δαπάνες
λειτουργίας και συντηρήσεως των έργων
αυτών, οι οποίες (δαπάνες) καταβάλλονται
με την μορφή στρεμματικών εισφορών ή
αρδευτικών τελών ή αντιτίμου χρήσεως
αρδευτικού αύλακος. Για την είσπραξη
των οφειλών αυτών από τους γεωργούς οι
ΤΟΕΒ καταρτίζουν πίνακες των υποχρέων
οι οποίοι και αναρτώνται στα γραφεία

τους ή στον οικείο τόπο δημοσιεύσεων
του Δήμου ή της Κοινότητας και όταν
καταστούν οριστικοί θεωρούνται τίτλοι
εκτελεστοί και αποστέλλονται στα
υποκαταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας
από την οποία εισπράττονται εντόκως.
Η τήρηση της ανωτέρω διατυπώσεως
δημοσιότητας (ανάρτηση των πινάκων
για ορισμένον χρόνο), που έχει ως σκοπό
να λάβουν γνώση του περιεχομένου τους
οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλλουν τις
τυχόν κατ’αυτών ενστάσεις τους ως προς
το μέγεθος και την ύπαρξη της οφειλής,
συνιστά προϋπόθεση οριστικοποιήσεως
των πινάκων προκειμένου ο ΤΟΕΒ
να αξιώσει τόκους υπερημερίας επί
των οφειλομένων εισφορών, χωρίς να
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απαιτείται περαιτέρω και δικαστική ή
εξώδικη όχληση για την υπερημερία
του υποχρέου, ενώ η έλλειψή της
(της δημοσιότητας) δεν επηρεάζει την
υπόσταση της κύριας οφειλής αλλά μόνο
τα παρεπόμενά της, δηλαδή την τοκοφορία
(ΑΠ 822/2000 επί ομοίας διαφοράς των
διαδίκων). Εξάλλου οι ΤΟΕΒ στα πλαίσια
των καταστατικών τους διατάξεων
μπορούν επιπροσθέτως σύμφωνα με το
άρθρο 8 παρ.2 του από 1391959 Β.Δ/τος
να επιβάλλουν στους οφειλέτες πρόστιμα
σε ποσοστό επί των καθυστερουμένων
εισφορών εφόσον προηγουμένως τους
ειδοποιήσουν εγγράφως να καταβάλουν
τα χρέη τους και παρέλθει άπρακτη η
ταχθείσα προθεσμία (ΑΠ 822/02), η
τήρηση δε των διατυπώσεων αυτών
(έγγραφη ειδοποίηση και πάροδος της
ταχθείσης προθεσμίας) είναι προϋπόθεση
για την επιβολή του προστίμου, χωρίς
την οποία δεν είναι νόμιμη η επιβολή

(Εφ.Πατρ. 384/2000). Επομένως για το
κατά το άρθρο 216 παρ. 1α, ορισμένο
της αγωγής με την οποία ζητείται από
τον υπόχρεο, ως ωφελούμενο γεωργό,
να καταβάλει στον ενάγοντα ΤΟΕΒ
πέραν των οφειλόμενων στρεμματικών
εισφορών και τόκους υπερημερίας των
οφειλών αυτών καθώς και τα πρόστιμα
επί των καθυστερουμένων οφειλών
πρέπει να αναφέρεται σ’αυτήν (αγωγή)
ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες
διατυπώσεις τόσον της αναρτήσεως των
σχετικών πινάκων υποχρέων όσον και
της έγγραφης ειδοποίησης του υποχρέου
εναγομένου να καταβάλει το χρέος του
μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, η οποία
και παρήλθε άπρακτη, αφού, σύμφωνα
με τα προεκτεθέντα, η τήρηση των
διατυπώσεων αυτών αποτελεί κατά νόμον
αναγκαία προϋπόθεση της γενέσεως της
αντίστοιχης αξιώσεως και κατά συνέπειαν
της θεμελιώσεως της αγωγής.

905/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρ. Λάζαρης, Ευάγγ. Ματσούκης).
Κοινωνία (ή συγκυριότητα). Ο κοινωνός αν κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγμα,
θεωρείται ότι κατέχει αυτό και στο όνομα των λοιπών κοινωνών και δεν μπορεί
να αντιτάξει κατ’αυτών αποσβεστική ή κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία),
προτού καταστήσει γνωστό στους άλλους κοινωνούς ότι αποφάσισε να νέμεται το κοινό
ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από την μερίδα του. Η γνωστοποίηση γίνεται
ρητά ή σιωπηρά. Αρκεί η γνώση του συγκυρίου για την αντιποίηση του κατέχοντος
το κοινό από οποιονδήποτε και αν προέρχεται.

Aπό
τις
διατάξεις
του
προϊσχύσαντος του Α.Κ. αστικού δικαίου,
αλλά και από τις διατάξεις των άρθρων
980, 981, 982, 984 και επ., 994,1113
και 1884 του Α.Κ., οι οποίες, κατά τα
άρθρα 50 και 43 αντίστοιχα του Εισ.

ΝΑΚ, εφαρμόζονται και στην κοινωνία
μεταξύ συγκυρίων ή συγκληρονόμων
επί του ιδίου πράγματος, η οποία
δημιουργήθηκε πριν από την εισαγωγή
του Α.Κ./23.2.1946 και συνεχίζεται
και μετά από αυτήν, συνάγεται ότι ο
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κοινωνός (εξ αδιαιρέτου συγκύριος)
αν κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγμα,
θεωρείται ότι κατέχει αυτό και στο όνομα
των λοιπών κοινωνών (εξ αδιαιρέτου
συγκυρίων) και δεν μπορεί να αντιτάξει
κατ’αυτών αποσβεστική ή κτητική
παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία)
προτού καταστήσει γνωστό στους άλλους
κοινωνούς (εξ αδιαιρέτου συγκυρίους) ότι
αποφάσισε να νέμεται το κοινό πράγμα
ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο
από την μερίδα του αποκλειστικώς στο
όνομά του ως κύριος και παρέλθει από
την γνωστοποίηση αυτή η προθεσμία
της εν λόγω (αποσβεστικής ή ηττητικής)
παραγραφής. Τέτοια γνωστοποίηση
προς τους λοιπούς συγκυρίους μπορεί
να γίνει είτε ρητώς είτε σιωπηρώς με
πράξεις που εμφαίνουν την πιο πάνω
απόφαση του συγκυρίου που κατέχει
το πράγμα, ενώ η για αντιποίηση της
νομής γνώση των λοιπών συγκυρίων
μπορεί να προέλθει είτε από σχετική
δήλωση εκείνου που αντιποιείται την

νομή του κοινού είτε από αλλού και έτσι
αρκεί η γνώση του συγκυρίου για την
αντιποίηση του κατέχοντος το κοινό από
οπουδήποτε και αν προέρχεται. Πάντως η
παραπάνω γνωστοποίηση δεν απαιτείται
όταν δύο ή περισσότεροι εξ αδιαιρέτου
συγκύριοι δύο ή περισσοτέρων ακινήτων
προέβησαν με άτυπη συμφωνία στην
διανομή των επικοίνων ακινήτων και
δυνάμει της συμφωνίας αυτής κάθε
συγκύριος αρχίζει να νέμεται για δικό του
αποκλειστικώς λογαριασμό το ακίνητο
που έλαχε σ’αυτόν με διανομή, αφού
με τον τρόπο αυτόν καθένας από τους
λοιπούς συγκυρίους εκδήλωσε σαφώς
την βούλησή του να νέμεται μόνο για
τον εαυτό του ολόκληρο το ακίνητο που
έλαχε σ’αυτόν και αποδέχθηκε την ομοίου
περιεχομένου βούληση του άλλου ή των
άλλων συγκυρίων για αποκλειστική νομή
του άλλου ή των άλλων ακινήτων που
έλαχαν σ’αυτούς (Ολ. ΑΠ 485/1982).

916/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δ. Κατριμπούζας, Λ. Καρκούλιας).
Αμνημονεύτου χρόνου παραγραφή. Με αυτήν μπορούσε πριν τον ΑΚ ένα ακίνητο
να γίνει κοινόχρηστο. Προϋποθέσεις. Πάντως η αμνημόνευτη αρχαιότητα πρέπει να
είχε συμπληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ΑΚ γιατί μετά δεν αναγνωρίζεται.
Κοινόχρηστα και εκτός συναλλαγής είναι και τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή τα
οποία αν δεν ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα, ανήκουν στο δημόσιο.

Μέχρι την εισαγωγή του
Αστικού Κώδικα τον χαρακτήρα του
κοινοχρήστου σε ακίνητο μπορούσε
να προσδώσει και η παραγραφή του
αμνημόνευτου χρόνου, κατά τον νομ. 3
παρ.2, Πανδ. 43.7. Η αμνημονεύτου δε
χρόνου αρχαιότητα υπάρχει, όταν δύο
συνέχεια γενεές, κάθε μία από τις οποίες

νοείται ότι εκτείνεται σε σαράντα έτη, έτσι
γνώρισαν την παρούσα κατάσταση,
με την προϋπόθεση πάντως ότι η
αμνημόνευτη αυτή αρχαιότητα ήταν
συμπληρωμένη μέχρι την εισαγωγή,
στις 23.2.1946, του ΑΚ, μετά την οποία
αποκλείεται η συμπλήρωση αυτή, γιατί
την αμνημόνευτη με την πιο πάνω

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

137

έννοια αρχαιότητα δεν προβλέπει ο ΑΚ
(ΑΠ 872/2001 ΝοΒ 50.972, ΑΠ 134/
1995 Ελλ Δνη 37.658). Εξάλλου, από
τον συνδυασμό των άρθρων 966,967
και 968 ΑΚ προκύπτει, ότι μεταξύ των
εκτός συναλλαγής όντων κοινοχρήστων
πραγμάτων περιλαμβάνονται και τα
νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, τα
οποία εφόσον δεν ανήκουν σε δήμο

ή κοινότητα ή ο νόμος δεν ορίζει
διαφορετικά, ανήκουν στο δημόσιο.
Πράγματα δε κοινής χρήσεως είναι
εκείνα, τα οποία έχει δικαίωμα να
χρησιμοποιεί, ευρύτερος, αόριστος,
αλλά όχι κατ’ανάγκην απεριόριστος,
αριθμός προσώπων (ΑΠ 134/1995
ό.π., Εφ. Πειρ. 1515/1988 Ελλ. Δνη
31.1482).

944/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθ. Μαυρόπουλος, Αν. Αναστασόπουλος).
Επικαρπία. Σύσταση με συμβόλαιο. Απαιτούνται δύο μεταγραφές, δηλαδή για την
μεταβίβαση της κυριότητας και σύσταση της επικαρπίας. Αποποίηση της επικαρπίας.
Δυνατή η επικαρπία με σύμβαση υπέρ τρίτου. Κτήση επικαρπίας με χρησικτησία.

Απότονσυνδυασμότωνδιατάξεων
των άρθρων 1033,1142,1144,1166 ΑΚ
συνάγονται τα ακόλουθα: Η προσωπική
δουλεία της επικαρπίας συνίσταται στο
εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή
να χρησιμοποιεί και να καρπώνεται ξένο
πράγμα, διακρατώντας όμως ακέραιη την
ουσία του. Παρέπεται ότι περιεχόμενο
της επικαρπίας είναι, εφόσον από την
συστατική του πράξη δεν προκύπτει
άλλο τι, η πλήρης, δηλαδή καθολική
άσκηση των εξουσιών της κυριότητος, η
οποία σημειωτέον, εφεξής γίνεται ψιλή.
Η επικαρπία συνιστάται με δικαιοπραξία
ή με χρησικτησία. Οι αντίστοιχες
περί κτήσεως κυριότητος διατάξεις
εφαρμόζονται αναλόγως. Ο κύριος
ακινήτου μπορεί, μεταβιβάζοντας το,
για νόμιμη αιτία σε άλλον με συμβόλαιο
μεταγεγραμμένο, να παρακρατήσει την
επ’αυτού επικαρπία υπέρ του εαυτού του
ή υπέρ τρίτου ή υπέρ του εαυτού του και
του τρίτου (ΕΑ 7567/91 Ελλ.Δικ. 34641).
Στην περίπτωση αυτή η επικαρπία κτάται
με το συμβόλαιο κατά τρόπο πρωτότυπο

(ΑΠ 211/69 ΝοΒ 18958 ΑΠ 205/1957
ΝοΒ 5775). Στην περίπτωση αυτή δεν
καταρτίζεται μία μοναδική δικαιοπραξία
(με περιεχόμενο ότι ο κύριος παραχωρεί
την ψιλή κυριότητα και παρακρατεί
υπέρ αυτού την επικαρπία) αλλά δύο
δικαιοπραξίες: αφ’ ενός η μεταβίβαση της
κυριότητος στον αποκτώντα, αφ’ετέρου η
σύσταση από τον αποκτώντα επικαρπίας
υπέρ του μεταβιβάσαντος (Μπαλής δεν
Αρ. παρ. 29, Κατράς Ελ. Δικ. 1978186,
Τούσης παρ. 178 σημ. 5 Σπυριδάκης
άρθρο 1143 αριθμ.4). Οι δικαιοπραξίες
αυτές μπορούν να συντελεσθούν σε
ενιαία εξωτερική πράξη, αν πρόκειται για
ακίνητο και να ενσωματωθούν στο αυτό
συμβολαιογραφικό έγγραφο (Σόντης
Γνωμ. Ν. Δικ. 17263). Κατά συνέπεια
μπορεί να προσκομισθεί για μεταγραφή
και το μοναδικό αυτό συμβολαιογραφικό
έγγραφο. Ο φύλακας των μεταγραφών
όμως οφείλει να αποβλέψει αυτοτελώς
σε κάθε μία από τις ενσωματωθείσες
στο αυτό συμβόλαιο δικαιοπραξίες και να
σημειώσει στο βιβλίο μεταγραφών δύο
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φορές το όνομα κάθε συμβαλλομένου
του ενός ως δικαιοδότη της κυριότητος
και ως δικαιούχου της επικαρπίας και του
άλλου ως δικαιοδότη της επικαρπίας και
ως δικαιούχου της κυριότητος. Το ίδιο να
κάνει και στο ευρετήριο των μεταγραφών.
Τα αυτά ισχύουν και επί παρακρατήσεως
της επικαρπίας υπέρ του μεταβιβάζοντος
και υπέρ τρίτου (Γεωργιάδης
Σταθόπουλος άρθρ. 1143 σημ. 8,9,9α).
Ο τρίτος θα αποκτήσει το δικαίωμα
της επικαρπίας όταν γίνει μεταγραφή
της συμβολαιογραφικής εμπραγμάτου

δικαιοπραξίας επ’ ονόματί του. Αν ο τρίτος
δεν επιθυμεί ν’ αποκτήσει το δικαίωμα
αυτό, μπορεί με ανάλογη εφαρμογή
του άρθρου 413 ΑΚ να αποποιηθεί,
χωρίς να εμποδίζεται προς τούτο από
την δημοσιότητα της εμπραγμάτου
μεταβολής, την οποία επιβάλλει ο νόμος
γι’αυτές τις δικαιοπραξίες (Γεωργιάδης
Σταθόπουλος τόμος ΙΙ άρθρ. 410415
αριθμ. 24 σελ. 430431, τόμος VI άρθρ.
1143 11Β αρ.6 επόμ. σελ. 63, Εμπράγμ.
Δίκ. Γεωργιάδη σελ. 52 και 498).

953/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Στ. Νίκας, Σ. Πολύδωρος).
Αναδασμός. Κτήση κυριότητας με πρωτότυπο τρόπο από τον παραχωρησιούχο με την
κύρωση του σχετικού πίνακα και την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
της εγκριτικής του πίνακα πράξεως της αρμοδίας αρχής. Αποκτάται επίσης και η νομή
του ακινήτου ελεύθερο από κάθε εμπράγματο δικαίωμα πλην των δουλειών. Χωρεί
χρησιδεσποτεία από τρίτον στο ακίνητο μετά την έκδοση και δημοσίευση της σχετικής
πράξεως και κτήση κυριότητας (από τον τρίτο) με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία.

Επειδή, από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 1,4,6,7 &&1 και
2 εδάφ.α΄και β΄και 8 &&1 και 2 του αν.
Ν. 821/48 «περί αναδιανομής αγροτικών
κτημάτων», ο οποίος κυρώθηκε με το
ν.δ. 1110/49 και τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την &2 του άρθρου
6 του ν. 2258/52, το άρθρο 23 του ν.δ.
3621/56 και τα άρθρα 26 και 27 του ν.δ.
3958/59, ισχύει δε μέχρι την έναρξη
της ισχύος του ν. 674/77 (1.9.77), στην
ρύθμιση του οποίου υπάγονται οι μετά
την ημερομηνία αυτή κηρυχθέντες
αναδασμοί (άρθρ. 33&2 του ν.674/77),
συνάγονται τα εξής: 1) το Δημόσιο
μπορεί με τα αρμόδια αυτού διοικητικά
όργανα να απαλλοτριώνει αγροτικές

εκτάσεις ιδιωτών για αναδιανομή,
προς δημοσία ωφέλεια κατά την έννοια
του άρθρου 17 του Σ., εγκειμένη (η
ωφέλεια) στην βελτίωση των όρων
της γεωργικής εκμεταλλεύσεως του
εδάφους της χώρας 2) Η κυριότητα
των δημιουργηθέντων κατά την
αναδιανομή κτημάτων περιέχεται
αυτοδικαίως στους αναγραφομένους
ως δικαιούχους αυτών στον κυρωθέντα
κτηματολογικό πίνακα από και δια της
δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως του πίνακος αυτού, ενώ
της εν λόγω δημοσιεύσεως ακολουθεί
υπό της αρμοδίας διοικητικής αρχής η
έκδοση υπέρ του δικαιούχου του οικείου
τίτλου κυριότητος (παραχωρητηρίου),
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υποκειμένου σε μεταγραφή 3)Από της
δημοσιεύσεως του προαναφερομένου
πίνακος, αποσβέννυται αυτοδικαίως
όλα τα εμπράγματα βάρη επί
του αναδιανεμηθέντος αγροτικού
ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης και
της νομής επ’αυτού, εξαιρουμένων
μόνο των πραγματικών δουλειών, οι
οποίες, κατ’ειδική ρύθμιση (άρθρο 6
αν.ν. 821/48), διατηρούνται. Έτσι, ο
παραχωρησιούχος, με την κύρωση
του προαναφερομένου πίνακος και
την δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως της εγκριτικής αυτού από
την αρμόδια διοικητική αρχή πράξεως,
αποκτά πρωτοτύπως το δικαίωμα
κυριότητας επί του μνημονευομένου
στον πίνακα αυτό ακινήτου που
του παραχωρείται, αποκαθαρμένου
οποιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους
(πλην δουλείας), μη εξαιρουμένης και
της επ’αυτού τυχόν νομής, αφού το
περιεχόμενο της νομής είναι όσο και
εκείνο της ιδιοκτησίας. Η αποκτημένη
από τον δικαιούχο κυριότητα επί του
άνω ακινήτου είναι απηλλαγμένη παντός
δικαιώματος που τυχόν υφίστατο επ’
αυτού, ακόμη και αν ο κύριος ή νομέας του
παραχωρηθέντος ακινήτου ήταν ο ίδιος
ο παραχωρησιούχος, καταργουμένης
της προ της απαλλοτριώσεως σχέσεως
νομής του προς το πράγμα και τούτο
για να μην ματαιώνεται ο σκοπός που
επιδιώκεται με τον αναδασμό και την
προς πραγμάτωση αυτού κηρυσσομένη
αναγκαστική απαλλοτρίωση (βλ. σχετ.
Ολ. ΑΠ 1236/82, ΝοΒ 1983,1174, ΑΠ
1095/99 Ελλ. Δνη 40.1514). Αποτέλεσμα
της δια της απαλλοτριώσεως λόγω
αναδασμού δημιουργουμένης νέας
νομικής καταστάσεως, επηρεαζούσης
τις υφιστάμενες επί των εισφερθέντων
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στον αναδασμό κτημάτων πάσης
φύσεως εμπράγματες σχέσεις, είναι ότι
το τυχόν διαρρεύσαν μέχρι την έκδοση
και δημοσίευση της ως άνω διοικητικής
κυρωτικής πράξεως χρονικό διάστημα
νομής επί των κτημάτων αυτών δεν
μπορεί να συνυπολογισθεί ως χρόνος
νομής χρησικτησίας, συμπληρούμενος
μετά την εν λόγω δημοσίευση, αφού και
η εμπράγματη σχέση της νομής με την
έκδοση και δημοσίευση της πράξεως
αυτής αποσβέσθηκε αυτοδικαίως υπέρ
του παραχωρησιούχου, αποκτήσαντος
πρωτοτύπως την κυριότητα επί του
παραχωρηθέντος σ’αυτόν ακινήτου,
απαλλαγμένη και της νομής του
τρίτου, που περιήλθε σ’αυτόν τον
δικαιούχο μαζί με την κυριότητα. Μετά
όμως την έκδοση και δημοσίευση της
ανωτέρω πράξεως είναι δυνατή η
χρησιδεσποτεία από τρίτο του άνω
ακινήτου, η οποία, συντρεχόντων και
των λοιπών ουσιαστικών όρων, μπορεί
να οδηγήσει, πρωτοτύπως, δηλαδή με
τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, στην
γένεση δικαιώματος κυριότητος στο
πρόσωπο κάποιου τρίτου επ’ αυτού,
καταλυομένης της πρωτοτύπως
κτηθείσης κυριότητος δια του
αναδασμού υπό του παραχωρησιούχου.
Αφετήριο όμως χρονικό σημείο της εν
λόγω κτηματικής παραγραφής είναι ο
χρόνος εκδόσεως και δημοσιεύσεως
της προαναφερομένης εγκριτικής
διοικητικής πράξεως, από τον οποίο,
άλλωστε, ο δικαιούχος μπορεί να
διεκδικήσει, ως κύριος και νομέας, το
ανωτέρω ακίνητο από τον τρίτο που
το κατέχει παράνομα και χωρίς την
βούλησή του, προσβάλλοντας, έτσι,
την επ’αυτού νομή του.
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1004/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κ. Καλλίνικου, Αν. Τζουανόπουλος).
Αρνητική αγωγή. Αρκεί η γενική άρνηση του προβαλλομένου δικαιώματος του
εναγομένου χωρίς να υποχρεούται ο ενάγων να επικαλεσθεί και αποδείξει την
αναλήθεια των πραγματικών περιστατικών που στηρίζουν το προβαλλόμενο από
τον εναγόμενο δικαίωμα. Δικαιώματα εναγομένου. Σώρευση διεκδικητικής αγωγής
και αρνητικής δεν επιτρέπεται γιατί αντιφάσκουν. Κτιριοδομικός Κανονισμός. Μετά
τον ΓΟΚ του 1985 δεν επιτρέπεται η κατασκευή μεσοτοίχου στο κοινό όριο ούτε και
με συμφωνία των ιδιοκτητών των όμορων ιδιοκτησιών. Περιστατικά.

Από την διάταξη του άρθρου 1108
ΑΚ προκύπτει ότι ο κύριος ακινήτου
προστατεύεται με την προβλεπόμενη
από το άρθρο αυτό αρνητική κυριότητας
αγωγή και στην περίπτωση που οι
παρεχόμενες από το δικαίωμα της
κυριότητάς του στο ακίνητο εξουσίες
αυτού προσβάλλονται, με πράξη ή
παράλειψη του εναγομένου, εκτός
από την αφαίρεση ή κατακράτηση του
πράγματος. Για την νομική θεμελίωση
της αρνητικής αγωγής, αρκεί μόνο η
από τον ενάγοντα αντιτασσομένη, κατά
του προβαλλομένου δικαιώματος του
εναγομένου, γενική άρνηση, χωρίς να
υποχρεούται ο ενάγων να επικαλεσθεί
και αποδείξει την αναλήθεια των
πραγματικών περιστατικών που
στηρίζουν το προβαλλόμενο από τον
εναγόμενο δικαίωμα (ΑΠ 121/93 Ελλ.Δ.
36.1137). Διατάραξη της κυριότητας
του ενάγοντος κατά την έννοια του
προαναφερομένου άρθρου αποτελεί
κάθε έμπρακτη εναντίωση στις νόμιμες
εξουσίες του κυρίου επί του ακινήτου
του, που δεν φθάνει όμως μέχρι την
καθολική αποστέρηση της νομής αλλά
έχει ως συνέπεια την παρεμπόδιση της
ελεύθερης χρήσης, εκμετάλλευσης και
απόλαυσης του πράγματος, ως προς
τις παραπάνω εξουσίες ή ορισμένες

από αυτές (ΑΠ 956/92 Ελλ.Δ. 35.1508).
Ο εναγόμενος για την κατάλυση της εις
βάρος του αρνητικής αγωγής μπορεί να
επικαλεσθεί κατ’ένσταση και αποδείξει
ότι ενήργησε δυνάμει δικαιώματος,
που συνίσταται σε νομίμως συσταθείσα
πραγματική δουλεία εις βάρος του
ακινήτου του ενάγοντος και υπέρ του
δικού του ακινήτου (ΑΠ 1444/99 Ελλ.Δ.
41.704, ΑΠ 7/1981 ΝοΒ 29.1332, ΑΠ 665/
81 ΝοΒ 30.226, ΑΠ 634/74 ΝοΒ 23.179).
Σώρευση της αρνητικής αγωγής με
διεκδικητική που αφορούν το ίδιο ακίνητο
δεν επιτρέπεται διότι αντιφάσκουν μεταξύ
τους, αφού η δεύτερη προϋποθέτει
καθολική προσβολή της κυριότητας
(Εφ. Πειρ. 9517/95 Ελλ.Δ. 37.1612).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των
άρθρων 2 αριθμοί 14 και 19,9 παρ.1
και 3,25 του ΓΟΚ 1985 (Ν.1577/85),
10 της υπ’αριθμ. 3046/304/30.1.1989
υπουργικής αποφάσεως «Κτιριοδομικός
Κανονισμός» όπως τροποποιήθηκε με
την ΥΑ 49977/3068/89, που εκδόθηκαν
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του
παραπάνω ΓΟΚ, προκύπτουν τα εξής:
α) από την έναρξη ισχύος του ΓΟΚ
(18.12.85) το κτίριο τοποθετείται εντός
των ορίων του οικοπέδου, για κάθε δε
κτίριο που κατασκευάζεται μέχρι το όριο
του οικοπέδου πρέπει να κατασκευάζεται
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και ξεχωριστός εξωτερικός τοίχος, εντός
του ορίου του οικοπέδου που έχει
τοποθετηθεί το κτίριο, β) απαγορεύεται
η κατασκευή μεσοτοίχων στα κτίρια,
μεσότοιχοι δε που είχαν κατασκευασθεί
μέχρι 30.9.55 κατεδαφίζονται με την
συγκατάθεση των ιδιοκτητών των
κτιρίων, τέτοιοι δε μεσότοιχοι που δεν
κατεδαφίζονται ενσωματώνονται στα
παρακείμενα κτίρια, κατά το μέτρο
επιφανείας που αναλογούν σ’ αυτά και
δεν επιτρέπεται επ’αυτών η μεταβίβαση

φορτίων. Από τις διατάξεις αυτές του ΓΟΚ
που είναι δημοσίας τάξεως προκύπτει
ότι μετά το ΓΟΚ του έτους 1985 δεν
επιτρέπεται η κατασκευή μεσοτοίχου
στο κοινό όριο ούτε με συμφωνία των
ιδιοκτητών των ομόρων ακινήτων, διότι
έτσι συνιστάται παρανόμως πραγματική
δουλεία υπέρ του δεσπόζοντος ακινήτου
και εις βάρος του βεβαρυμένου, η οποία
όμως δουλεία καταργήθηκε με τον ΓΟΚ
του έτους 1985 (ΑΠ 28/03 Ελλ.Δ. 44.442,
ΑΠ 204/01 Ελλ.Δ. 42.693).

1064/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ι. Παπαναστασόπουλος, Γ. Νικολόπουλος, Κ. Καλλίνικου).
Οδός. Είναι κοινόχρηστα πράγματα αδιάφορα αν είναι εθνική, επαρχιακή, δημοτική
ή κοινοτική. Στην οδό περιλαμβάνονται και τα πεζοδρόμια. Παραχώρηση ιδιαίτερων
δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα πράγματα (970 ΑΚ). Πολυκατοικία. Κανονισμός. Ο
προσδιορισμός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών γίνεται είτε με την συστατική
πράξη της οροφοκτησίας είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων των οροφοκτητών.
Αν δεν έγινε ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3741/29. Έγκυρες οι συμφωνίες και αν ακόμα
είναι αντίθετες προς τις διατάξεις περί σχεδίων πόλεων (Γ.Ο.Κ. κ.λ.π.).

Κατά την ενδεικτική απαρίθμηση
στο άρθρο 967 του ΑΚ των κοινοχρήστων
πραγμάτων, σ’αυτά περιλαμβάνονται και
οι δρόμοι, αδιαφόρως αν πρόκειται για
εθνικούς, επαρχιακούς, δημοτικούς ή
κοινοτικούς. Ως τμήματα των δρόμων
λογίζονται και τα πεζοδρόμια που είναι και
αυτά κοινόχρηστα, όπως αυτό προκύπτει
και από το άρθρο 2 παρ.1 του ΚΟΚ. Κατά
την έννοια της ανωτέρω διατάξεως του
ΑΚ, η κοινή χρήση του πράγματος ενέχει
την από όλους γενικά απόλαυσή του, η
οποία είναι σύμφωνη με τον προορισμό
του όπως αυτός ορίζεται με κανόνες
δικαίου είτε προκύπτει από τα κοινωνικά
ή τοπικά ήθη. Έτσι προκειμένου περί
πεζοδρομίων, η χρήση τους ορίζεται
από τους ρυθμιστικούς της κυκλοφορίας

πεζών και οχημάτων κανόνες του ΚΟΚ.
Με την καθιέρωση του πράγματος ως
κοινοχρήστου δημιουργείται αφενός
σχέση της πολιτείας ή άλλου φορέα
δημόσιας εξουσίας όπως ο δήμος ή
η κοινότητα κ.λ.π., προς το πράγμα
και αφετέρου σχέση του πολίτη προς
αυτό, που συνίσταται στην εξουσία να
το χρησιμοποιεί ελεύθερα μέσα στα
όρια του προορισμού του. Η εξουσία
αυτή απορρέει όχι από εμπράγματο
δικαίωμα του πολίτη επί του πράγματος
αλλά από το προστατευόμενο δικαίωμά
του επί της προσωπικότητάς του (άρθρο
57του ΑΚ) και αποτελεί εκδήλωση
της ελευθερίας που είναι στοιχείο
της προσωπικότητας του ατόμου
συνταγματικώς προστατευόμενο (άρθρο
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5 παρ.1 του Συντάγματος). Παρά ταύτα,
αν και η εξουσία της κοινής χρήσης ανήκει
κατ’αρχήν σε όλους τους δικαιούχους,
υπάρχουν περιπτώσεις όπου, από
λόγους δημοσίου συμφέροντος,
επιτρέπεται η παραχώρηση σε ορισμένα
πρόσωπα ιδιαίτερων δικαιωμάτων
πάνω στα κοινόχρηστα πράγματα. Την
δυνατότητα αυτή ρυθμίζει η διάταξη του
άρθρου 970 του ΑΚ, με την οποία ορίζεται
ότι πάνω στα κοινόχρηστα μπορούν με
παραχώρηση της αρχής κατά τους όρους
του νόμου να αποκτηθούν ιδιαίτερα
ιδιωτικά δικαιώματα, εφόσον με αυτά
εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή
χρήση (βλ. ΑΠ 1033/2000 Ελλ.Δνη
42.436, βλ. επιπλέον περί της ιδιότητας
των πεζοδρομίων ως κοινοχρήστων
πραγμάτων ΣΤΕ 2666/1991 ΝοΒ
40.1111, Γνωμ.Εισ. Πρωτ. Αθ.19/1977
ΝοΒ 25.1459, Δωρή τα δημόσια κτήματα
σελ. 380, Τούση Εμπρ. Δίκ. Παρ. 13
σημ. 32). Τέτοια μορφή παραχωρήσεως
ιδιαίτερων δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα
πράγματα, προβλέπει και το άρθρο
13 του από 24/9 – 20/10/1958 Β.Δ/τος
«περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον
νόμων των ισχυουσών διατάξεων περί
των προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων»,
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του
με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, το οποίο
συγκεκριμένα προβλέπει την χορήγηση
από μέρους του Δήμου ή της Κοινότητας
αδείας για διαρκή ή πρόσκαιρη χρήση
πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και εν
γένει κοινοχρήστων χώρων και του
υπεδάφους αυτών, με καταβολή του
ανάλογου τέλους χρήσεως κοινοχρήστων
χώρων που ορίζεται από το δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο επίσης
ορίζει και τα τμήματα των κοινοχρήστων
χώρων, των οποίων επιτρέπεται η
παραχώρηση της χρήσεως. Περαιτέρω
από τον συνδυασμό των διατάξεων των
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άρθρων 1002 και 1117 παρ.2 του ΑΚ
προς τα άρθρα 1,2 παρ.1,4 παρ.1,5 και
13 του Ν.3741/1929, σαφώς συνάγεται
ότι δια της οριζοντίου ιδιοκτησίας ιδρύεται
κυρίως μεν χωριστή (διαιρεμένη)
κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή
διαμερίσματος ορόφου, παρεπομένως
δε συγκυριότητα κατ’ανάλογη μερίδα
επί των μερών του όλου ακινήτου που
χρησιμεύουν για κοινή χρήση όλων
των οροφοκτητών, μεταξύ των οποίων
κοινών μερών περιλαμβάνονται, κατά
την ενδεικτική απαρίθμηση των ως άνω
διατάξεων, το έδαφος, οι αυλές κ.λ.π.
Ο προσδιορισμός των κοινοκτήτων και
κοινοχρήστων μερών γίνεται είτε με την
συστατική πράξη της οροφοκτησίας είτε
με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων
των οροφοκτητών και σε περίπτωση
που δεν έγινε προσδιορισμός κατά τον
ως άνω τρόπο, ισχύει ο προσδιορισμός
που προβλέπουν οι παραπάνω
διατάξεις. Ο εν λόγω προσδιορισμός
που έγινε με την συστατική πράξη της
οροφοκτησίας ή με ιδιαίτερες συμφωνίες
των οροφοκτητών ισχύει και αν ακόμη
οι συμφωνίες αυτές έρχονται σε ευθεία
αντίθεση με τις αναγκαστικού δικαίου
διατάξεις της περί σχεδίων πόλεων
νομοθεσίας ή του Γενικού Οικοδομικού
Κανονισμού, η μη τήρηση των οποίων
συνεπάγεται τις κατά την σχετική αυτή
νομοθεσία προβλεπόμενες διοικητικές
κυρώσεις, χωρίς όμως να θίγεται το
κύρος των προαναφερομένων και
μεταξύ των οροφοκτητών συναπτομένων
συμφωνιών και τα εξ αυτών δικαιώματα
τούτων (βλ. ΑΠ 1102/1994 ΕΔΠ
1996 σελ. 198, ΑΠ 1646/1987 ΕΔΠ
1988 σελ. 183). Έτσι είναι έγκυρες
οι συμφωνίες των συνιδιοκτητών
που αφορούν κατασκευή που έγινε
κατά παράβαση της πολεοδομικής
νομοθεσίας (αυθαίρετη), εκτός και αν
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η πολεοδομική αναγκαστικού δικαίου
διάταξη απαγγέλλει ρητώς ή σαφώς
ακυρότητα της σχετικής συμφωνίας (βλ.
Ολομ. ΑΠ 5/1991 Ελλ.Δνη 32.750). Είναι
βέβαια ευνόητο ότι οι ως άνω συμφωνίες
των συνιδιοκτητών είναι δεσμευτικές
γι’αυτούς, μόνο όταν αφορούν την
συνιδιοκτησία (ακίνητο και την επ’αυτού
οικοδομή) και όχι όταν αφορούν την
παρακείμενη οδό ή το πεζοδρόμιο, τα
οποία είναι κοινόχρηστα πράγματα
όπως αναφέρθηκε και η οποιαδήποτε
συμφωνία γι’αυτά δεν είναι δεσμευτική
ούτε επηρεάζει την κοινή χρήση σ’αυτά
των δικαιουμένων προσώπων ούτε το

δικαίωμα της αρχής για παραχώρηση
ιδιαίτερων δικαιωμάτων σ’αυτά, γιατί αν
ήταν έτσι, θα μπορούσαν οι συνιδιοκτήτες
κάθε οικοδομής να απαγορεύσουν την
χρησιμοποίησή του μπροστά από αυτήν
ευρισκομένου πεζοδρομίου από τους
διερχόμενους πεζούς, πράγμα λογικώς
αλλά και νομικώς απαράδεκτο, αφού οι
πεζοί, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο
38 παρ.1 του ΚΟΚ έχουν υποχρέωση να
χρησιμοποιούν για την κυκλοφορία τους
τα πεζοδρόμια της οδού και μόνο κατ’
εξαίρεση το οδόστρωμα, δεν θα είχαν
δικαίωμα να κυκλοφορήσουν.

1074/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δ. Στεφανίδης, Μ. Τσουμάνης, Αθ. Γρηγόρη, Διον. Ζαχαρόπουλος
Ν.Σ.Κ.).
Αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία αξιώνει ο ενάγων δικαίωμα
κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. Oφείλει πριν υποβάλλει την
σχετική αγωγή, ανεξάρτητα αν κατέχεται ή όχι το ακίνητο από το δημόσιο, να υποβάλλει
με δικαστικό επιμελητή προς το δημόσιο αίτηση που να περιλαμβάνει τις αξιώσεις
του αλλιώς η αγωγή κηρύσσεται απαράδεκτη (Ν.2372/99).

Κατά το άρθρο 24 του Ν.2732/
99, με το οποίο αντικαταστάθηκε η
παράγραφος 1 του άρθρου 8 του α.ν.
1539/38, οποιοσδήποτε αξιώνει δικαίωμα
κυριότητας ή άλλο, εκτός της νομής,
εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου έναντι
του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξάρτητα αν
αυτό κατέχεται από το δημόσιο ή τον
ίδιο, οφείλει πριν υποβάλλει σχετική
αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο να
κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή
προς το δημόσιο αίτηση η οποία θα
περιλαμβάνει τις αξιώσεις του, δηλαδή
το δικαίωμά του και τα αναφερόμενα
στην διάταξη προσδιοριστικά του
ακινήτου στοιχεία, αγωγή δε που

ασκείται χωρίς να έχει προηγηθεί η ως
άνω προδικασία κηρύσσεται απαράδεκτη
από το δικαστήριο. Είναι προφανές ότι με
το ανωτέρω άρθρο, η ισχύς του οποίου
άρχισε από την κατά την 3071999 (ΦΕΚ
Α 154/99) δημοσίευση του Ν.2732/99
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(άρθρ. 28 του ιδίου νόμου), καθιερώνεται
έκτοτε η τήρηση της προδικασίας
της αιτήσεως θεραπείας πριν από
την άσκηση οποιασδήποτε κατά του
δημοσίου διεκδικητικής ή αναγνωριστικής
κυριότητος αγωγής ανεξαρτήτως του αν το
ακίνητο κατέχεται ή όχι από το δημόσιο,
τούτο δε κατά τροποποίηση της σχετικής
ρυθμίσεως του αντικατασταθέντος ως
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άνω άρθρου 8 παρ.1 του α.ν. 1539/38,
υπό το καθεστώς του οποίου εγίνετο δεκτό
(ενδεικτικά ΑΠ 547/91 ΕλλΔ 32.1238) ότι
η ειρημένη προδικασία ήταν αναγκαία
μόνο αν το διεκδικούμενο ακίνητο
βρισκόταν στην κατοχή του δημοσίου,
η καθιερούμενη δε αυτή προδικασία

αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού
της αγωγής που λαμβάνεται και
αυτεπαγγέλτως υπ’όψιν σε κάθε στάση
της δίκης και εν ελλείψει της οποίας η
αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
(ΕΑ 3194/2001 ΕλλΔ 43.827).

1090/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλ. Καρώκης, Γ. Γιαννακόπουλος, Φαίδ. Κουλούρης Τ.
Ανδρονόπουλος).
Κοινόχρηστοι ιδιωτικοί χώροι (πλατείες, δρόμοι κ.λ.π.). Κατηγορίες. Ο κύριός τους
δεν χάνει την κυριότητά του και σε περίπτωση ρυμοτόμησής τους δικαιούται να λάβει
αποζημίωση. Πότε δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση. Πότε καθίστανται κοινόχρηστοι
και η κυριότητά τους μετατίθεται στους δήμους.

Ιδιωτικοί κοινόχρηστοι χώροι
(οδοί, πλατείες κ.λ.π.) είναι οι εδαφικές
εκτάσεις που σχηματίζονται με
ιδιωτική πρωτοβουλία προκειμένου
να εξυπηρετήσουν κάποια ανάγκη
ενός ή περισσότερων προσώπων
και διακρίνονται α) σε ιδιωτικούς
κοινόχρηστους χώρους που υπήρχαν
πριν από την δημοσίευση του ΝΔ της
17/7/1923 (κατά το άρθρο 20 αυτού) και
οι οποίοι αναγνωρίζονται ως κοινόχρηστο
πράγμα κατά την έννοια του άρθρου 967
του ΑΚ (βλ. ΑΠ 1264/97, Δνη 99,142), β)
σε ιδιωτικούς κοινόχρηστους χώρους που
σχηματίσθηκαν μετά το ΝΔ της 17/7/1923
αλλά πριν από την έγκριση του σχεδίου
πόλεως και περιλαμβάνονται σε αυτό και γ)
σε ιδιωτικούς κοινόχρηστους χώρους που
σχηματίσθηκαν μετά την ισχύ του άνω ΝΔ
(μετά την 1111924) και μετά την έγκριση
του οικείου σχεδίου πόλεως. Οι ιδιωτικοί
αυτοί κοινόχρηστοι χώροι δεν μπορούν να
αναγνωρισθούν ως κοινόχρηστος χώρος
κατά την έννοια του άρθρου 967 του ΑΚ, ο
κύριος αυτών δεν χάνει την κυριότητά του

από αυτές τις εδαφικές λωρίδες και ακόμη
σε περίπτωση ρυμοτόμησης των χώρων
αυτών δικαιούται αποζημιώσεως (βλ. ΑΠ
556/94, ΝοΒ 43,698). Περαιτέρω, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 1 &&13 και 8 του ΝΔ
690/48 ο κύριος ακινήτου που καθορίζεται
και καταλαμβάνεται μέχρι της ισχύος του
άνω ΝΔ ως κοινόχρηστο από το αρχικό
ή κατά τροποποίηση σχέδιο πόλεως,
εφόσον επέσπευσε την έγκρισή του,
τεκμαίρεται αμαχήτως ότι παραιτήθηκε
από την κυριότητα αυτού, το οποίο
καθίσταται έτσι κοινόχρηστο από της
εγκρίσεως του σχεδίου. Το ίδιο συμβαίνει
και αν οι καταλαμβανόμενοι χώροι από
το σχέδιο πόλεως δεν καθορίζονται
μεν από αυτό ως κοινόχρηστοι, οι
επισπεύσαντες όμως την έγκριση, του
σχεδίου εκδήλωσαν την πρόθεσή τους
να τους θέσουν στην χρήση του κοινού
«είτε δι’επαγγελίας είτε δια διαφημιστικών
χαρτών και διαγραμμάτων ή αγγελιών
προς τον σκοπό της προσελεύσεως
αγοραστών και εν γένει καθ’οιονδήποτε
τρόπον» (βλ. ΑΠ 1169/2000, Δνη 2000,
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1344, 1376/98, Δνη 99,142, 163/95, Δνη
96,657). Επιπροσθέτως, την ιδιότητα
του κοινοχρήστου χωρίς την καταβολή
αποζημιώσεως αποκτούν ιδιωτικά
ακίνητα κατά την έννοια της διατάξεως
του άρθρου 28 του Ν. 1337/83, εφόσον
α)προβλέπονται από το εγκεκριμένο
σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι χώροι
και β) η κοινοχρησία είναι αποτέλεσμα
της βουλήσεως του ιδιοκτήτη (ρητώς ή
συναγομένης εμμέσως από ενέργειές του)
ή προκύπτει από πραγματική κατάσταση
που διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο με
την ανοχή του ιδιοκτήτη. Έτσι, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, η
συνδρομή των οποίων κρίνεται οριστικά
από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια,
επέρχεται μετάθεση της κυριότητας

υπέρ του οικείου δήμου ή κοινότητας
αδιαφόρως εάν το ακίνητο είχε τεθεί σε
κοινή χρήση πριν ή μετά την έγκριση
του ρυμοτομικού σχεδίου, δεδομένου
ότι τέτοια διάκριση δεν συνάγεται από
την παραπάνω διάταξη ούτε απαιτείται
οι χώροι που τέθηκαν σε κοινοχρησία
με βούληση του ιδιοκτήτη να ταυτίζονται
με τους δρόμους και τις πλατείες του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, το
οποίο ενδέχεται κατά περίπτωση να
τροποποιηθεί και να προσαρμοσθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
(βλ. ΑΠ 544/2002, ο.π. 1814/2001, Δνη
2002, 1421, 48/98, Δνη 98,1323, 1264/97,
ο.π., 705/96, Δνη 97,102, 1528/95, Δνη
97,1576).

1124/2003
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπ. Πουλακίδας, Ευλ. Μιχαηλίδου).
Κτηματική ομάδα (Ν.Δ. 177/1781923). Σχέδιο πόλεως. Διαδικασία έκδοσης
παραχωρητηρίου (τίτλων ιδιοκτησίας). Κτηματική ομάδα Καλαβρύτων. Νομή και
χρησικτησία δεν χωρούν σε ακίνητα που παραχωρήθηκαν πριν μεταγραφεί το
παραχωρητήριο.

Κατά το άρθρο 49 παρ.1,2 και
5 του ΝΔ/τος της 17ης Ιουλίου/16ης
Αυγούστου 1923 «περί σχεδίων πόλεων,
κωμών κ.λ.π.» όταν για οιονδήποτε λόγο
επιβάλλεται η ταυτόχρονη τακτοποίηση
πολλών παρακειμένων οικοπέδων,
μπορεί, για την πραγματοποίηση της
τακτοποίησης, αυτής, να συνιστάται, με
απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών
(κατά του ΑΝ 768/1945 του Υπουργού
Οικισμού και Ανοικοδομήσεως)
«κτηματική ομάδα», αποτελούμενη
από τα τακτοποιητέα και προσκυρωτέα
κτήματα. Η κτηματική ομάδα από την
δημοσίευση της παραπάνω Υπουργικής

απόφασης καθίσταται νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, που εκπροσωπείται
από το Δημόσιο ή τον οικείο Δήμο ή την
Κοινότητα ή όπως αλλιώς ορίζεται κάθε
φορά από την υπουργική απόφαση
και υποκαθιστά, ως ν.π.δ.δ. κατά
την διαδικασία της τακτοποίησης και
προσκύρωσης, υποχρεωτικώς μάλιστα
όταν τούτο επιβάλλεται από την Υπουργική
απόφαση, τους ενδιαφερόμενους
ιδιοκτήτες. Εξάλλου, σύμφωνα με το
άρθρο 51 παρ.2,3 εδάφ.α, β, 5 εδ.α και 8
εδ.α του ίδιου ΝΔ/τος, ολόκληρη η έκταση,
που καταλαμβάνεται από την κτηματική
ομάδα, θεωρείται από και δια της περί της
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συστάσεως της Υπουργικής αποφάσεως,
ότι έχει απαλλοτριωθεί ως ενιαίο σύνολο
υπέρ των ιδιοκτητών των ακινήτων, που
περιελήφθησαν στην ομάδα αυτή προς
διανομή μεταξύ αυτών (ιδιοκτητών) των
οικοδομήσιμων χώρων, που θα ορισθούν
με την εφαρμογή του ρυμοτομικού
σχεδίου στην έκταση αυτή, καθένας δε
από τους ιδιοκτήτες βαρύνεται, λόγω
της απαλλοτριώσεως, με την πληρωμή
στους λοιπούς ιδιοκτήτες αποζημίωσης
ίσης προς την αξία των περιεληφθέντων
στην κτηματική ομάδα ακινήτων τους.
Μετά την εφαρμογή τους σχεδίου στην
παραπάνω έκταση, οι οικοδομήσιμοι
χώροι υποδιαιρούνται σε οικοδομήσιμα
οικόπεδα, τα οποία παραχωρούνται στους
παλαιούς ιδιοκτήτες της ίδιας έκτασης,
εφόσον η υπολειπόμενη επιφάνεια
του συνόλου των οικοπέδων καθενός
από τους ιδιοκτήτες αυτούς, μετά την
αφαίρεσή του, από την εφαρμογή του
σχεδίου, αναλογούντος βάρους, είναι
οικοδομήσιμη. Για την παραχώρηση
αυτή συντάσσεται διάγραμμα με τα
απαιτούμενα υπομνήματα, στο οποίο
αποτυπώνονται τα παραχωρητέα
οικόπεδα και εκείνοι προς τους οποίους
γίνεται η παραχώρηση. Ακολούθως
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν
γνώση του διαγράμματος τούτου και
να υποβάλλουν κατ’αυτού τις τυχόν
ενστάσεις τους και αποφαίνεται στην
συνέχεια επ’αυτού και των ενστάσεων
ο παραπάνω Υπουργός με αιτιλογημένη
απόφαση, από την έκδοση της οποίας
η παραχώρηση καθίσταται οριστική και
αμετάκλητη. Οι ιδιοκτήτες προς τους
οποίους δεν παραχωρείται νέο οικόπεδο
στην περιφέρεια της κτηματικής ομάδας
ή παραχωρούνται τέτοια, αξίας κατά
την κρίση τους, μικρότερης εκείνης των
περιληφθέντων στην κτηματική ομάδα
κτημάτων τους, μετά την έκπτωση από
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την αιτία αυτή, οφείλουν να υποβάλουν
στην αρμόδια υπηρεσία τις ενστάσεις
τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων
καταρτίζεται από την ίδια υπηρεσία
έκθεση, η οποία με το αντίγραφο
των διαγραμμάτων και της σχετικής
Υπουργικής αποφάσεως, διαβιβάζεται
στον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών, που
καθορίζει προσωρινά τις αποζημιώσεις
υπέρ ή κατά της Κτηματικής ομάδας.
Μετά την έκδοση της αποφάσεως του
Προέδρου εκδίδεται υπέρ εκάστου των
ιδιοκτητών, των οποίων τα ακίνητα
περιελήφθησαν στην κτηματική ομάδα,
τίτλος ιδιοκτησίας (παραχωρητήριο)
για το ακίνητο που παραχωρήθηκε και
ομολογία (κτηματόγραφο) για την τυχόν
επιδικασθείσα υπέρ αυτού και σε βάρος
της κτηματικής ομάδας αποζημίωση. Οι
παραπάνω τίτλοι μεταγράφονται με την
επιμέλεια των ενδιαφερομένων, οι οποίοι
από την μεταγραφή αυτή, καθίστανται
κύριοι του ακινήτου που περιήλθε
σ’αυτούς, συνεπεία της εφαρμογής
του σχεδίου και της παραπάνω
παραχωρήσεως. Από τον συνδυασμό των
προαναφερομένων διατάξεων προκύπτει:
1) ότι από και με την μεταγραφή του
παραχωρητηρίου προσπορίζεται στον
δικαιούχο κυριότητα, η κτήση της οποίας
είναι πρωτότυπη και ισχύει έναντι
κάθε άλλου, που αξιώνει κυριότητα
στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε και
2)ότι το παραχωρηθέν ακίνητο μέχρι
την μεταγραφή του παραχωρητηρίου
ανήκει κατά κυριότητα στην κτηματική
ομάδα, που αποτελεί νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου και υποκαθιστά τους
ιδιοκτήτες των περιληφθέντων σ’αυτήν
ακινήτων, υποχρεωτικώς μάλιστα όταν
τούτο έχει επιβληθεί με την απόφαση του
Υπουργού και δεν είναι μέχρι τότε δηλαδή
μέχρι την μεταγραφή του τίτλου δεκτικό
νομής και χρησικτησίας από άλλον και
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μάλιστα από τον προηγούμενο κύριο,
καθ’όσον διαφορετικά θα μπορούσε να
ματαιωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, που
καθιερώνουν οι παραπάνω διατάξεις,
που είναι η από και με την μεταγραφή
του τίτλου κτήση από τον δικαιούχο κατά
πρωτότυπο τρόπο της κυριότητας του
ακινήτου, που παραχωρήθηκε σ’αυτόν.
Ανεξάρτητα από το προαναφερόμενο
ερμηνευτικό πόρισμα, που συνάγεται
από τον συνδυασμό των παραπάνω
διατάξεων του ΝΔ/τος της 17.7/16.8.1923
«περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π.»
ότι δηλαδή το παραχωρούμενο ακίνητο
μέχρι την μεταγραφή του τίτλου δεν
είναι επιδεικτικό νομής και χρησικτησίας
από τρίτους, ο αποκλεισμός της νομής
και χρησικτησίας στο παραχωρούμενο
ακίνητο από τρίτους μέχρι την μεταγραφή
του τίτλου κυριότητας, χωράει κατ’
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 2 παρ.1 και 4 παρ.1 του Ν.1539/
1938 «περί προστασίας των δημοσίων
κτημάτων», σύμφωνα με τις οποίες
τα δημόσια κτήματα είναι ανεπίδεκτα
νομής και χρησικτησίας. Η ανάλογη αυτή
εφαρμογή επιβάλλεται από τον δημόσιο
σκοπό, τον οποίο υπηρετεί η κτηματική
ομάδα, που αποτελεί, όπως ήδη έχει
αναφερθεί ν.π.δ.δ., στην οποία μέχρι την
μεταγραφή του παραχωρητηρίου ανήκει
η κυριότητα των υπέρ των ιδιοκτητών
απαλλοτριουμένων ακινήτων, τα οποία
περιελήφθησαν σ’αυτήν, ενόψει και του
ότι το παραπάνω νομοθετικό διάταγμα
προβλέπει ότι το ν.π.δ.δ. της κτηματικής
ομάδας εκπροσωπείται κατά βάση «από
το Δημόσιο ή τον Δήμο ή την Κοινότητα».
Εξάλλου με τις 102629/1947 και
420043/1950 αποφάσεις του Υπουργού
Οικισμού και Ανοικοδομήσεως, όπως
η πρώτη από αυτές τροποποιήθηκε
με αποφάσεις του ίδιου Υπουργού,
που εκδόθηκαν κατ’εξουσιοδότηση
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των προαναφερομένων διατάξεων,
καθώς και εκείνης του άρθρου 50 του
παραπάνω ΝΔ/τος του 1923 «περί
σχεδίων πόλεων, κωμών κ.λ.π.»,
συστήθηκε κτηματική ομάδα, που
περιλάμβανε τα ακίνητα της πόλης των
Καλαβρύτων, με σκοπό την τακτοποίηση,
κατά τα άρθρα 49,50 και 51 του ίδιου
ΝΔ/τος των ιδιοκτησιών, της πόλης
των Καλαβρύτων, που καταστράφηκε,
ορίσθηκε δε ότι αυτή η κτηματική ομάδα
αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, εκπροσωπείται από Επιτροπή,
που αποτελείται από τον Έπαρχο
Καλαβρύτων, τον Δήμαρχο Καλαβρύτων,
τον Τομεάρχη Ανοικοδομήσεως και δύο
αντιπροσώπους των ιδιοκτητών της
περιοχής της κτηματικής ομάδας και
ότι η κτηματική ομάδα υποκαθιστά
υποχρεωτικώς τους ιδιοκτήτες των
περιλαμβανομένων σ’αυτών ακινήτων.
Συνεπώς σ’ ότι αφορά την νομή και
χρησικτησία για τον χρόνο μέχρι την
μεταγραφή του παραχωρητηρίου, ως
προς τα ακίνητα που παραχωρήθηκαν
στα πλαίσια της τακτοποίησης που έγινε,
με βάση τις παραπάνω Υπουργικές
αποφάσεις, κατά τις διατάξεις των
άρθρων 49,50 και 51 του ΝΔ/τος του
1923 «περί σχεδίων πόλεων, κωμών
κ.λ.π.», ισχύουν όσα προηγουμένως
έχουν αναφερθεί (Ολ. ΑΠ. 7/2003).
Στην παρούσα υπόθεση, όπως ήδη έχει
αναφερθεί, η επικουρική βάση της αγωγής
στηριζόταν στην έκτακτη χρησικτησία,
καθώς και η ένσταση του εναγομένου
περί ιδίας κυριότητας στηριζόταν επίσης
στην έκτακτη χρησικτησία, ο χρόνος της
οποίας είχε συμπληρωθεί, με βάση τα
εκτιθέμενα στις προτάσεις του τελευταίου,
πριν από την μεταγραφή του 97/1950
παραχωρητηρίου της Κτηματικής ομάδας
Καλαβρύτων, με το οποίο παραχωρήθηκε
στην ενάγουσα και την μητέρα της η
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κυριότητα του επιδίκου ακινήτου και η
οποία ένσταση έγινε κατ’ ουσίαν δεκτή
από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και
απορρίφθηκε η αγωγή. Σύμφωνα όμως με
όσα αναφέρονται στην νομική σκέψη που
προηγήθηκε, το επίδικο ακίνητο μέχρι την

μεταγραφή του παραχωρητηρίου, ανήκε
στην κυριότητα της κτηματικής ομάδας
Καλαβρύτων και ήταν ανεπίδεκτο νομής
και χρησικτησίας και συνεπώς η σχετική
ένσταση ιδίας κυριότητας δεν είναι νόμιμη.

1137/2003
(Eισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ν. Πατηνιώτης ΝΣΚ, Αλκ. Βγενόπουλος).
Κοίτη ποταμού μη πλευσίμου. Αν εγκαταληφθεί ανήκει στους κυρίους των
παραποταμίων κτημάτων (1072 ΑΚ). Έννοια εγκαταλείψεως. Μεταβολή της παλαιάς
νομολογίας. Περιστατικά.

Το άρθρο 1072 Α.Κ. ορίζει τα εξής
«Η κοίτη ποταμού μη πλεύσιμου, που
εγκαταλείφθηκε ανήκει στους κυρίους
των παραποτάμιων κτημάτων. Η διάταξη
του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται
αναλόγως. Οι κύριοι του εδάφους της
νέας κοίτης έχουν δικαίωμα μέσα σε ένα
έτος να αποκαταστήσουν το ρεύμα στην
προηγούμενη κοίτη». Από την διάταξη της
&1 του άρθρου 1072 Α.Κ., σε συνδυασμό
και με εκείνες των άρθρων 966,967 και
968 του ιδίου Κώδικα, σαφώς συνάγεται,
ότι ο ποταμός που ρέει με ελεύθερη και
αέναη ροή, δεν είναι όμως πλεύσιμος, και
το έδαφος που καταλαμβάνεται από την
κοίτη του είναι κοινής χρήσεως και εκτός
συναλλαγής πράγμα και ανήκει στο
Δημόσιο, εφόσον δεν ανήκει σε δήμο
ή κοινότητα και ότι προϋπόθεση της
εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου
1072 Α.Κ. είναι η ύπαρξη παραποτάμιου
κτήματος ή κτημάτων, τα οποία βρίσκονται
σε επαφή με τον ποταμό, του οποίου η
κοίτη εγκαταλείφθηκε. Ως εγκατάλειψη
της παλαιάς κοίτης νοείται η πλήρης,
με τον σχηματισμό νέας κοίτης, η οποία
αποτελεί φυσικό φαινόμενο με προοπτική
σταθερότητας και διάρκειας. Συνεπώς, αν

η κοίτη μη πλεύσιμου ποταμού, η οποία
ανήκει στο Δημόσιο, περιορίστηκε κατά
τρόπο, ώστε μεταξύ της ιδιοκτησίας
τρίτου και της περιορισθείσης κοίτης
ποταμού να παρεμβάλεται έκταση, αυτή
εξακολουθεί να ανήκει στο Δημόσιο και
δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου
1072 &1 Α.Κ. (Ολ.ΑΠ 24/2001 Ελλ.Δικ.
43,90). Το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο
ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου
προέβαλε τον ισχυρισμό, ότι το επίδικο
από 15 στρέμματα ακίνητο αποτελεί
τμήμα εγκαταλειφθείσας κοίτης του μη
πλευσίμου ποταμού Γλαύκου συνεπεία
εκτελέσεως κατά τα έτη 19381940
αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων και
εξακολουθεί να ανήκει σ’αυτό, τον οποίο
επαναφέρει με τον τέταρτο λόγο της
εφέσεως. Τον ισχυρισμό αυτό απέρριψαν
ως μη νόμιμο τόσο η οριστική, όσο και η
προδικαστική απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, με την αιτιολογία
ότι η έκταση αυτή ανήκει στους κυρίους
των παραποταμίων κτημάτων, κατ’
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων
του ΒΡΔ και του άρθρου 1072 Α.Κ.,
ακολουθούσες παλαιότερη νομολογία
(Ολ.ΑΠ 46/1990 ΝοΒ 39 243), η οποία
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όμως μεταβλήθηκε με την παραπάνω
απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου
Πάγου και συνεπώς σε περίπτωση
περιορισμού της κοίτης μη πλευσίμου
ποταμού, η έκταση που παρεμβάλλεται
μεταξύ της ιδιοκτησίας, τρίτου και της
περιορισθείσης κοίτης, εξακολουθεί
να ανήκει στο Δημόσιο. Επομένως ο
ισχυρισμός αυτός του Δημοσίου είναι
νόμιμος, αποτελεί ένσταση διακωλυτική

της γένεσης του επιδίκου δικαιώματος του
ενάγοντος υπό την έννοια, ότι το επίδικο
ακίνητο ανήκει στην κατηγορία των
κοινοχρήστων πραγμάτων και εξαιρείται
κάθε χρησικτησίας τακτικής ή έκτακτης
κατά τις διατάξεις του ΒΡΔ και του Α.Κ.
επί της οποίας θεμελιώνεται η κυριότητα
του ενάγοντος (σχετ. ΑΠ 931/2000 Ελλ.
Δικ. 42,76, ΑΠ 855/1972 ΝοΒ 21 319).

1153/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αν. Στραβόλεμος, Γ. Βγενόπουλος).
Υποθήκη. Εξασφάλιση των τόκων. Προϋποθέσεις.

Κατά το άρθρο 1289 ΑΚ, αν το
κεφάλαιο της απαίτησης που ασφαλίζεται
με υποθήκη γράφηκε ως τοκοφόρο,
η υποθήκη, σε οποιουδήποτε την
κυριότητα και αν βρίσκεται το ακίνητο,
ασφαλίζει κατά την ίδια τάξη εγγραφής
και τους καθυστερούμενους τόκους
ενός έτους πριν από την κατάσχεση,
από οποιονδήποτε και αν ενεργήθηκε
αυτή, καθώς και τους τόκους μετά την
κατάσχεση ως την πληρωμή του χρέους
ή ωσότου γίνει αμετάκλητος ο πίνακας της
κατάταξης. Κατά δε το άρθρο 1269 εδ.
α΄και β΄του ίδιου κώδικα, η εγγραφή της
υποθήκης γίνεται πάντοτε για ορισμένη
χρηματική ποσότητα και, αν στον τίτλο δεν
περιέχεται ορισμένη ποσότητα, αυτός που
ζητεί την εγγραφή πρέπει να την ορίσει
κατά προσέγγιση. Από τον συνδυασμό
των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι α) για
την κάλυψη κατά την τάξη και την σειρά της
υποθήκης των τόκων του περιορισμένου
χρονικού διαστήματος του άρθρου 1289
ΑΚ, πρέπει η απαίτηση να έχει εγγραφεί
στο βιβλίο υποθηκών ως τοκοφόρος και

β) αν οι τόκοι του ανωτέρω περιοριστικού
χρονικού διαστήματος, προστιθέμενοι
στο κεφάλαιο, υπερβαίνουν μαζί με
αυτό το ποσό για το οποίο έχει εγγραφεί
η υποθήκη, δεν ασφαλίζονται με αυτή
κατά το υπερβάλλον μέρος. Αν όμως, σε
αρμονία με την σύμβαση, η υποθήκη έχει
εγγραφεί για ορισμένο χρηματικό ποσό
που καλύπτει το κεφάλαιο και τα λοιπά
συναφή κονδύλια, ταυτοχρόνως δε και
πέραν του ποσού αυτού εγγράφεται τούτο
και ως τοκοφόρο για εξασφάλιση τόκων
στα χρονικά πλαίσια του άρθρου 1289 ΑΚ,
η υποθήκη ασφαλίζει όλους τους τόκους
του προβλεπόμενου στην διάταξη αυτή
χρονικού διαστήματος. Και τούτο, διότι
στην περίπτωση αυτή η ασφάλιση των
τόκων έχει ρητά συμφωνηθεί και εγγραφεί
πέραν και επιπλέον την ορισμένης
χρηματικής ποσότητας, για την οποία
εγγράφεται η υποθήκη (ΑΠ 52/2003
Ελλ.Δνη 44.1370, ΑΠ 340/2001 Ελλ.Δνη
42.1353, ΑΠ 813/1998 Ελλ.Δνη 39.1620,
Α.Γεωργιάδης, Εμπράγματο Δίκαιο (1993)
παρ.86 αρ.93 και 94).
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1161/2003
(Eισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φ. Λουμίτης, Ν. Πατηνιώτης Ν.Σ.Κ.).
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δανειοδότηση από αυτό ή από τράπεζες
σε βιομηχανικές ή άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μόνιμες μηχανικές
εγκαταστάσεις. Επιτρεπτή η εγγραφή υποθήκης και στα μηχανήματα. Απαγόρευση
εκποιήσεως ή μισθώσεως πριν εξοφληθεί το δάνειο (Ν.4112/29). Τέτοιες επιχειρήσεις
είναι και οι τουριστικές. Περιστατικά.

Ο Ν.4112/29 «περί συστάσεως
υποθήκης επί μηχανικών και άλλων
εγκαταστάσεων», ορίζει στο άρθρο 1
παρ.1 ότι «για την ασφάλεια δανείου
ή άλλης πίστωσης που παρέχονται
σε βιομηχανικές ή άλλες επιχειρήσεις,
οι οποίες χρησιμοποιούν μόνιμες
μηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις,
επιτρέπεται η σύσταση υποθήκης, εκτός
του οικοδομήματος, και στα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και λοιπά προσαυξήματα
του οικοδομήματος ή του εδάφους του,
που είναι εγκατεστημένα ή μονίμως
εκτεθειμένα σ’αυτό». Κατά δε το άρθρο 4
του ίδιου νομοθετήματος «Απαγορεύεται
πριν από την ολοσχερή εξόφληση του
δανείου η εκποίηση ή εκμίσθωση της
βιομηχανικής επιχείρησης ή με άλλον
τρόπο παραχώρηση της εκμετάλλευσής
της σε τρίτους, πλην αν ο δανειστής έδωσε
προηγουμένως την συναίνεσή του (παρ.2).
Η παραβίαση της απαγορεύσεως αυτής
συνεπάγεται αυτοδικαίως την απόλυτη
ακυρότητα της δικαιοπραξίας (παρ.3)».
Οι παραπάνω διατάξεις, αλλά και ο νόμος
αυτός στο σύνολό του, έχουν έδαφος
εφαρμογής, όχι μόνο στις βιομηχανικές
επιχειρήσεις, αλλά και σε όλες γενικώς τις
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μόνιμες
εγκαταστάσεις, είτε μηχανικές είναι αυτές
είτε όχι και υφίσταται ως εκ τούτου
δυνατότητα παροχής δανείου ή άλλης
πίστωσης και συνακολούθως εγγραφής

υποθήκης με βάση τις ειδικές διατάξεις
του νόμου τούτου, τέτοιες δε επιχειρήσεις
είναι προδήλως και οι τουριστικές και οι
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Εξάλλου, οι διατάξεις αυτές, όπως
προκύπτει από εκείνες των άρθρων
1 του ν.δ/τος 3915/1958, 8 του α.ν.
543/1968 και το περιεχόμενο της 202/
1978 αποφάσεως της Νομισματικής
Επιτροπής, έχουν εφαρμογή και επί
του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων» ως προς
τα χορηγούμενα σε ιδιώτες και νομικά
πρόσωπα τοκοχρεωλυτικά δάνεια για
την ανέγερση, διασκευή και επέκταση
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (ΑΠ
442/2000 ΝοΒ 49.830, ΑΠ 1043/1991
Ελλ.Δικ. 1991 σελ. 1598). Τέλος, κατά
την παρ.1 του άρθρου 31 Ν.2538/97, η
διάταξη του άρθρου 4 του Ν.4112/1929,
εφαρμόζεται για όλα τα γενικά τα δάνεια
ή άλλες πιστώσεις που παρέχονται από
τις τράπεζες σε κάθε μορφής επιχειρήσεις
και νομικά πρόσωπα, για την ασφάλεια
των οποίων οι δανείστριες τράπεζες
έχουν εγγράψει υποθήκη επί των
ακινήτων των οφειλετών ή και επί των
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και λοιπών
παραρτημάτων αυτών, κατά δε την παρ.2
του ως άνω άρθρου, μετά την εγγραφή
της υποθήκης επί των άνω ακινήτων ή
και επί των μηχανημάτων και λοιπών
εγκαταστάσεων, η εκμίσθωση αυτών από
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τον οφειλέτη ή τον τρίτο κύριο ή νομέα ή
παραχώρηση της χρήσης ή κατοχής τους
με βάση άλλη έννομη σχέση, μπορεί να
καταγγελθεί οποτεδήποτε από την
δανείστρια τράπεζα. Μετά την καταγγελία
αυτή, η μίσθωση ή άλλη σχέση λύεται μετά
εξάμηνο και χωρεί η, κατ’ άρθρο 943
ΚΠολΔ, αναγκαστική εκτέλεση με βάση
την δανειακή σύμβαση που είναι τίτλος
εκτελεστός. Με την ανωτέρω διάταξη της
παρ.2 του Ν.2538/97, η μίσθωση που
γίνεται χωρίς την συναίνεση του δανειστή,
δεν είναι άκυρη, απλώς παρέχεται σ’αυτόν
το δικαίωμα καταγγελίας της. Η ρύθμιση
όμως αυτή, όπως σαφώς προκύπτει από
τις διατάξεις του τελευταίου νόμου, ισχύει
μόνο όταν ο ενυπόθηκος δανειστής είναι
τράπεζα και δεν καταλαμβάνει όλους
τους ενυπόθηκους δανειστές (βλ. Π.
Μάζη, Δίκαιο Επιχειρήσεων Εταιρειών
(ΔΕΕ), τόμος 4ος (1998) σελ. 133 επ.).
Στην συνέχεια το εφεσίβλητο, χορήγησε
στην παραπάνω εταιρεία δύο ενυπόθηκα
τοκοχρεωλυτικά δάνεια, ποσού
30.365.000 δραχμών και 18.000.000
δραχμών το καθένα τους, για την
ανακαίνιση του υπάρχοντος ξενοδοχείου
και την προσθήκη δύο νέων πτερύγων και
υπογράφηκαν γι’αυτά τα με αριθμό 22579/

10.10.78 και 22959/25.8.79 δανειστικά
συμβόλαιατου συμ/φου Αθηνών Ν.Β.
Για την ασφάλεια των δανείων αυτών
γράφηκαν επί του ως άνω ξενοδοχειακού
συγκροτήματος αντίστοιχες υποθήκες
για το ποσό των 40.081.000 δραχμών
και 24.156.000 δραχμών. Οι υποθήκες
αυτές, όπως και οι πρώτες, δόθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις του ρηθέντος
νόμου 4112/29.
Στις 29.12.1998, η πρώτη
εκκαλούσα με το 13270/29.12.1998
μισθωτήριο συμβόλαιο της συμ/φου
Πειραιώς Α.Μ., που έχει μεταγραφεί
νόμιμα, εκμίσθωσε στην δεύτερη
εκκαλούσα το άνω ξενοδοχειακό
συγκρότημα. Η διάρκεια της μισθώσεως
αυτής ορίστηκε για έντεκα (11) χρόνια και
το μίσθωμα συμφωνήθηκε σε ποσοστό
5% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, όχι
όμως μικρότερο του 1.000.000 δραχμών
ετησίως. Η μίσθωση αυτή, έγινε πριν από
την ολοσχερή εξόφληση του παραπάνω
δανείου και χωρίς την συναίνεση του
εφεσιβλήτου. Τούτο συνεπάγεται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4112/
29 που αναφέρθηκαν στην μείζονα σκέψη,
αυτοδικαίως την απόλυτη ακυρότητα της
ανωτέρω δικαιοπραξίας.

1171/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δ. Παπαθέου, Χρ. Σιαμαντάς).
Νομή. Στοιχεία της. Προσβολή της. Παραγραφή των αξιώσεων περί προστασίας
της νομής.

Από τις διατάξεις των άρθρων
974,976,979,980,981,983,984,987,
989,992 και 994 ΑΚ προκύπτουν τα
εξής: α) για την απόκτηση της νομής
επί πράγματος απαιτείται αφενός μεν

βούληση του αποκτώντος να εξουσιάζει
το πράγμα ως κύριος, αφετέρου
δε φυσική εξουσία στο πράγμα. Η
ταυτόχρονη κατά κανόνα συνύπαρξη
των στοιχείων αυτών, είναι δημιουργική
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του μη εμπραγμάτου δικαιώματος της
νομής. Η διάνοια κυρίου συνίσταται στην
πρόθεση του κατέχοντος να κατέχει και
εξουσιάζει το πράγμα κατά τρόπο
διαρκή, απεριόριστο και αποκλειστικά.
Εκδηλώνεται δε με πράξεις επί του
πράγματος που αρμόζουν στον κύριο
αυτού. Αν λείπει το πνευματικό στοιχείο
της νομής (βούληση) υπάρχει μόνο
κατοχή η οποία κατά κανόνα ασκείται στο
όνομα και για λογαριασμό του κυρίου,
δυνάμει ενοχικής σχέσεως ισχυρής ή
όχι (ΑΠ 1025/02 Ε.Δ. 43.1680), β) η
νομή προσβάλλεται είτε με αποβολή
είτε με διατάραξη, που γίνονται από
τρίτο παράνομα και παρά την θέληση
του νομέα (ΑΠ 771/02 Ελλ.Δ. 43.168).
Παράνομη είναι η προσβολή της νομής
όταν ο νομέας δεν επιτρέπει αυτή
(Μπαλής Εμπρ.Δίκαιο έκδ.4η σελ.44).
Αποβολή αποτελεί κάθε πράξη τρίτου,
που συνεπάγεται για τον νομέα στέρηση,
ολική ή μερική, της δυνατότητας να
εξουσιάζει το πράγμα, διατάραξη
δε συνιστά κάθε παρεμπόδιση ή
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παρακώλυση της επί του πράγματος
εξουσιάσεως του νομέα αυτού, που
όμως δεν φθάνει μέχρι την αποβολή του
(ΑΠ 1260/98 Ελλ.Δ. 40.66), γ) η νομή
ακινήτου που ασκείται αυτοπροσώπως
από τον νομέα αυτού χάνεται με
κατάληψη του πράγματος από τρίτο και
την αποβολή του νομέα, ανεξαρτήτως αν
αυτός γνωρίζει την αποβολή, έκτοτε δε
(από της καταλήψεως ή διαταράξεως)
αρχίζει και η κατά το άρθρο 992 ΑΚ
ετησία παραγραφή των αξιώσεων περί
προστασίας του νομέα (ΑΠ 1897/99
Ελλ.Δ. 41.1646, ΑΠ 667/98 Ελλ.Δ.
40.1567). Όταν όμως η προσβολή
της νομής γίνεται με αποβολή του
νομέα από τον αντιπρόσωπο αυτού
κατά την άσκηση της νομής η ετησία
παραγραφή της αξιώσεως του νομέα
για προστασία της νομής του αρχίζει
από τότε που ο νομέας έλαβε γνώση της
προσβολής ήτοι των πράξεων εκείνων
του αντιπροσώπου του να εξουσιάζει
πλέον το πράγμα ως δικό του και όχι ως
αντιπρόσωπο του μέχρι τότε νομέα.

4 . ï é ê ï ã å í å é á êï äéêáéï
59/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ι. Αποστολόπουλος, Α. Καρώκης).
Διατροφή συζύγων. Αγωγή της συζύγου για διατροφή ενώ είχε εγκαταλείψει την
συζυγική στέγη και τελικά συμβίωνε με άλλον άνδρα. Η σύναψη του συζύγου μετά
την εγκατάλειψή του ερωτικού δεσμού με άλλη γυναίκα δεν ασκεί επιρροή στο ζήτημα
της υπαιτιότητας της ενάγουσας, της οποίας η αγωγή απορρίπτεται. Περιστατικά.

Από του έτους 1995 η έγγαμη
συμβίωση των διαδίκων εκδήλωσε
όξυνση και τριβές άρχισε δε να γίνεται
ολοένα και πιο προβληματική εξαιτίας
της αντισυζυγικής συμπεριφοράς της
ενάγουσας έναντι του συζύγου της
εναγομένου, για τον οποίον αδιαφορούσε
κατά παράβαση των εκ του γάμου
απορρεουσών υποχρεώσεών της. Η
εν λόγω σταδιακή επιδείνωση κατέληξε
σε αδιέξοδο και η κατάσταση έγινε μη
αναστρέψιμη τον Οκτώβριο του έτους
1996. Τότε η ενάγουσα εγκατέλειψε την
συζυγική στέγη και εγκαταστάθηκε στην
Αθήνα. Ως πρόφαση της αποχωρήσεώς
της προέβαλε την συμπαράστασή της
στην θυγατέρα των διαδίκων, προκειμένου
η τελευταία να σπουδάσει. Εξάλλου η

αυτή ενάγουσα ήδη έχει συνάψει σχέση
με κάποιον άνδρα, τον Δ.Ν., με τον οποίον
συμβιώνει στο Χαλάνδρι Αττικής. Η υπό
του εναγομένου μετά την εγκατάλειψή
του από την ενάγουσα σύναψη ερωτικού
δεσμού με άλλη γυναίκα, ονομαζόμενη
Ν., είναι γεγονός στερούμενο λυσιτέλειας
και δεν ασκεί επιρροή στο ζήτημα της
υπαιτιότητος της ενάγουσας, κατά τα
άνω εκτιθέμενα. Σημειώνεται ότι κατά
παραδοχή αγωγής του νυν εφεσιβλήτου
το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών με
την 1034/2001 απόφασή του έλυσε τον
γάμο των (και τώρα) διαδίκων (επί τη
βάσει της υπερτετραετούς διαστάσεώς
των), οι οποίοι και την αποδέχθηκαν,
παραιτηθέντες από τα ένδικα μέσα.

65/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγ. Ματσούκης, Θ. Βγενόπουλος).
Γονική μέριμνα. Ανάθεση σε ένα μόνο γονέα. Κριτήρια. Μόνο το γεγονός ότι ο ένας
των γονέων μπορεί να εξασφαλίζει στο τέκνο καλύτερη διαμονή, περισσότερες
υλικές σχέσεις και δυνατότητες μόρφωσης, δεν ασκεί αποφασιστική επίδραση.

Επειδή από τις διατάξεις των
άρθρων 1511 και 1513 του ΑΚ συνάγεται
ότι βασικό κριτήριο για την ανάθεση της

γονικής μέριμνας σε ένα των γονέων είναι
το συμφέρον του τέκνου. Το συμφέρον
δε αυτό λαμβάνεται υπό έννοια ευρεία
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και γενική και προς διαπίστωση της
συνδρομής που εξειδικεύονται όλα τα
πρόσφορα και επωφελή για τον ανήλικο
στοιχεία και περιστάσεις, όπως η ηλικία,
οι ειδικές ανάγκες του, οι προσωπικές
ιδιότητες των γονέων, η επαγγελματική
απασχόλησή τους, ο χρόνος που κάθε
γονέας μπορεί να διαθέσει για την
προσωπική επιμέλεια του παιδιού. Μόνο
το γεγονός, πάντως, ότι ο ένας εκ των
γονέων μπορεί να εξασφαλίζει στο τέκνο
καλύτερη διαμονή, περισσότερες υλικές
ανέσεις και δυνατότητες μόρφωσης
δεν ασκεί αποφασιστική επίδραση. Η
απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να
σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και
να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου,
της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας
κ.λ.π., ενώ ανάλογα με την ωριμότητα
του τέκνου πρέπει να ζητείται η γνώμη
του, καθόσον ουσιώδους σημασίας είναι
η επισημαινόμενη στον νόμο ύπαρξη
ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον
έναν εκ των γονέων και η περί αυτού
εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία
το δικαστήριο συνεκτιμά σταθμίζοντας τον
βαθμό ωριμότητας αυτού και τις εν γένει
περιστάσεις (βλ. ενδεικτικώς, ΑΠ 1728/
99, Δνη 2000,972, 728/90, Δνη 91,1233,
Εφ.Αθ. 1559/2000, Δνη 2000,1377, 4204/
98, Δνη 98,1354).
Οι διάδικοι συνήψαν νόμιμο
γάμο την 12121998 και απέκτησαν ένα
τέκνο, την Μυρτώ, που γεννήθηκε την
17499. Αμέσως μετά τον γάμο τους
εγκαταστάθηκαν σε μεγάλο διαμέρισμα
στον πρώτο όροφο επί της οδού …στον
Πύργο πολυώροφης οικοδομής, το οποίο
τους παραχώρησε χωρίς αντάλλαγμα ο
πατέρας του εκκαλούντος. Η έγγαμη
συμβίωση δεν υπήρξε ομαλή και από
τον Δεκέμβριο του 2000 οι διάδικοι
ευρίσκονται σε διάσταση και ζουν
χωριστά. Συγκεκριμένα, με την από
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16112000 αίτηση η εφεσίβλητη ζήτησε
κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων να της επιτραπεί η μετοίκηση
από την συζυγική οικία και να της
ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια της
θυγατέρας της. Την 8122000 η εφεσίβλητη
αποχώρησε από την συζυγική στέγη
και εγκαταστάθηκε στην επί της οδού
…ιδιόκτητη κατοικία της μητέρας της σε
διαμέρισμα του 5ου ορόφου, εμβαδού
93 τ.μ., ενώ με προσωρινή διαταγή του
αρμοδίου δικαστή ανατέθηκε η επιμέλεια
του ανηλίκου στον εκκαλούντα μέχρι να
εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως των
ασφαλιστικών μέτρων και ρυθμίστηκε η
επικοινωνία της εφεσίβλητης με αυτό. Την
8122000 συζητήθηκαν και οι αντίθετες
αιτήσεις των διαδίκων για την επιμέλεια
του τέκνου και με την 279/342001
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ηλείας ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια
του τελευταίου στον εκκαλούντα, με τον
οποίο έκτοτε διαμένει, η δε εφεσίβλητη
επικοινωνεί τακτικά σύμφωνα με
τους όρους της σχετικής δικαστικής
απόφασης. Ο εκκαλών, ηλικίας 34 ετών,
είναι δικηγόρος στον Πύργο Ηλείας, αλλά
απασχολείται παράλληλα και κυρίως ως
επιστημονικός συνεργάτης – καθηγητής
στα ΤΕΙ Πύργου και Καλαμάτας, ενώ η
εφεσίβλητη, ηλικίας 32 ετών, από τον
Ιούλιο του 2000 είναι συμβολαιογράφος
Πελοπίου Ηλείας. Ήδη από τον Σεπτέμβριο
του 1999 οι διάδικοι είχαν προσλάβει την
Ρ.Χ., η οποία τις πρωϊνές ώρες είχε την
φροντίδα του παιδιού και της συζυγικής
οικίας εν γένει. Στην ίδια οικοδομή,
στον τρίτο όροφο, διαμένουν οι γονείς
του εκκαλούντος (ο πατέρας του είναι
δικηγόρος και η μητέρα του συνταξιούχος
τραπεζική υπάλληλος), οι οποίοι, εκτός
άλλων, παρείχαν την συνδρομή τους και
στην φροντίδα της ανήλικης. (Επί πλέον,
στον δεύτερο όροφο διαμένει η άγαμη
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αδελφή της μητέρας του εκκαλούντος
Στ. Κ., καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας
και στον τέταρτο όροφο ο αδελφός του
εκκαλούντος Ι., ηλεκτρολόγος μηχανικός,
με την οικογένειά του). Από της ενάρξεως
λειτουργίας του συμβολαιογραφείου
της και μέχρι που διεκόπη η έγγαμη
συμβίωση η εφεσίβλητη απασχολείτο
επί πολλές ώρες σε αυτό, δοθέντος
ότι δεν διέθετε προσωπικό και ακόμη
δραστηριοποιήθηκε (για κάποιο χρονικό
διάστημα) στα πολιτιστικά του Δήμου
Πύργου επιδιώκοντας μέσω κοινωνικών
επαφών την επαγγελματική της πρόοδο και
άνοδο. Η πολύωρη αυτή απασχόληση
κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα,
που είχε ως συνέπεια να διαθέτει ελάχιστο
χρόνο για την ανήλικη θυγατέρα της, δεν
οφειλόταν σε αδιαφορία ή σε αδυναμία
της να ασχοληθεί με την επιμέλεια του
παιδιού αλλά στην βεβαιότητα ότι ο
εκκαλών μπορούσε κατά την απουσία της
να την περιποιηθεί και να την φροντίσει.
Σταδιακά όμως η εφεσίβλητη οργάνωσε
την λειτουργία του συμβολαιογραφείου
της, έτσι ώστε να απασχολείται τα πρωϊνά
μέχρι την 13.30 ως και δύο απογεύματα,
Τρίτη και Πέμπτη, από ώρα 17.30 έως
20.30. Στην κατοικία της υπάρχει χωριστό
δωμάτιο για την ανήλικη, όπου διαμένει
όταν επικοινωνεί μαζί της. Καθόλο το
χρονικό διάστημα από την διακοπή της
έγγαμης συμβίωσης και την ανάθεση
της επιμελείας στον εκκαλούντα αρχικά
με προσωρινή διαταγή και απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων (αλλά και
στην συνέχεια μετά την έκδοση της
εκκαλουμένης αποφάσεως, δοθέντος ότι
η απόφαση αυτή δεν έχει εκτελεσθεί),
η εφεσίβλητη επικοινωνούσε συνεχώς
με την θυγατέρα της κατά τον ορισθέντα
δικαστικώς τρόπο και οι σχέσεις τους
διατηρήθηκαν και αναπτύχθηκαν
φυσιολογικά με δεσμούς στοργής και
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αγάπης. Στην ίδια οικοδομή κατοικεί η
κυρία Δ., έγγαμη και μητέρα ανηλίκων
παιδιών σχολικής ήδη ηλικίας, η οποία
έχει γνωρίσει την θυγατέρα των διαδίκων
και έχει την ευχέρεια και την ικανότητα να
την φροντίζει τις πρωϊνές ώρες. Η μητέρα
της εφεσίβλητης, ηλικίας 55 ετών (της
οποίας ο σύζυγος έχει αποβιώσει από
το έτος 1989). απασχολείται ορισμένες
πρωϊνές ώρες στην οικογενειακή
επιχείρησή τους βιοτεχνίας κατασκευής
γεωργικών μηχανημάτων και μεταλλικών
κατασκευών με την επωνυμία «Ο.ΑΒΕΕ»,
που βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο της
εθνικής οδού Πύργου Κυπαρισσίας κι έτσι
έχει αρκετό ελεύθερο χρόνο να φροντίζει
την ανήλικη ιδίως τις απογευματινές
ώρες που η εφεσίβλητη θα εργάζεται (Ας
σημειωθεί ότι ο ηλικίας 30 ετών αδελφός
της εφεσίβλητης Β. Π., που απασχολείται
στην οικογενειακή επιχείρηση, είναι
μνηστευμένος και κατοικεί σε άλλη
μισθωμένη από τον ίδιο οικία). Από
το άλλο μέρος είναι αναμφισβήτητο ότι
και ο εκκαλών αγαπά και ενδιαφέρεται
απεριόριστα για το παιδί και αντιμετωπίζει
με σύνεση και επάρκεια τις ανάγκες του,
συνεπικουρούμενος και από τους γονείς
του. Η επαγγελματική απασχόληση όμως
κάθε γονέα συνηγορεί υπέρ της απόψεως
ότι η εφεσίβλητη διαθέτει περισσότερο
ελεύθερο χρόνο να ασχολείται με την
επιμέλεια του τέκνου, διότι το επάγγελμα
της συμβολαιογράφου όχι μόνο της
επιτρέπει να εργάζεται σε συγκεκριμένο
ωράριο, που αν χρειασθεί μάλιστα μπορεί
ενίοτε να γίνεται ελαστικό χωρίς δυσμενείς
επιπτώσεις, αλλά δεν απαιτεί και άλλη
περαιτέρω απασχόληση στο γραφείο
ή στο σπίτι για μελέτη, προετοιμασία
κ.λ.π., σε αντίθεση με τον εκκαλούντα,
ο οποίος τόσο ως δικηγόρος όσο και ως
καθηγητής στα ΤΕΙ είναι υποχρεωμένος
να απασχολείται πολύ περισσότερες
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ώρες κάθε ημέρα για να ανταπεξέλθει
στα καθήκοντά του, που είναι πιεστικά και
δεν περιορίζονται στις ώρες διδασκαλίας
μόνο και στις παραστάσεις του στα
δικαστήρια. Η ευαίσθητη δε ηλικία στην
οποία βρίσκεται η θυγατέρα των διαδίκων
απαιτεί την συνεχή συμπαράσταση
της μητέρας, της οποίας η στοργή και
φροντίδα αποτελούν αναντικατάστατο
εφόδιο για την φυσιολογική ψυχοσωματική
της ανάπτυξη. Η απομάκρυνσή της από
την εφεσίβλητη σημαίνει ότι η ανήλικη
θα αποστερηθεί χωρίς ουσιαστικά
σοβαρό λόγο αλλά με κίνδυνο δυσμενών
επιπτώσεων κατά την κρίσιμη παιδική και
εφηβική ηλικία την μητέρα της, της οποίας
η διάθεση, επιθυμία αλλά και γνώση και
ικανότητα να προσφέρει στο τέκνο την
στοργή και την φροντίδα που χρειάζεται,
αποτελούν μοναδικά στοιχεία που
συνεκτιμώμενα με τις λοιπές περιστάσεις
που έχουν προαναφερθεί λειτουργούν
θετικά υπέρ της ανάθεσης της επιμέλειας
στην εφεσίβλητη, έχοντας ως γνώμονα
πάντοτε αποκλειστικά το πραγματικό
συμφέρον του τέκνου. Το ενδιαφέρον και
η αγάπη του εκκαλούντος μπορούν να
λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ώστε

να ελαχιστοποιηθούν τα μειονεκτήματα εξ
αιτίας της μη συμβιώσεως των διαδίκων
αλλά δεν τον καθιστούν καταλληλότερο
για την άσκηση της επιμελείας. Οι
διάδικοι μάλιστα είναι σε θέση ως
εκ του μορφωτικού και πνευματικού
επιπέδου τους να αντιμετωπίσουν με την
ενδεδειγμένη σοβαρότητα και ευθύνη
την διάσπαση της έγγαμης συμβιώσεως
χωρίς να καθιστούν το παιδί τους κοινωνό
των δικών τους διαφορών και διενέξεων.
Ούτε αποτελεί σοβαρό επιχείρημα
υπέρ της ανάθεσης της επιμελείας στον
εκκαλούντα το γεγονός ότι στην οικία
του η ανήλικη έχει στην διάθεσή της
περισσότερους χώρους και ανέσεις.
Η διαμονή της με την μητέρα της υπό
τις συνθήκες που έχουν προεκτεθεί
θα αντισταθμίσει ευχερώς και προς
όφελός της την αλλαγή κατοικίας χωρίς
αρνητικές επιπτώσεις στις συνήθειες και
την διαπαιδαγώγησή της. Η εκκαλουμένη
απόφαση, επομένως, που ανέθεσε την
άσκηση της επιμελείας του τέκνου στην
εφεσίβλητη ορθώς εκτίμησε τις αποδείξεις
και όσα αντίθετα διαλαμβάνονται στην
έφεση δεν είναι βάσιμα.

85/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης)
(Δικηγόροι: Άγγ. Στεργιόπουλος, Γ. Κουκούλης).
Διατροφή συζύγων. Εύλογη αιτία διακοπής της συμβίωσης. Ενδεχομένως να
οφείλεται και σε αίτια αντικειμενικά για τα οποία δεν ευθύνεται κανένας από τους
συζύγους. Στοιχεία αγωγής περί διατροφής μετά την διακοπή της συμβίωσης των
συζύγων. Ενστάσεις που μπορεί να προτείνει ο εναγόμενος – σύζυγος. Διατροφή
τέκνου. Αν το τέκνο ενάγει μόνο τον ένα γονέα, ο εναγόμενος δικαιούται να ισχυρισθεί
κατ’ένσταση καταλυτική εν όλω ή εν μέρει της αγωγής, ότι βρίσκεται στην ζωή και ο
άλλος γονέας που έχει υποχρέωση συνεισφοράς στην διατροφή του τέκνου. Στοιχεία

Από τις διατάξεις των άρθρων
1389,1390 και 1391 Α.Κ. προκύπτει ότι,

σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης
συμβίωσης, οπότε εξακολουθεί ο μεταξύ
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των συζύγων γάμος, αλλά δεν μπορεί να
γίνει λόγος περί συνεισφοράς αυτών
προς αντιμετώπιση των αναγκών της
οικογένειας, αφού με την διακοπή έπαυσε
να υπάρχει και λειτουργεί κοινός οίκος
και να δημιουργούνται οικογενειακές
ανάγκες, εκείνος από τους συζύγους
που διέκοψε την συμβίωση, για εύλογη
στο πρόσωπό του αιτία, δικαιούται από
τον άλλο διατροφή, που είναι χρηματική
και προκαταβάλλεται μηνιαίως από τον
άλλον, για την αντιμετώπιση των αναγκών
του, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί
πριν την διακοπή της συμβίωσης,
λαμβανομένων όμως υπόψη και των
αναγκών αυτού που προέκυψαν λόγω
της διακοπής. Εύλογη αιτία διακοπής της
έγγαμης συμβίωσης για τον δικαιούχο
υπάρχει όταν συντρέχουν περιστατικά
και συνθήκες γενικώς, τα οποία και
αν ακόμη δεν είναι ικανά να ιδρύσουν
λόγο διαζυγίου υπέρ του δικαιούχου,
καθιστούν καταχρηστική την αξίωση
του άλλου για συνέχιση της έγγαμης
συμβίωσης. Η εύλογη αιτία διακοπής
της έγγαμης συμβίωσης για τον δικαιούχο
διατροφής σε χρήμα, μπορεί να οφείλεται
και σε αίτια αντικειμενικά, για τα οποία δεν
ευθύνεται κανένας από τους συζύγους ή
στην υπαίτια ή και αναίτια αντισυζυγική
συμπεριφορά του άλλου. Αν η διακοπή
της συμβίωσης δεν οφείλεται σε εύλογη
αιτία για τον ενάγοντα, αυτός δεν
δικαιούται ούτε στοιχειώδη διατροφή από
τον άλλο (ΑΚ 1495), διότι με τον τρόπο
αυτό ο ενάγων καθιστά αδύνατη την
εκπλήρωση της υποχρεώσεως του άλλου
με τον τρόπο που επιβάλλει η έγγαμη
συμβίωση, δηλαδή με τα εισοδήματά
του, τις υπηρεσίες του και την περιουσία
του. Υπάρχει όμως εύλογη αιτία όταν
ο ενάγων ή απομακρύνθηκε από τον
συζυγικό οίκο από τον εναγόμενο ή
ο τελευταίος αποχώρησε από αυτόν
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χωρίς εύλογη αιτία στο πρόσωπό του.
Πολύ περισσότερο υπάρχει εύλογη
αιτία, όταν εξ αιτίας της συμπεριφοράς
του εναγομένου ιδρύεται λόγος διαζυγίου
λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου, για
την στοιχειοθέτηση όμως του οποίου
δεν κρίνεται η υπαιτιότητα, αλλά
μόνο αν συνέπεια της συμπεριφοράς
του ενός ή και των δυο (υπαίτιας ή
ανυπαίτιας) κλονίστηκαν οι σχέσεις της
των συζύγων τόσο ισχυρά, ώστε βάσιμα
η εξακολούθηση της συμβίωσης να είναι
αφόρητη για τον ενάγοντα (ΑΠ 1118/99
Ελλ.Δ. 41.377, ΑΠ 613/99 Ελλ.Δ. 41.71,
ΕΑ 4919/99 Ελλ.Δ. 40.1584, Καλλίνικου
στον ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου
τόμος 7ος, σελ. 219, Εφ.Πειρ. 157/1996
Ελλ.Δ. 38.1515). Εκείνος που για εύλογη
αιτία διέκοψε την έγγαμη συμβίωση
δικαιούται από τον άλλο διατροφή σε
χρήμα, ανεξαρτήτως της ευπορίας ή
απορίας αυτού ή του υποχρέου, το
ύψος της δε καθορίζεται αναλόγως με τις
ανάγκες του δικαιούχου υπό τις συνθήκες
της οικογενειακής ζωής, λαμβανομένων
όμως υπόψη και των αναγκών αυτού
μετά την διακοπή (ΑΠ 804/94 Ελλ.Δ.
37.97, ΑΠ 594/98 Ελλ.Δ. 39.1292, Στ.
Ματθίας «Η συμβολή των συζύγων
στις οικογενειακές ανάγκες και η αξίωση
διατροφής» ΝοΒ 31, σελ. 1476 επ., Γ.
Παπαδημητρίου παρατηρήσεις κάτω
από την υπ’αριθμ. 8909/97 απόφαση
του Εφ.Αθηνών στην Ελλ.Δ. 41. 778). Για
το ορισμένο της αγωγής διατροφής μετά
την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των
συζύγων, αρκεί ο ενάγων να επικαλείται
και να αποδεικνύει την ύπαρξη νομίμου
γάμου, την διακοπή της έγγαμης
συμβίωσης με τον εναγόμενο για εύλογη
αιτία στο πρόσωπο του ενάγοντος
και τις προσδιοριστικές του ύψους
της διατροφής ανάγκες του, χωρίς να
είναι αναγκαίο και να εξειδικεύει αυτές,

158

αναφέροντας και την απαιτουμένη για
κάθε μία δαπάνη, αρκεί μόνο να αναφέρει
το συνολικό ποσό που απαιτείται για την
κάλυψη των αναγκών του αυτών (ΑΠ
1302/2000 Ελλ.Δ. 42.687, ΑΠ 67/99
Ελλ.Δ. 40.592, ΑΠ 804/92 Ελλ.Δ. 35.108,
Στ. Ματθίας και Γ. Παπαδημητρίου όπ.
Παρ.). Στην δίκη διατροφής μεταξύ
συζύγων δεν εφαρμόζεται η διάταξη του
άρθρου 1487 εδ.α΄ΑΚ, κατά την οποία
δεν έχει υποχρέωση προς διατροφή
εκείνος ο οποίος εν όψει των λοιπών
υποχρεώσεών του δεν είναι σε θέση να
δώσει διατροφή, χωρίς να διακινδυνεύσει
η δική του (ΑΠ 1661/97 Ελλ.Δ. 39.1293),
τυχόν δε ενστάσεις του εναγομένου,
όπως ότι ο ενάγων έχει περιουσία από
την ρευστοποίηση της οποίας μπορεί
να αντιμετωπίσει την διατροφή του ή
ότι δικαιούται στοιχειώδη διατροφή ή
ότι υπό τις συνθήκες του εγγάμου βίου
υποχρεούτο σε συνεισφορά οπότε
πρέπει να καθορίσει αυτή κατά ποσοστό
ή ότι υπέρ του εναγομένου υπάρχει λόγος
διαζυγίου από υπαιτιότητα του ενάγοντος,
που δικαιολογεί την αποκλήρωσή
του, πρέπει με ποινή απαραδέκτου,
εξεταζομένου και αυτεπαγγέλτως από το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, να προταθούν
κατά τρόπο ορισμένο από τον εναγόμενο,
κατά την πρώτη συζήτηση της αγωγής
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Περαιτέρω
από τις διατάξεις των άρθρων 1493, 1486,
1489, 1399 και 1390 ΑΚ συνάγεται ότι το
ανήλικο τέκνο και αν ακόμη έχει περιουσία,
έχει δικαίωμα διατροφής από τους
γονείς του, εφόσον τα εισοδήματα της
περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας
του δεν αρκούν για την αντιμετώπιση
των αναγκών διατροφής του, όπως
αυτή προσδιορίζεται από τις ανάγκες
του και προκύπτει από τις συνθήκες
της ζωής του (ανάλογη διατροφή),
περιλαμβάνει δε όσα είναι αναγκαία
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για την συντήρηση, ανατροφή και εν
γένει επαγγελματική του εκπαίδευση και
αποκατάσταση. Αντίστοιχα οι γονείς του
έχουν υποχρέωση να διατρέφουν αυτό
από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις
δυνάμεις του, συνεισφέροντας για τον
σκοπό αυτό, είτε με την εργασία τους
και την παροχή των υπηρε σιών τους,
που είναι αποτιμητές εις χρήμα, είτε με
τα εισοδήματά τους και την περιουσία
τους (ΑΠ 826/94 Ελλ.Δ. 38.1077). Όταν
το τέκνο ενάγει τον ένα μόνο γονέα
για πληρωμή διατροφής, δικαιούται ο
εναγόμενος να ισχυρισθεί κατ’ένσταση,
καταλυτική εν όλω ή εν μέρει της αγωγής,
ότι βρίσκεται στην ζωή και ο άλλος γονέας
που έχει υποχρέωση συνεισφοράς στην
διατροφή του τέκνου. Η ένσταση αυτή
του εναγομένου πρέπει να προταθεί
από τον εναγόμενο κατά τρόπο
ορισμένο κατά την πρώτη συζήτηση της
αγωγής, πρέπει δε να προσδιορίζονται
οι οικονομικές δυνατότητες του άλλου
και να διατυπώνεται από τον ενιστάμενο
εναγόμενο αίτημα συνεισφοράς του
άλλου κατά ορισμένο ποσοστό (ΑΠ
46/89 Ελλ.Δ. 31.521, Ματθίας όπ. Παρ.
Ανδρουλιδάκη στον ΑΚ Γεωργιάδη
– Σταθόπουλου, τόμος 7ος σελ. 736). Ο
γονέας που ενάγεται από το τέκνο του
για πληρωμή διατροφής, δεν μπορεί
να αντιτάξει κατ’ αυτού την ένσταση της
διακινδύνευσης της δικής του διατροφής,
εκτός μόνο αν επικαλεσθεί και αποδείξει,
ότι συντρέχει περίπτωση από αυτές που
περιοριστικά μνημονεύονται στο άρθρο
1487 ΑΚ, δηλαδή ότι το ενάγον ανήλικο
τέκνο μπορεί να στραφεί εναντίον άλλου
υποχρέου ή μπορεί να διατραφεί από τα
εισοδήματα της περιουσίας του, ενώ
ο εναγόμενος, ενόψει και των λοιπών
υποχρεώσεών του, δεν είναι σε θέση να
δώσει διατροφή, χωρίς να διακινδυνεύσει
η δική του (ΕΑ 15936/88 Ελλ.Δ. 33.178,
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Εφ. Πειρ. 157/96 Ελλ.Δικ. 38.1616).

278/2003
(Εισηγητή: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Β. Αγγελόπουλος, Ν. Κορφιάτης).
Υιοθεσία. Λύση υιοθεσίας ενηλίκου. Λύεται πάντοτε με δικαστική απόφαση. Λόγοι
λύσεως (αποκλήρωση – αχαριστία). Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1588 ΑΚ, η υιοθεσία
ενηλίκου λύεται με δικαστική απόφαση,
ύστερα από αγωγή του θετού γονέα ή του
θετού τέκνου, αν συντρέχει παράπτωμα
που διικαιολογεί την αποκλήρωση ή που
συνιστά λόγο αχαριστίας του θετού τέκνου
απέναντι σ’αυτόν που το υιοθέτησε κατά
τους όρους του άρθρου 505 Α.Κ. Κατά
δε το τελευταίο άρθρο, ο δωρητής έχει
το δικαίωμα να ανακαλέσει την δωρεά,
αν ο δωρεοδόχος φάνηκε, με βαρύ
παράπτωμα, αχάριστος απέναντι στον
δωρητή ή στο σύζυγο ή σε στενό συγγενή
του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή
του να διατρέφει τον δωρητή. Από τις
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η λύση της
υιοθεσίας για αχαριστία του θετού τέκνου
έναντι του υιοθετήσαντος χωρεί αν τούτο
έδειξε αχαριστία με βαρύ παράπτωμα,
ήτοι με υπαίτια διαγωγή που προσβάλλει
τόσο τις ηθικές αρχές, ώστε από την
αξιολόγηση του βαθμού της προσβολής
ανακύπτει, με βάση τις περί ηθικής και
ευπρέπειας αντιλήψεις που κρατούν στην
κοινωνία,ο χαρακτηρισμός του υπαίτιου
ως αχάριστου (ΑΠ 439/1998 Ελλ.Δικ.
39.1332, ΑΠ 329/1982 ΝοΒ 30.1458, ΕΑ
10332/1995 Ελλ.Δικ. 38.693).
Οι εφεσίβλητοι, που είναι μεταξύ
τους σύζυγοι, δεν απέκτησαν τέκνα
από τον γάμο τους. Έτσι, το έτος
1994, αποφάσισαν να υιοθετήσουν
την εκκαλούσα, ηλικίας τότε 14 ετών,
ανεψιά του πρώτου εφεσιβλήτου, γιατί

ήταν θυγατέρα της αδελφής του Αικ.
Δημοπούλου. Από τον παραπάνω
χρόνο η εκκαλούσα εγκαταστάθηκε στην
οικία των εφεσιβλήτων στο Νέο Σούλι
Αχαΐας. Με την 611/1998 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
που κατέστη αμετάκλητη, η εκκαλούσα
κηρύχθηκε θετό τέκνο των εφεσιβλήτων.
Πριν την τέλεση της υιοθεσίας, αυτή
(εκκαλούσα) συνδέθηκε ερωτικώς με
τον Α.Μ. Την σχέση της αυτή δεν την
ενέκριναν οι εφεσίβλητοι, οπότε ήλθαν
σε προστριβές μαζί της. Η τελευταία
όμως εξακολούθησε την ανωτέρω σχέση
της, επιδιώκοντας την τέλεση γάμου μετά
του ως άνω προσώπου. Παράλληλα,
μετέβαλε και την συμπεριφορά της
έναντι των θετών γονέων της, ζητώντας
απ’αυτούς να της μεταβιβάσουν τα
περιουσιακά τους στοιχεία και ιδίως την
κατοικία τους. Οι εφεσίβλητοι όμως δεν
συναινούσαν στην πρόωρη ικανοποίηση
του ως άνω αιτήματός της, οπότε
αυτή άρχισε να τους συμπεριφέρεται
περιφρονητικά και εξυβριστικά,
αποκαλώντας τον πρώτο «ανάπηρο»
και «ανώμαλο» και απευθύνοντας και
στους δύο τους την φράση «εγώ δεν
ήρθα να σας σκατοσφουγγίσω, αλλά για
να σας πάρω την περιουσία». Την φράση
δε αυτήν την έλεγε και σε συζητήσεις που
είχε με διάφορους κατοίκους του χωριού.
Περαιτέρω, θεωρώντας την δεύτερη
εφεσίβλητη κυρίως ως υπαίτια για την μη
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συγκατάθεση του παραπάνω γάμου της,
δημιουργούσε καθημερινά επεισόδια σε
βάρος της. Κατά τα επεισόδια αυτά που
γίνονταν αντιληπτά και στους περιοίκους,
εξύβριζε την ανωτέρω θετή μητέρα της και
χειροδικούσε κατ’αυτής. Στις 6 Ιανουαρίου
1999, ημέρα των Θεοφανείων, η φυσική
μητέρα της εκκαλούσας επισκέφθηκε
τους εφεσιβλήτους και ζήτησε απ’
αυτούς, μαζί μ’εκείνη (εκκαλούσα)
να μεταβιβάσουν στην τελευταία την
οικία τους. Όταν όμως οι εφεσίβλητοι
αρνήθηκαν, αυτές (εκκαλούσα και η
μητέρα της) δημιούργησαν επεισόδιο σε
βάρος τους, κατά το οποίο τους εξύβρισαν
και χειροδίκησαν εναντίον της δεύτερης
εφεσίβλητης. Ακολούθως, η εκκαλούσα
εγκατέλειψε την οικία των θετών γονέων

της και εγκαταστάθηκε στην οικία των
φυσικών γονέων της, ύστερα δε από
μερικούς μήνες τέλεσε τον άνω γάμο, χωρίς
να καλέσει σ’αυτόν τους εφεσιβλήτους και
χωρίς έκτοτε να ενδιαφερθεί γι’ αυτούς.
Η προαναφερόμενη συμπεριφορά της
εκκαλούσας, συνιστά αναμφιβόλως
υπαίτια διαγωγή αυτής έναντι των θετών
γονέων της, που προσβάλλει τις ηθικές
αρχές, άρα βαρύ παράπτωμα, το οποίο
με βάση τις περί ηθικής και ευπρέπειας
αντιλήψεις που κρατούν στην κοινωνία,
φανερώνει αχαριστία, παρέχοντας στους
εφεσιβλήτους το δικαίωμα, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 1588 και 505
ΑΚ, να ζητήσουν την λύση της παραπάνω
υιοθεσίας.

344/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αν. Αναστασόπουλος, Φ. Κουλούρης).
Αποκτήματα (1400 ΑΚ). Τρόπος υπολογισμού. Κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό
της ενοχικής χρηματικής αξιώσεως είναι ο χρόνος που ζητείται η παροχή έννομης
προστασίας, δηλαδή της έγερσης της αγωγής. Παραγραφή της αξιώσεως σε
περίπτωση τριετούς διάστασης. Αρχίζει από την στιγμή που η αξίωση γίνεται απαιτητή
δηλαδή από την συμπλήρωση της τριετίας. Αν όμως διαρκεί ο γάμος αναστέλλεται η
παραγραφή (256.1 ΑΚ) μέχρι να λυθεί ή ακυρωθεί ο γάμος οπότε και τρέχει ο χρόνος
της παραγραφής.

Με το άρθρο 1400 ΑΚ (ως έχει
μετά τον Ν. 1329/1983) ορίζεται ότι:
«αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και
η περιουσία του ενός συζύγου έχει,
αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο
άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με
οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή,
δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση
του μέρους της αύξησης, το οποίο
προέρχεται από την δική του συμβολή.
Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται

στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν
αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη
ή καμία συμβολή. Η προηγούμενη
παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά
και στην περίπτωση διάστασης των
συζύγων που διάρκεσε περισσότερο
από τρία χρόνια …». Από την διάταξη
αυτή που εφαρμόζεται και επί γάμων
που τελέσθηκαν και επί περιουσιακών
στοιχείων που αποκτήθηκαν και πριν από
την έναρξη της ισχύος του Ν. 1329/1983
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(άρθρο 12 Ν. 1649/86), λαμβανομένη σε
συνδυασμό με το άρθρο 216 του ΚΠολΔ,
συνάγεται, ότι στοιχεία για το ορισμένο
της εκ της ανωτέρω διατάξεως αγωγής
είναι α) η λύση ή ακύρωση του γάμου ή
κατ’ανάλογη εφαρμογή, η συμπλήρωση
τριετούς διαστάσεως των συζύγων, β)
η αύξηση της περιουσίας του ενός των
συζύγων κατά την διάρκεια του γάμου
και γ) η συμβολή του άλλου συζύγου
στην αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο.
Για το ορισμένο άρα της αγωγής πρέπει
να προσδιορίζονται στο δικόγραφο, εκτός
από τα κατά την διάταξη κρίσιμα χρονικά
σημεία, η πραγματική αυξητική διαφορά
στην περιουσιακή κατάσταση του
υπόχρεου που συνιστά το απόκτημα με
την ευρύτερη έννοια του όρου (θετική ή
αρνητική με την αποφυγή μειώσεως) και
περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων
που είναι δυνατόν να αποτιμηθούν,
περαιτέρω δε η έκταση καθώς και το
είδος της συμβολής του δικαιούχου στην
αύξηση αυτή με οποιοδήποτε τρόπο.
Ειδικότερα, για το στοιχείο της αυξήσεως
λαμβάνεται κατ’αρχήν υπόψη το σύνολο
της περιουσιακής καταστάσεως του
υποχρέου, ώστε, από την σύγκριση της
περιουσιακής καταστάσεως στο χρονικό
σημείο της τελέσεως του γάμου (αρχική
περιουσία) με την υπάρχουσα στο
χρονικό σημείο που γεννάται η αξίωση
(τελική περιουσία), πρέπει να προκύπτει
αύξηση. Η τελευταία δεν αποκλείεται να
εκκινεί με την αγωγή από μιας μόνο ή
περισσότερων μεν, αλλά συγκεκριμένων,
κτήσεων του υποχρέου, οπότε η συμβολή
του ενάγοντος υπολογίζεται με βάση μόνο
την τελική αξία τούτων, μπορεί δε να
προβληθεί κατά της αγωγής και είναι θέμα
αποδείξεως το αν υπάρχουν και άλλα
κρίσιμα στοιχεία που την διαφοροποιούν.
Η συμβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί
με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και
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με την επί πλέον συνεισφορά του
δικαιούχου συζύγου στις οικογενειακές
δαπάνες, ήτοι στο μέτρο που θα
αποδειχθεί ως παρεμπίπτον ζήτημα ότι
η συνεισφορά του υπερβαίνει το κατά
το άρθρο 1389 ΑΚ όριο υποχρεώσεώς
του (ΑΠ 430/2002 Ελλ.Δνη 43.1624,
ΑΠ 1658/2001 ΝοΒ 50.1678, ΑΠ 343/
2001 ΝοΒ 50.341). Κρίσιμος χρόνος
για την αναγωγή σε χρήμα των όποιων
κρίνονται ότι αποκτήθηκαν περιουσιακών
στοιχείων του εναγομένου για τον
προσδιορισμό της ενοχικής χρηματικής
αξιώσεως συμμετοχής του ενάγοντος
στα αποκτήματα, είναι ο χρόνος κατά
τον οποίο ζητείται η παροχή έννομης
προστασίας, δηλαδή της εγέρσεως της
αγωγής και της τυχόν μέχρι της πρώτης
επ’ ακροατηρίου συζητήσεως αυτής
επερχομένης διαφοροποιήσεως (Εφ.Αθ.
418/1998 Ελλ.Δνη 39.607). Σύμφωνα με
το αναλυτικά στην προηγούμενη σκέψη
εκτιθέμενο περιεχόμενό της η ένδικη
αγωγή είναι επαρκώς ορισμένη, αφού
περιέχει τα πιο πάνω αναγκαία στοιχεία
και τα πραγματικά περιστατικά που
θεμελιώνουν την επίδικη αξίωση της
ενάγουσας κατά του εναγομένου από
συμμετοχή στα αποκτήματα.
Κατά την διάταξη του άρθρου
1401 εδ. Γ΄ΑΚ, η αξίωση συμμετοχής
στα αποκτήματα παραγράφεται δύο
χρόνια μετά την λύση ή την ακύρωση του
γάμου. Η διάταξη αυτή δεν διαλαμβάνει
περί παραγραφής της αξιώσεως για την
περίπτωση της τριετούς διαστάσεως.
Από αυτό συνάγεται ότι ο νομοθέτης
δεν θέλησε να αποστεί από τις ρυθμίσεις
που καθιερώνουν άλλες διατάξεις του
ιδίου Κώδικα. Έτσι, στην περίπτωση
της τριετούς διαστάσεως η παραγραφή
αρχίζει, με βάση την ρυθμίζουσα την
έναρξη της παραγραφής γενική διάταξη
του άρθρου 251 ΑΚ, από την στιγμή
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που η αξίωση γίνεται απαιτητή, δηλαδή
από την συμπλήρωση της τριετίας της
διαστάσεως, αλλά εφ’όσον υφίσταται και
διαρκεί ακόμη ο γάμος αναστέλλεται αυτή,
σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 256
αρ.1 ΑΚ, μέχρι να λυθεί ή ακυρωθεί ο
γάμος, οπότε και τρέχει ο ως άνω χρόνος
αυτής (ΑΠ 1372/2000 ΕλλΔνη 43.390,
ΑΠ 1090/2000 ΧρΙΔ Α/2001,232). Στην
προκειμένη υπόθεση, ο εναγόμενος με
τις προτάσεις του που υποβλήθηκαν
ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
ισχυρίσθηκε ότι η ένδικη αξίωση
της ενάγουσας έχει υποκύψει στην

παραγραφή του άρθρου 1400 εδ.γ΄ΑΚ,
καθόσον η αγωγή ασκήθηκε μετά την
πάροδο διετίας από την συμπλήρωση
της τριετούς διαστάσεως. Η ένσταση
αυτή είναι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν
παραπάνω, μη νόμιμη και πρέπει να
απορριφθεί, καθόσον ο γάμος των
διαδίκων λύθηκε με την έκδοση της
966/1994 αποφάσεως του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία κατέστη
αμετάκλητη το έτος 1995 και η αγωγή
ασκήθηκε το έτος 1996, δηλαδή πριν
από την πάροδο διετίας από την λύση
του γάμου.

394/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Β. Λίμουρας, Θ. Αντωνόπουλος).
Διατροφή τέκνων. Ενήλικο τέκνο. Δικαίωμα διατροφής. Προϋποθέσεις για την επιδίκασή
της. Τέκνο ενήλικο που σπουδάζει. Έχει δικαίωμα διατροφής. Αγωγή του ενηλίκου τέκνου
μόνο κατά του ενός γονέα. Δεκτή ένσταση του εναγομένου γονέα ότι και ο άλλος γονέας
υποχρεούται προς συνεισφορά για την διατροφή. Δάνεια των γονέων για αγορά κατοικίας
ή αυτοκινήτου. Οι δόσεις προς εξόφληση δεν αφαιρούνται από τα μηνιαία εισοδήματα
αλλά λαμβάνονται υπόψη σαν μία επιπλέον βιοτική ανάγκη. Περιστατικά.

Με την διάταξη του άρθρου 1486
ΑΚ ορίζεται ότι το δικαίωμα διατροφής,
εκτός από το ανήλικο έχει και το ενήλικο
τέκνο, εφόσον το τελευταίο δεν μπορεί αν
διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία
του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία
του, την κατάσταση της υγείας του και τις
λοιπές βιοτικές του συνθήκες, ενόψει και
των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής
του. Η διατροφή αυτή, σύμφωνα με το
άρθρο 1493 ΑΚ, περιλαμβάνει όλα όσα
είναι αναγκαία για την συντήρηση του
δικαιούχου και επιπλέον τα έξοδα για την
ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική
και την εν γένει εκπαίδευσή του. Από τις
ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι στην

ανάλογη διατροφή, ενός ενηλίκου τέκνου,
που στερείται επαρκών περιουσιακών
προσόδων και δεν έχει ακόμη
υποχρέωση να εργασθεί, γιατί σπουδάζει,
περιλαμβάνεται, όχι μόνον η δαπάνη για
τροφή, στέγαση και κάθε άλλο απαραίτητο
για την επιβίωσή του, αλλά και η δαπάνη
για την επαγγελματική του εκπαίδευση,
θεωρητική ή τεχνική, οποιασδήποτε
βαθμίδας, περιλαμβανομένης και της
ανωτάτης. Περαιτέρω κατά την διάταξη
του άρθρου 1489 &2 ΑΚ, οι γονείς έχουν
υποχρέωση να διατρέφουν το τέκνο τους
από κοινού ο καθένας, ανάλογα με τις
δυνάμεις του. Από την διάταξη αυτή σε
συνδυασμό με αυτές των άρθρων 1490
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και 1493 εδ.α΄ΑΚ, σαφώς συνάγεται,
ότι αν το ενήλικο τέκνο που δικαιούταν
διατροφής εγείρει αγωγή κατά του ενός
γονέα, μπορεί αυτός να επικαλεσθεί
κατ’ ένσταση, κατ’άρθρο 262 ΚΠολΔ, ότι
και ο άλλος γονέας έχει την οικονομική
δυνατότητα σε σχέση με την δική
του και σε συνδυασμό με τις λοιπές
υποχρεώσεις του, να καλύψει μέρος
της ανάλογης διατροφής του ενηλίκου,
οπότε με την απόδειξη της ενστάσεως
αυτής, περιορίζεται η υποχρέωση του
εναγομένου γονέα για την διατροφή του
τέκνου του κατά το ποσό που αντιστοιχεί
στην οικονομική δυνατότητα και στην
βάσει αυτής υποχρέωση συνεισφοράς
του άλλου γονέα (ΑΠ 396/2001, ΑΠ 344/
2001 Ελλ.Δικ. 43 113, ΑΠ 212/1999 Ελλ.
Δικ. 40 1043).
Οι ενάγοντες Δ. και Ε. Μ., ηλικίας
23 και 22 ετών αντίστοιχα, είναι τέκνα
του εναγομένου, που απέκτησε από τον
νόμιμο γάμο του με την Κ. Ν., ο οποίος έχει
λυθεί αμετάκλητα με συναινετικό διαζύγιο.
Αμφότεροι, κατά τον χρόνο ασκήσεως
της αγωγής, ήταν σπουδαστές ο μεν
πρώτος του τμήματος «Βιομηχανικής
Πληροφορικής» του ΤΕΙ Πειραιώς, η δε
δεύτερη του τμήματος Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και την ιδιότητα αυτή είχαν
και κατά τον χρόνο δημοσιεύσεως της
εκκαλουμένης αποφάσεως. Αυτοί μαζί
με την μητέρα τους είναι συγκύριοι,
κατά ποσοστό 30% ο καθένας ενός ΙΧΕ
αυτοκινήτου μάρκας OPEL και δεν έχουν
άλλη περιουσία. Η δεύτερη ενάγουσα
από 1/9/2000 – 30/11/2002 εργαζόταν
με σύμβαση μερικής απασχόλησης, ως
πωλήτρια στην επιχείρηση «…Α.Ε.» και
αποδοχές 101.856 δραχμές τον μήνα, και
οι δύο ενάγοντες μέχρι και τον Ιούνιο του
2002 διέμεναν στην Β. Φοιτητική Εστία
του Πανεπιστημίου Αθηνών, από 172002
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διαμένουν σε μισθωμένο διαμέρισμα,
καταβάλλοντας μηνιαίο μίσθωμα 350
€, δεν έχουν πόρους από οποιαδήποτε
πηγή και αδυνατούν να εργασθούν λόγω
των αναγκών της εκπαίδευσής τους.
Επομένως υπόχρεοι για την διατροφή
τους είναι σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1486 &1,2 και 1489&2 ΑΚ
αμφότεροι οι γονείς τους. Ο εναγόμενος
εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος με
μηνιαίες καθαρές αποδοχές 300.000 δρχ.,
και συνυπολογιζομένων των επιδομάτων
εορτών και αδείας οι συνολικές του
αποδοχές ανέρχονταν σε 350.000 δρχ. τον
μήνα. Αυτός διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία
την οποία απέκτησε με δάνειο του ΟΕΚ,
για την εξόφληση του οποίου καταβάλλει
8.600 δρχ. τον μήνα, ενώ βαρύνεται και
με την εξόφληση δανείου 1.000.000 δρχ.
της Αγροτικής Τράπεζας, καταβάλλοντας
τον μήνα το ποσό των 47.484 δρχ. Τα
ποσά αυτά δεν αφαιρούνται από το
εισόδημά του και συνεκτιμώνται ως μία
επιπλέον βιοτική του ανάγκη. Η μητέρα
των εναγόντων εργάζεται ως υπάλληλος
συμβολαιογραφείου και οι αποδοχές της,
συνυπολογιζομένων των επιδομάτων
εορτών και αδείας ανέρχονται σε
220.000 δρχ. τον μήνα. Εκείνη διαμένει σε
διαμέρισμα του ΟΕΚ, καταβάλλοντας το
ποσό των 30.000 δρχ. και βαρύνεται με την
εξόφληση δανείου αγοράς αυτοκινήτου,
καταβάλλοντας το ποσό των 42.158 δρχ.
και τα ποσά αυτά δεν αφαιρούνται από το
εισόδημά της. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι
οι ανάγκες των εναγόντων, όπως αυτές
προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής
και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα
έξοδα για την διατροφή, ψυχαγωγία, την
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και στέγαση
από 172002 ανέρχονται σε 128.000 δρχ.
για τον πρώτο και σε 93.000 δρχ. για
την δεύτερη. Η τελευταία για το χρονικό
διάστημα από την επίδοση της αγωγής
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(17/10/2001) μέχρι την 30/11/1992
κάλυπτε τις ανάγκες της αυτές από την
εργασία της και δεν έχει αξίωση διατροφής
έναντι των γονέων της. Από τα παραπάνω
ποσά ο εναγόμενος πατέρας, σύμφωνα
με την οικονομική του δυνατότητα, πρέπει
να μετέχει στην ανάλογη διατροφή των
εναγόντων με το ποσό των 80.000 δρχ.
για τον πρώτο, επί δύο έτη από την
επίδοση της αγωγής και με το ποσό των
60.000 δρχ. για την δεύτερη από 1122002

μέχρι την 16102003, το υπόλοιπο ποσό
βαρύνει την μητέρα τους, σύμφωνα με την
σχετική ένσταση συνεισφοράς, την οποία
πρωτοδίκως προέβαλε ο εναγόμενος και
είναι εν μέρει βάσιμη και κατ’ουσίαν. Τα
προαναφερόμενα ποσά είναι σε θέση
να καταβάλλει ο εναγόμενος, χωρίς να
διακινδυνεύει η δική του διατροφή ή
άλλου προσώπου που από το νόμο είναι
υποχρεωμένος να διατρέφει.

443/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: E. Mιχοπούλου, Τσιμπούκη, Ν. Καζαντζής).
Διατροφή τέκνων. Εισόδημα μηνιαίο του πατέρα 415.000 δραχμές και της μητέρας
320.000 δραχμές. Στα ανήλικα που είναι μαθητές δημοτικού σχολείου και οι μηνιαίες
ανάγκες τους ανέρχονται σε 120.000 δραχμές και 90.000 δραχμές, οφείλει ο πατέρας
να καταβάλλει μηνιαίως 70.000 και 52.000 δραχμές αντίστοιχα. Με τα υπόλοιπα ποσά
βαρύνεται η μητέρα.

Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο
την 4.10.1987. Ο γάμος αυτός δεν
ευδοκίμησε και οι διάδικοι βρίσκονται
σε διάσταση από το έτος 1995. Από το
γάμο αυτό απέκτησαν δύο τέκνα την
Κωνσταντίνα και την Γεωργία, ηλικίας 11
και 8 ετών, αντίστοιχα, κατά τον χρόνο
συζήτησης της αγωγής στο πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, των οποίων την γονική
μέριμνα ασκεί η ενάγουσα μητέρα τους.
Τα ανήλικα τέκνα φοιτούν στο Δημοτικό
Σχολείο, ενώ παρακολουθούν ιδιαίτερα
μαθήματα ξένης γλώσσας και χορού. Αυτά
στερούνται οποιασδήποτε περιουσίας ή
προσόδων. Ο ενάγων πατέρας τους
εργάζεται στον ΟΤΕ Α.Ε. και από την
εργασία του αυτή κατά το έτος 2000 κέρδιζε
415.000 δρχ. κατά μέσο όρο τον μήνα,
συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων
εορτών και θερινής αδείας. Άλλα

εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία δεν
αποδείχθηκε ότι διαθέτει. Η ενάγουσα είναι
υπάλληλος στην τράπεζα «APHA BANK»
και από την εργασία της αυτή κατά το έτος
2000 κέρδιζε 320.000 δραχμές τον μήνα,
κατά μέσο όρο συμπεριλαμβανομένων
και των επιδομάτων εορτών και θερινής
αδείας, όπως προκύπτει ιδία από την
13.2.2001 βεβαίωση της «ALPHA
BANK». Άλλα εισοδήματα ή περιουσιακά
στοιχεία δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει,
ενώ αυτή διαμένει σε διαμέρισμα που
της έχουν παραχωρήσει οι γονείς της
και δεν καταβάλλει μίσθωμα. Οι μηνιαίες
ανάγκες διατροφής των ανηλίκων
τέκνων, όπως αυτές προκύπτουν
από τις συνθήκες διαβίωσής τους και
περιλαμβάνουν τα απαραίτητα έξοδα
για διατροφή, εκπαίδευση, ψυχαγωγία
κ.λ.π., ανέρχονται σε 120.000 δραχμές
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για την Κωνσταντίνα και 90.000 δραχμές δραχμές για την πρώτη και 52.000
για την Γεωργία. Επομένως, η αναλογία δραχμές για την δεύτερη μηνιαίως. Κατά
που βαρύνει τον εναγόμενο είναι 70.000 το υπόλοιπο ποσό βαρύνεται η ενάγουσα.

488/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φ. Κουλούρης, Ευάγγ. Ματσούκης).
Διατροφή μεταξύ συζύγων. Προϋπόθεση καταβολής είναι η διακοπή από τον δικαιούχο
της έγγαμης συμβίωσης από εύλογη αιτία.

Επειδή από την διάταξη του
άρθρου 1391 του ΑΚ, που ορίζει ότι αν
ο σύζυγος διέκοψε την έγγαμη συμβίωση
από εύλογη αιτία η διατροφή που του
οφείλεται από τον άλλο πληρώνεται
σε χρήμα και προκαταβάλλεται κάθε
μήνα, προκύπτει ότι η προϋπόθεση
για την καταβολή σε χρήμα της κατά το
άρθρο 1390 του ίδιου κώδικα οριζόμενης
διατροφής του συζύγου αποτελεί η
διακοπή από τον δικαιούχο της έγγαμης
συμβιώσεως από εύλογη αιτία. Το εύλογο

ή μη της αιτίας διακοπής της έγγαμης
συμβιώσεως κρίνεται κυρίως ενόψει του
περιεχομένου της κατά το άρθρο 1386 ΑΚ
αμοιβαίας υποχρεώσεως των συζύγων
για συμβίωση, εφόσον η σχετική αξίωση
δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος και
των διαλαμβανομένων στο άρθρο 1387
του ίδιου κώδικα αρχών της από κοινού
ρυθμίσεως του συζυγικού βίου (βλ.
ΑΠ 565/2002, ΝοΒ 50,2015, 613/99,
Δνη 2000,71, Εφ.Αθ. 1140/2002, Δνη
2002,1450, 4919/99, Δνη 99, 1584).

514/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Β. Σκούρας, Θ. Αμπατζής).
Διατροφή. Δίκη για διατροφή. Ο υπόχρεος προς καταβολή δέον να προκαταβάλει τα έξοδα
που ορίζονται από τον δικαστή (άρθρο 173 παρ.4 ΚΠολΔ). Αν δεν καταβληθούν τα έξοδα
μέχρι την συζήτηση τότε δικάζεται ερήμην. Δύναται ο ερήμην δικαζόμενος υπόχρεος να
ασκήσει έφεση και να καταβάλει τα έξοδα μέχρι την συζήτηση της εφέσεως.

Το άρθρο 173 παρ. 4 του ΚΠολΔ
ορίζει ότι σε δίκες διατροφής «όποιος
έχει υποχρέωση, σύμφωνα με το νόμο
ή με δικαιοπραξία να δώσει διατροφή,
προκαταβάλλει και τα, κατά την κρίση
του δικαστή, έξοδα και τέλη του ενάγοντος
έως το ποσό των 50.000 δραχμών». Ο
προσδιορισμός γίνεται όπως ορίζει
το άρθρο 174, δηλαδή με πράξη του

δικαστή, στον οποίο εκκρεμεί η δίκη και
όταν πρόκειται για πολυμελές δικαστήριο
του προέδρου, η οποία (πράξη) γράφεται
πάνω στην σχετική αίτηση και κοινοποιείται
στον υπόχρεο για να τα προκαταβάλει και
κατά το άρθρο 173 του ιδίου κώδικα «ο
υπόχρεος σε προκαταβολή των τελών
και εξόδων, αν την παραλείψει θεωρείται
ότι δεν εμφανίσθηκε» και συνεπώς
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δικάζεται ερήμην. Από τις διατάξεις
αυτές προκύπτει, ότι η υποχρέωση
καταβολής των προκαταβλητέων
εξόδων και τελών διαδικαστικής πράξης
ή συζήτησης πρέπει να εκπληρώνεται
έως την συζήτηση της υποθέσεως ή την
επιχείρηση της πράξης, κατά την χρονική
ενέργεια των οποίων πρέπει να υπάρχει
και η σχετική απόδειξη καταβολής τους.
Η μη καταβολή των εξόδων του αντιδίκου,
όπως στην δίκη διατροφής από τον σ’αυτή
υπόχρεο, συνεπάγεται, κατ’ άρθρο 175
ΚΠολΔ, την πλασματική ερημοδικία του,
παρέχεται όμως σ’αυτόν η δυνατότητα με
την άσκηση της έφεσης στα πλαίσια των

άρθρων 527 και 529 ΚΠολΔ, να καταβάλει
τα έξοδα που ορίσθηκαν με την κατάθεση
της αγωγής, στην δευτεροβάθμια δίκη έως
την συζήτηση της έφεσης. Η παράλειψη
προκαταβολής των εξόδων αυτών έως
την συζήτηση της εφέσεως συνεπάγεται,
σύμφωνα με το άρθρο 175, που
εφαρμόζεται και στην κατ’έφεση δίκη
(άρθρ. 591 & 1 ΚΠολΔ), την ερημοδικία
του εκκαλούντος και την απόρριψη της
έφεσης ως ανυποστήρικτης, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 524 &1, 530 &1,
271 και 272 &2 ΚΠολΔ (ΕΑ 1381/2000
Ελλ.Δικ. 41.806, ΕΑ 7480/1998 Ελλ.Δικ.
40 1118).

522/2003
(Eισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ξεν. Νικολάου, Πολ. Αθανασοπούλου).
Προδικασία στις διαφορές του άρθρου 681 Γ ΚΠολΔ για γονική μέριμνα και επικοινωνία
τέκνων. Το στάδιο της έρευνας από όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, δεν
εφαρμόζεται σήμερα αφού δεν λειτουργεί η προβλεπόμενη (άρθρα 49 επ. Ν. 2447/
1996) υπηρεσία Αντίθετα, ισχύει η υποχρεωτική προσπάθεια του Μον. Πρωτοδικείου
ή του Πολ. Δικαστηρίου (άρα και του Εφετείου) πριν από κάθε συζήτηση για την
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Τι περιλαμβάνει η απόπειρα αυτή. Αν δεν τηρηθεί
η προδικασία αυτή, τότε αναβάλλεται η συζήτηση.

Με το άρθρο 681 Γ του ΚΠολΔ
καθιερώνεται, για τις διαφορές που
υπάγονται στην διάταξη αυτή, δηλαδή
για τις διαφορές που αφορούν την
άσκηση της γονικής μέριμνας και την
επικοινωνία των γονέων και ανιόντων με
το ανήλικο τέκνο, στάδιο προδικασίας ή
ευχέρεια του δικαστηρίου να αποφασίζει
την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης
και η υποχρέωση του δικαστηρίου να
επικοινωνεί με το τέκνο και να λαμβάνει
υπόψη την γνώμη του, τόσο κατά την
απόπειρα συμβιβασμού όσο και κατά
το στάδιο της κυρίως διαδικασίας. Το
στάδιο υποχρεωτικής διαδικασίας, η

παράλειψη του οποίου τάσσεται, κατά
το προτελευταίο εδάφιο της παρ.2 με την
ποινή απαραδέκτου, το οποίο λαμβάνεται
υπόψη και αυτεπαγγέλτως, περιλαμβάνει:
α) την έρευνα από όργανα της αρμόδιας
κοινωνικής υπηρεσίας των συνθηκών
διαβίωσης του ανηλίκου και την υποβολή
στο δικαστήριο έως την ημέρα της
συζήτησης, σχετικής αναλυτικής έκθεσης.
Για την τήρηση όμως της προδικασίας
αυτής, απαιτείται η κατά τα άρθρα 49
επ. του άνω Ν. 2447/1996 ίδρυση
των κατά Πρωτοδικείο Κοινωνικών
Υπηρεσιών που θα λειτουργούν ως
αυτοτελείς αποκεντρωμένες υπηρεσίες.
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Συνεπώς, έως την έκδοση των σχετικών
προεδρικών διαταγμάτων η τήρηση,
της πιο πάνω προϋπόθεσης ατονεί
και έτσι δε δημιουργείται απαράδεκτο
β) Την προσπάθεια του Μονομελούς
Πρωτοδικείου ή του Πολυμελούς
Δικαστηρίου κατά την πρώτη συζήτηση
στο ακροατήριο της αγωγής και πριν
από κάθε συζήτηση για συμβιβαστική
επίλυση της διαφοράς. Η μνεία στο
κείμενο του Πολυμελούς Δικαστηρίου
αναφέρεται προφανώς και στο Εφετείο,
ενόψει και της ρητής διατύπωσης ότι
η απόπειρα συμβιβασμού γίνεται «και
πριν από κάθε συζήτηση». Η απόπειρα
για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς,
παρότι δεν πρόκειται για ιδιωτική
διαφορά δεκτική διάθεσης, αποσκοπεί
στην παροχή ευχέρειας στους διαδίκους,
ενόψει της φύσης της υπόθεσης και των
επιπτώσεων στο τέκνο, ν’αποτρέψουν
την συζήτηση στο ακροατήριο. Για την
απόπειρα αυτή απαιτείται η ακρόαση των
διαδίκων και των πληρεξουσίων τους και,
κατά την παρ. 3 εδ.α΄, η λήψη υπόψη
της γνώμης του τέκνου πριν από την

έκδοση της απόφασης, αλλά από όλη την
σύνθεση του δικαστηρίου και όχι μόνο
από τον εισηγητή, υπό την προϋπόθεση
βέβαια ότι το τέκνο έχει ωριμότητα για
την σαφή αντίληψη της σημασίας της
διαφοράς και του συμφέροντός του.
Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε, κατά την
διάταξη της παρ. 2 εδ.β΄ του άνω άρθρου
681 Γ, η προϋπόθεση της απόπειρας
συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς
τάσσεται με ποινή απαραδέκτου. Από την
λεκτική διατύπωση της διάταξης αυτής
προκύπτει ότι η προϋπόθεση αυτή,
δηλαδή της απόπειρας συμβιβαστικής
επίλυσης της διαφοράς, συνιστά όρο
του παραδεκτού της αγωγής, πλην όμως
λόγοι σκοπιμότητας και της οικονομίας
της δίκης επιβάλουν να γίνει δεκτό ότι
συνιστούν διαδικαστική προϋπόθεση του
παραδεκτού της συζήτησής της (για όλα
τα πιο πάνω βλ. Βαθρακοκοίλη το Νέο
Οικογ. Δίκ. Έκδ. Β΄ (2000), υπ’άρθρ. 1511,
σελ.881883, ιδίου «οι τροποποιήσεις
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έκδ.
1997, υπ’άρθρ. 681 Γ, σελ. 51 επ., Εφ.
Αθ. 4242/2001 Ελλ. Δνη 43.178).

687/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρ. Μούλιας, Χρ. Αντωνόπουλος).
Διατροφή μεταξύ συζύγων. Προϋποθέσεις. Χωρίς σημασία ο ισχυρισμός του εναγομένου
συζύγου ότι δεν είναι σε θέση να δώσει διατροφή χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του (1487
Α.Κ.). Λαμβάνεται όμως υπόψη και η περιουσία του δικαιούχου, έστω και απρόσοδος.
Αυξομείωση της διατροφής «όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις» (1391 ΑΚ). Τέτοια
περίσταση είναι και η ύπαρξη περιουσίας που μπορεί είτε να ρευστοποιηθεί από τον
δικαιούχο είτε να γίνει εκμετάλλευσή της από αυτόν και να αποδώσει πόρους. Η αξίωση
της διατροφής λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης παύει με την αμετάκλητη λύση
του γάμου. Διατροφή μετά την λύση του γάμου. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την
διατροφή είναι του τόπου κατοικίας του δανειστή (33 ΚΠολΔ και 321 ΑΚ).

Επειδή από τις διατάξεις του
άρθρου 1391 ΑΚ προκύπτει ότι σε

περίπτωση διακοπής της έγγαμης
συμβίωσης, οπότε παύει πλέον να
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υπάρχει κοινός οίκος των συζύγων, η
διατροφή του δικαιούχου συζύγου και
των κοινών τέκνων, που υποκαθιστά
στην περίπτωση αυτή την υποχρέωση
συνεισφοράς των συζύγων αναλόγως με
τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση
των αναγκών της οικογένειας,
καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε χρήμα
στην αρχή κάθε μήνα. Περαιτέρω από
τις διατάξεις των άρθρων 33 ΚΠολΔ και
321 ΑΚ προκύπτει, ότι η χρηματική αυτή
παροχή είναι καταβλητέα, εν αμφιβολία,
στον τόπο κατοικίας του δανειστή
(δικαιούχου διατροφής) και επομένως ο
δανειστής έχει την δυνατότητα να ασκήσει
την σχετική αγωγή ενώπιον του αρμοδίου
δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του,
ως τέτοιας θεωρούμενης, προκειμένου
για ανήλικο που συμβιώνει με την μητέρα
του η οποία έχει την γονική μέριμνα ή
επιμέλεια αυτού, της κατοικίας του γονέα
με τον οποίο συμβιώνει (ΕΑ 1985/2001
Ελλ. Δ. 42.1360, ΕΑ 2260/93 Ελλ.Δ.
35.442). Επομένως το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο που με την εκκαλουμένη
οριστική απόφασή του απέρριψε
σιωπηρώς τον ισχυρισμό (ένσταση) του
εναγομένου ότι αρμόδιο κατά τόπο για την
εκδίκαση της αγωγής είναι το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αιγίου, στην περιφέρεια
του οποίου έχει την κατοικία του ο
εναγόμενος και όχι το δικαστήριο των
Πατρών ενώπιον του οποίου ασκήθηκε
η αγωγή περί διατροφής της ενάγουσας
συζύγου και του ανηλίκου τέκνου των
διαδίκων που συμβιώνει με την μητέρα
του η οποία έχει και την επιμέλεια
αυτού, ορθώς το νόμο ερμήνευσε και
εφήρμοσε και όσα αντίθετα υποστηρίζει
ο εναγόμενος εκκαλών με την έφεσή του
είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Στην δίκη διατροφής μεταξύ
συζύγων δεν εφαρμόζεται η διάταξη του
άρθρου 1487 εδ.α΄ΑΚ, κατά την οποία
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δεν έχει υποχρέωση προς διατροφή
εκείνος ο οποίος, εν όψει των λοιπών
υποχρεώσεών του, δεν είναι εις θέση να
δώσει διατροφή χωρίς να διακινδυνεύσει
η δική του (ΑΠ 1661/97 Ελλ.Δ. 39.1293).
Εν όψει όμως της διάταξης του άρθρου
1390 ΑΚ, κατά το οποίο η συνεισφορά
για την αντιμετώπιση αναγκών της
οικογένειας, γίνεται με την προσωπική
εργασία, τα εισοδήματα και την περιουσία
των συζύγων, χωρίς διάκριση ανάμεσα
στις δυνάμεις τους αυτές, ως στοιχείο για
τον υπολογισμό της αναλογίας συμβολής
κάθε συζύγου για διατροφή, πρέπει να
ληφθεί υπόψη, μαζί με τα άλλα στοιχεία
και η περιουσία του δικαιούχου, έστω
και απροσόδου (Ολ.ΑΠ 9/1991, ΑΠ
987/2001 Ελλ.Δ. 44.138). Περαιτέρω,
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου
1391 ΑΚ, η υποχρέωση διατροφής
παύει ή το ποσό αυτής αυξομειώνεται,
όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Τέτοια
περίσταση είναι και η ύπαρξη περιουσίας
που μπορεί είτε να ρευστοποιηθεί από
τον δικαιούχο είτε εκμεταλλευόμενη
από αυτόν, κατά τον προορισμό της να
αποδώσει στον δικαιούχο οικονομικούς
πόρους για την αντιμετώπιση των
δαπανών διαβίωσής του. Η περίσταση
αυτή μπορεί να προβληθεί με καταλυτική
ένσταση (εν όλω ή εν μέρει) της αγωγής
του δικαιούχου (ΑΠ 594/98 όπ. παρ., ΑΠ
351/92 Ελλ.Δ. 34.1466). Για το ορισμένο
της αγωγής διατροφής μετά την διακοπή
της συμβίωσης, ο ενάγων σύζυγος που
δικαιούται διατροφή, αρκεί να επικαλείται
και να αποδεικνύει την ύπαρξη νομίμου
γάμου, την διακοπή της έγγαμης
συμβίωσης με τον εναγόμενο για εύλογη
αιτία στο πρόσωπο του ενάγοντος και τις
προσδιοριστικές του ύψους της διατροφής
ανάγκες του, χωρίς να είναι αναγκαίο
να εξειδικεύει αυτές, αναφέροντας και
την απαιτούμενη για κάθε μία δαπάνη,
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αρκεί μόνο να αναφέρει το συνολικό
ποσό που απαιτείται για την κάλυψη
των αναγκών του αυτών (ΑΠ 1302/2000
Ελλ.Δ. 42.687). Η αξίωση διατροφής
λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης
παύει για τον δικαιούχο σύζυγο αφότου
λυθεί αμετακλήτως ο μεταξύ αυτού
και του υποχρέου γάμος. Η μετά την
αμετάκλητη λύση του γάμου αξίωση του
συζύγου προς διατροφή από τον άλλο,
σύμφωνα με το άρθρο 1442 ΑΚ, συνιστά
νέα διαφορετική αξίωση, η ικανοποίηση
της οποίας απαιτεί την άσκηση άλλης
νέας αγωγής, διότι οι προϋποθέσεις
υπό τις οποίες παρέχεται διατροφή
μετά το διαζύγιο, αποσυνδέονται από
το θέμα της υπαιτιότητας και γεννάται
όταν δικαιολογείται από κοινωνικούς
λόγους, όταν ο άλλος αδυνατεί να
καλύψει τις ανάγκες διατροφής του
από τα εισοδήματα την εργασία και

την περιουσία του, ώστε να μην μείνει
αβοήθητος (ΑΠ 1473/90 Ελλ.Δ. 33.129,
ΕΑ 2209/02 Ελλ.Δ. 43.1452). Επομένως
αν κατά την διάρκεια της δίκης διατροφής
λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης
και εντός του χρόνου για τον οποίο
ζητείται διατροφή για τον λόγο αυτό,
λυθεί αμετακλήτως ο μεταξύ των
διαδίκων συζύγων γάμος ο υπόχρεος
εναγόμενος παραδεκτώς προτείνει το
πρώτο προς απόκρουση της αγωγής του
αντιδίκου του, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 269 &2 και 527 ΚΠολΔ, εν
μέρει καταλυτική της αγωγής ένσταση
εκ του λόγου ότι ο μεταξύ αυτού και του
ενάγοντος γάμος λύθηκε αμετακλήτως
και επομένως για το μετά την λύση
αυτού χρονικό διάστημα δεν δικαιούται
ο αντίδικός του διατροφή λόγω διακοπής
της έγγαμης συμβίωσης.

707/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Π. Χόρτης, Λ. Κούτσικος).
Διατροφή τέκνων. Στην σχετική αγωγή δεν είναι υποχρεωτικό να καθορίζεται το χρονικό
διάστημα για το οποίο ο ενάγων έχει δικαίωμα να ζητήσει διατροφή. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1516 παρ.2 του
ΑΚ στις περιπτώσεις διακοπής της
συμβίωσης των γονέων τις αξιώσεις
διατροφής που έχει το τέκνο κατά του
γονέα τις ασκεί, εάν κανένας από τους
γονείς δεν έχει την επιμέλεια, ο γονέας με
τον οποίο διαμένει το τέκνο. Εξάλλου από
καμία διάταξη και ειδικότερα των άρθρων
1485 επ. του ΑΚ που ρυθμίζουν τα της
διατροφής από τον νόμο δεν καθορίζεται
χρονικός περιορισμός της διατροφής που
επιδικάζεται από το δικαστήριο και κατά
συνέπειαν ούτε ο ενάγων για επιδίκαση

διατροφής υποχρεούται να ορίσει
για ποιο χρονικό διάστημα ζητεί την
διατροφή, έχοντας απλώς το δικαίωμα
να την περιορίσει για το κατά την κρίση
του διάστημα και να επιδιώξει μετά την
παρέλευση τούτου, βάσει δε των νέων
στοιχείων, τον καθορισμό του μέτρου
της διατροφής (ΕΑ 10141/95 Ελλ.Δ.
38.1614) και υποχρεούμενος μόνο να
επικαλεσθεί υπερημερία του υποχρέου
(όχληση, άρθρ.340 του ΑΚ) αν ζητεί
διατροφή (και) για τον πριν την άσκηση
της αγωγής χρόνο, αφού διατροφή για το
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παρελθόν δεν οφείλεται παρά μόνο από
την υπερημερία (άρθρ. 1498 του ΑΚ). Η
κατά τα ανωτέρω μη υποχρέωση του
ενάγοντος να προσδιορίσει τον χρόνο
της ζητούμενης διατροφής δεν αποβαίνει
εις βάρος του υποχρέου εναγομένου,
αφού ο τελευταίος μπορεί με την κατά
το άρθρο 1494 του ΑΚ μεταρρυθμιστική
αγωγή να ζητήσει από το δικαστήριο σε
περίπτωση μεταβολής των συνθηκών
(όρων) της διατροφής να μεταρρυθμίσει
την απόφασή του ή και να διατάξει την
παύση της διατροφής. Εν προκειμένω,
όπως προκύπτει από την ένδικη αγωγή
της εφεσιβλήτου, κατά το μέρος της που
αφορά την επιδίκαση διατροφής για
τα ανήλικα (και τα δύο τότε) τέκνα των
διαδίκων, η ενάγουσα εκθέτει σ’αυτήν
ότι τα ανήλικα τέκνα, των οποίων την
επιμέλεια δεν έχει κανένας από τους
διαδίκους – γονείς, διαμένουν με αυτήν

στην Πλαταριά Θεσπρωτίας, ενώ ο εν
διαστάσει εναγόμενος – σύζυγός της
διαμένει στην Πλαγιά Λευκάδος, στην
ίδια δε αγωγή δεν προσδιορίζεται
πράγματι ο χρόνος της ζητούμενης για
τα τέκνα διατροφής. Ενόψει του ιστορικού
αυτού και σύμφωνα με την προηγηθείσα
μείζονα σκέψη η ένδικη αυτή αγωγή δεν
πάσχει αοριστία λόγω της μη αναφοράς
του χρόνου της διατροφής, αφού είναι
προφανές ότι η διατροφή ζητείται για τον
από την άσκηση της αγωγής και εφεξής
χρόνο, χωρίς να είναι υποχρεωτικός
ο προσδιορισμός αυτού του χρόνου,
περαιτέρω δε η ενάγουσα νομιμοποιείται
στην άσκηση της αγωγής αφού τα τέκνα
διαμένουν με αυτήν και η διατροφή
ζητείται για λογαριασμό τους, έχει δε
καταβάλει και το προσήκον δικαστικό
ένσημο (υπ’αριθμ. …/98 διπλότυπο
ΔΟΥ Βονίτσης).

709/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τ. Ανδρονόπουλος, Χρ. Πουλακίδας).
Διαζύγιο – τετραετής διάσταση. Υπολογίζεται αναδρομικά από την συζήτηση της
αγωγής. Λύεται ο γάμος έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του
ενάγοντος. Η ένσταση του άρθρου 281 ΑΚ εφαρμόζεται σε πολύ σοβαρές και ακραίες
περιπτώσεις. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1438 και 1439 &1 και 3 του Α.Κ.,
προκύπτει ότι εφόσον οι σύζυγοι
βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς επί
τέσσερα τουλάχιστον χρόνια ο ισχυρός
κλονισμός της έγγαμης σχέσης τους
τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο
μπορεί να ζητηθεί έστω και αν ο λόγος
του κλονισμού αφορά το πρόσωπο
του ενάγοντος, ως διάσταση δε νοείται
η φυσική και ψυχική απομάκρυνση

μεταξύ των συζύγων με την πρόθεση
του ενός τουλάχιστον από αυτούς να μην
υπάρχει πλέον μεταξύ τους κοινωνία βίου
και υπολογίζεται αναδρομικώς από την
συζήτηση της αγωγής στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, οπότε και κρίνεται, κατά τα
άρθρα 68,69,224,269 και 281 του
ΚΠολΔ, το κεκτημένον του δικαιώματος
που φέρεται στην δίκη (ΑΠ 1850/99
Ελλ.Δ. 41.987, 621/99 Ελλ.Δ. 41.69).
Εξάλλου η διάταξη του άρθρου 281 του
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Α.Κ. εφαρμόζεται μεν και στην αγωγή
διαζυγίου που στηρίζεται στο άρθρο 1439
& 3 του Α.Κ., τούτο όμως σε πολύ σοβαρές
και ακραίες περιπτώσεις και μόνο όταν
με την ρύθμιση των συνεπειών του
διαζυγίου δεν είναι δυνατή η άμβλυνση
των επιβλαβών επιδράσεών του στα
συμφέροντα ή την προσωπικότητα του
άλλου συζύγου ή των τέκνων, εις τρόπον
ώστε, αν και υπάρχει λόγος διαζυγίου, να
κρίνεται αναγκαία η μη λύση του γάμου,
οι συνήθεις δε επιπτώσεις του διαζυγίου
δεν αρκούν για να θεμελιώσουν την
κατά το ανωτέρω άρθρο 281 του
Α.Κ. ένσταση της καταχρηστικής
άσκησης του δικαιώματος διαζεύξεως,
διότι αλλιώς θα ανατρεπόταν στις
περισσότερες περιπτώσεις η ρύθμιση
του αντικειμενικού κλονισμού του γάμου,
που θέσπισε ο νομοθέτης του Ν.1329/83
(ανωτέρω διάταξη του άρθρου 1439 & 3
του Α.Κ.) ως λόγο διαζυγίου (ΑΠ 1850/99
Ελλ.Δ. 41.987).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι
τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο στην
Νίκαια Πειραιώς την 28.12.1964, από
τον οποίο και απέκτησαν τρία, ενήλικα
ήδη, τέκνα, η έγγαμη όμως συμβίωσή
τους διακόπηκε οριστικά τον μήνα
Οκτώβριο του έτους 1985 οπότε ο
ενάγων εγκαταστάθηκε σε αυτοτελές
διαμέρισμα (γκαρσονιέρα) της επί της
οδού ..Πατρών οικοδομής, στον πρώτο
όροφο της οποίας διαμένει η εναγομένη

– σύζυγός του, ζώντας έκτοτε χωριστά
ψυχικώς και σωματικώς και με πρόθεση
τουλάχιστον του ενάγοντος να μην
υπάρχει μεταξύ τους κοινωνία βίου.
Από την κατά τα ανωτέρω υπερτετραετή
διάσταση των διαδίκων μέχρι την
συζήτηση της αγωγής και σύμφωνα
με την προεκτεθείσα μείζονα σκέψη
τεκμαίρεται αμάχητα ο κατά το άρθρο
1439&1 του Α.Κ. ισχυρός κλονισμός
της έγγαμης σχέσης τους και ο ενάγων
δικαιούται να ζητήσει την λύση αυτού του
γάμου (άρθρ. 1439&3 του Α.Κ.). Και είναι
μεν αληθές ότι η εναγομένη υποβλήθηκε
το έτος 1977 σε μαστεκτομή λόγω
καρκίνου δεξιού μαστού και εν συνεχεία
σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία,
η ύπαρξη όμως της ασθενείας της αυτής,
που παρουσιάστηκε άλλωστε πολύ μετά
την κατά τα ανωτέρω διάσταση των
διαδίκων και δεν παρουσίασε έκτοτε
επιδείνωση, καθώς και η κοινωνική
μείωση από το διαζύγιο, την οποία
επικαλείται η εναγομένη, δεν καθιστούν
την άσκηση του δικαιώματος διαζεύξεως
του ενάγοντος καταχρηστική κατά την
έννοια του άρθρου 281 του Α.Κ. που
προαναφέρθηκε, αφού το ζητούμενο
διαζύγιο δεν πρόκειται να έχει δυσμενείς,
πέραν των συνήθων, επιπτώσεις τόσον
στην κατάσταση της υγείας όσον και στην
επικαλούμενη κοινωνική μείωση της
ενάγουσας, ώστε να κρίνεται αναγκαία,
για την αποφυγή των συνεπειών αυτών,
η μη λύση του γάμου.

711/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγ. Ανδριόπουλος, Γ. Αμπατζής).
Πατρότητα (1481 και 1468 ΑΚ). Αν η πατρότητα αναφέρεται σε περίπτωση χωρίς
γάμο, τότε αρκεί να αποδειχθεί ότι εκείνος που ενάγεται ως πατέρας, ήλθε κατά τον
κρίσιμο χρόνο σε σαρκική συνάφεια με την μητέρα. Τότε δημιουργείται τεκμήριο για
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την πατρότητα. Ιατρικές εξετάσεις που διατάσσονται από το δικαστήριο. Άρνηση του
ενδιαφερομένου. Τεκμαίρεται αμάχητα ότι οι ισχυρισμοί του αντιδίκου του λογίζονται
ότι έχουν αποδειχθεί (615.1 ΚΠολΔ). Περιστατικά. Συνταγματικότητα της διάταξης
του άρθρου 615 ΚΠολΔ.

Κατά μεν το άρθρο 1481 εδ. α΄ του
ΑΚ, η πατρότητα τεκμαίρεται, αν αποδειχθεί
ότι αυτός, για τον οποίο προβάλλεται
ισχυρισμός ότι είναι πατέρας, είχε σαρκική
συνάφεια με την μητέρα κατά το κρίσιμο
διάστημα της σύλληψης, κατά δε το άρθρο
1468 του ίδιου Κώδικα, κρίσιμο διάστημα
της σύλληψης θεωρείται το χρονικό
διάστημα που περιλαμβάνεται ανάμεσα
στην τριακοσιοστή και την εκατοστή
ογδοηκοστή ημέρα πριν από τον τοκετό.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι για
την δικαστική αναγνώριση του τέκνου που
γεννήθηκε χωρίς γάμο, αρκεί να αποδειχθεί
ότι εκείνος που ενάγεται ως πατέρας, ήλθε
κατά το μεταξύ των 180 και 300 ημερών
προ του τοκετού διάστημα σε σαρκική
συνάφεια με την μητέρα του τέκνου.
Αποδεικνυομένου του γεγονότος αυτού,
της σαρκικής κατά το κρίσιμο διάστημα
συνάφειας κατά οποιοδήποτε τρόπο,
γεννάται τεκμήριο για την πατρότητα του
εναγομένου και δεν απαιτείται η απόδειξη
οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (ΑΠ
796/1996 Ελλ.Δνη 38.131, ΑΠ 604/1992
Ελλ. Δνη 35.82, Εφ.Αθ. 4702/1994 ΝοΒ
43.567). Εξάλλου, όπως προκύπτει από
το άρθρο 615 παρ.1 ΚΠολΔ, αν, μεταξύ
άλλων, και στις διαφορές που αφορούν
την αναγνώριση της πατρότητας τέκνου
που έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων
του, ένας διάδικος, χωρίς να έχει ειδικούς
λόγους υγείας, αρνείται να υποβληθεί
στις πρόσφορες ιατρικές εξετάσεις με
γενικά αναγνωρισμένες επιστημονικές
μεθόδους που του επιβλήθηκαν από
το δικαστήριο ως αναγκαίο αποδεικτικό
μέσο για την διαπίστωση της πατρότητας,
οι ισχυρισμοί του αντιδίκου του λογίζονται

ότι έχουν αποδειχθεί. Το αμάχητο τεκμήριο
που καθιερώνεται με την διάταξη αυτή έχει
την έννοια όχι ότι τεκμαίρεται η πατρότητα
εκείνου που αδικαιολόγητα αρνήθηκε να
υποβληθεί στην εξέταση που διατάχθηκε,
αλλ’ότι λογίζονται αποδεδειγμένοι οι
ισχυρισμοί του αντιδίκου του για την
ύπαρξη στο αίμα εκείνου που αρνήθηκε των
στοιχείων που καθιστούν κατά την επιστήμη
πιθανή ή πάρα πολύ πιθανή την πατρότητά
του, δηλαδή τεκμαίρεται αμάχητα, από
την άρνηση εκείνου που υποχρεώθηκε
σε εξετάσεις να υποβληθεί σ’αυτές, ό,τι
ευνοϊκό για τον αντίδικό του θα περιείχε
η απόφαση του πραγματογνώμονα, αν
η πραγματογνωμοσύνη είχε διεξαχθεί
και από το στοιχείο αυτό, συνεκτιμώμενο
ελεύθερα με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα,
μπορεί το δικαστήριο να οδηγηθεί σε θετικό
ή και αρνητικό πόρισμα για την πατρότητα
(Ολ.ΑΠ 32/1990 ΝοΒ 39.228, ΑΠ 325/1995
ΝοΒ 44.813, Εφ.Θεσ. 1364/2001 Αρμ.
55.1246).
Αποδεικνύεται, ότι με την
προαναφερόμενη μη οριστική απόφαση
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου διατάχθηκε
πραγματογνωμοσύνη και διορίσθηκε
πραγματογνώμονας η αιματολόγος ιατρός
Ειρ. Κ.Γ., προκειμένου με την λήψη αίματος
των διαδίκων και του ανηλίκου τέκνου της
ενάγουσας και την εξέτασή τους με την
μέθοδο των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας
ΗLA ή την μέθοδο του υβριδισμού DNA
ή άλλη γενικά αναγνωρισμένη μέθοδο,
να γνωμοδοτήσει αν ο εναγόμενος
είναι ο φυσικός πατέρας του εν λόγω
τέκνου. Η πραγματογνωμοσύνη όμως
που διατάχθηκε, δεν έγινε δυνατό να
διεξαχθεί, διότι ο εναγόμενος, καίτοι
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δεν επικαλέστηκε ειδικό λόγο υγείας
εμποδίζοντα την αιμοληψία, αρνήθηκε να
υποβληθεί στην αιματολογική εξέταση, για
την οποία αυτός κλητεύθηκε νομίμως και
εμπροθέσμως να παραστεί, σύμφωνα με
την διάταξη του άρθρου 615 παρ.3 εδάφ. β΄
ΚΠολΔ. Επομένως, από την αδικαιολόγητη
άρνηση του εναγομένου να υποβληθεί
στις εν λόγω ιατρικές εξετάσεις συνάγεται
αποδοχή των ισχυρισμών της ενάγουσας
εκ μέρους του εναγομένου, κατ’ άρθρο 615
παρ.1 ΚΠολΔ.
Η διάταξη του άρθρου 615 ΚΠολΔ,
αν και από πρώτη άποψη δίνει την
εντύπωση της θέσπισης μίας έμμεσης
μορφής εξαναγκασμού που βρίσκεται σε
αντίθεση με τα άρθρα 2 παρ.1,5 παρ.1
και 7 παρ.2 του Συντάγματος, για τον
σεβασμό, την προστασία της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και για την ελεύθερη

ανάπτυξη της προσωπικότητας, δεν
προσκρούει στο Σύνταγμα, γιατί οι ατομικές
ελευθερίες του ενός είναι οριοθετημένες σε
σχέση με τις ελευθερίες των άλλων, αφού
μόνον έτσι εξασφαλίζεται η ελευθερία όλων
και αποτρέπεται η ασυδοσία ορισμένων.
Το δίκαιο της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας του τέκνου παρέχει σ’αυτό
το δικαίωμα να αναγνωριστεί δικαστικώς
και να συνδεθεί νομικά με τον φυσικό του
πατέρα, η εξακρίβωση του οποίου καθιστά
αναγκαία την διεξαγωγή των ιατρικών
εξετάσεων (βλ. Βαθρακοκοίλη, το νέο
Οικογ. Δ. 423, Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη,
Οικογ. Δ. 29,30). Επομένως, ο τέταρτος
(και τελευταίος λόγος) της εφέσεως, με
τον οποίο ο εκκαλών ισχυρίζεται, ότι η
διάταξη του άρθρου 615 του ΚΠολΔ είναι
αντισυνταγματική, πρέπει να απορριφθεί
ως αβάσιμος.

746/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κ. Πετρόπουλος, Αν. Τελώνης).
Διατροφή τέκνων από τους γονείς. Ως οικονομική δύναμη με την οποία εκπληρώνεται
η υποχρέωση συνεισφοράς των γονέων στην διατροφή του κοινού τέκνου νοείται το
εισόδημα από κάθε βιοποριστική πηγή (εργασία, περιουσία, εκμίσθωση πραγμάτων).
Λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα που θα μπορούσε ο γονέας να έχει αξιοποιώντας
καταλλήλως τις πνευματικές και σωματικές του δυνάμεις και ικανότητες καθώς και η
τυχόν υπάρχουσα απρόσοδη περιουσία που οφείλει να καταστήσει παραγωγό. Μέτρο
διατροφής. Έννοια. Το επίπεδο ζωής που αρμόζει στο ανήλικο συναρτάται προς το
επίπεδο ζωής των γονέων.

Επειδή, όπως συνάγεται από τις
διατάξεις των άρθρων 1389 εδ.β΄, 1485,
1486 περ.2, 1487 εδ.β΄, 1488,1489
και 1490 παρ.1 ΑΚ, οι γονείς έχουν
υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού
ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις

για την ικανοποίηση των διατροφικών
αναγκών των ανηλίκων τέκνων τους,
τα οποία είναι άπορα υπό την έννοια ότι
δεν μπορούν να διατραφούν μόνα τους
από το εισόδημα είτε εκ της εργασίας
είτε εκ της περιουσίας τους, το κεφάλαιο
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της οποίας δεν είναι υποχρεωμένα να
αναλώσουν. Ως οικονομική δε δύναμη, με
την οποία εκπληρώνεται η υποχρέωση
συνεισφοράς των γονέων στην διατροφή
του κοινού τους τέκνου, νοείται το
εισόδημα από κάθε βιοποριστική πηγή,
όπως από την εργασία ή από την
εκμίσθωση πραγμάτων ή προσωπική
εργασία και η περιουσία τους, ήτοι
το σύνολο των αποτιμητών σε χρήμα
εννόμων σχέσεων και καταστάσεων. Τα
τρία αυτά μέσα εκπληρώσεως της άνω
υποχρεώσεως μνημονεύονται στο άρθρο
1489 εδ.β΄ΑΚ ενδεικτικώς και ισοτίμως.
Έτσι, ο κάθε γονέας υποχρεούται να
συνεισφέρει στην διατροφή του ανηλίκου
τέκνου του όχι μόνο με το εισόδημα που
πράγματι έχει από την προσωπική του
εργασία ή την περιουσία του, αλλά
και από εκείνο που θα μπορούσε
να έχει, αξιοποιώντας καταλλήλως
τις πνευματικές και σωματικές του
δυνάμεις και ικανότητες, καθώς και την
τυχόν υπάρχουσα απρόσοδη περιουσία
που οφείλει να καταστήσει παραγωγό.
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 1493 ΑΚ,
το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με
βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως
αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες

της ζωής του (ανάλογη διατροφή),
ενώ το περιεχόμενο της διατροφής,
αποτελούν όλα όσα είναι αναγκαία για
την συντήρηση του δικαιούχου και επί
πλέον τα έξοδα για την ανατροφή, καθώς
και την επαγγελματική και την εν γένει
εκπαίδευσή του. Ως μέτρο της διατροφής
νοείται ο βαθμός και το επίπεδο, στο
οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες του
δικαιούχου. Ο προσδιορισμός του
μέτρου της διατροφής γίνεται από τις
ανάγκες που προκύπτουν από τις
συνθήκες του δικαιούχου. Αναζητείται
δηλαδή το επίπεδο της διαβιώσεως που
αρμόζει στο δικαιούχο, ανάλογα με την
ηλικία του, την υγεία του, τις ικανότητες
ή κλίσεις του κ.λ.π. Προκειμένου δε για
ανήλικο τέκνο για τον προσδιορισμό των
συνθηκών της ζωής του, συνεκτιμώνται
και οι συνθήκες της ζωής των υποχρέων
γονέων του, προσδιοριστικό στοιχείο των
οποίων (συνθηκών) είναι, κυρίως, οι εν
γένει οικονομικές τους δυνατότητες εκ
των οποίων συναρτάται το εν γένει
κοινωνικό και οικονομικό τους επίπεδο.
Δηλαδή, το επίπεδο ζωής που αρμόζει
στο ανήλικο τέκνο συναρτάται προς το
επίπεδο ζωής των γονέων του.

843/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γ. Μάρκου, Αντ. Δεββέ).
Διατροφή ανηλίκου τέκνου. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις δαπάνες για την εκπαίδευσή
του (θεωρητική, τεχνική οποιασδήποτε βαθμίδας) καθώς και την ανώτατη.

Με την διάταξη του άρθρου 1486
ΑΚ ορίζεται, ότι δικαίωμα διατροφής,
εκτός από το ανήλικο, έχει και το ενήλικο
τέκνο, εφόσον το τελευταίο δεν μπορεί να
διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία

του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία
του, την κατάσταση της υγείας του και τις
λοιπές βιοτικές του συνθήκες, ενόψει και
των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής
του. Η διατροφή αυτή, σύμφωνα με το
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άρθρο 1493 ΑΚ, περιλαμβάνει όλα όσα
είναι αναγκαία για την συντήρηση του
δικαιούχου και επιπλέον τα έξοδα για την
ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική
και την εν γένει εκπαίδευσή του. Από τις
ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι στην
ανάλογη διατροφή ενός ενηλίκου τέκνου
που στερείται επαρκών περιουσιακών
προσόδων και δεν έχει ακόμη
υποχρέωση να εργασθεί, γιατί σπουδάζει,
περιλαμβάνεται, όχι μόνον η δαπάνη για
τροφή, στέγαση και κάθε άλλο απαραίτητο
για την επιβίωσή του, αλλά και η δαπάνη
για την επαγγελματική του εκπαίδευση,
θεωρητική ή τεχνική, οποιασδήποτε

βαθμίδας, περιλαμβανομένης και της
ανωτάτης. Για την κάλυψη των αναγκών
διατροφής του τέκνου, με την παραπάνω
έννοια, επιβαρύνονται και οι δύο γονείς
του, κατ’άρθρο 1489 παρ.2 Α.Κ., καθένας
από τους οποίους είναι υποχρεωμένος να
καλύψει ένα ποσοστό από τις ανάγκες του
τέκνου του, ανάλογο με τις οικονομικές
του δυνατότητες που πηγάζουν από τα
εισοδήματα ή τους πόρους του (ΑΠ 396/
2001 ΝοΒ 50.348, Εφ.Αθ. 7575/2002
Ελλ.Δνη 44.519, Ανδρουλιδάκη, στον ΑΚ
Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, άρθρ. 1486
αρ.94 επ.).

927/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Παπαναστασόπουλος, Χρήστος Μούλιας).
Γάμος. Δεν μεταβάλλει την περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων. Δαπάνες για
επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν περιλαμβάνονται στις οικογενειακές ανάγκες.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1386, 1387 παρ.2, 1389,1390 και
1397 ΑΚ προκύπτει ότι ο γάμος δεν
μεταβάλλει την περιουσιακή αυτοτέλεια
των συζύγων και η από κοινού ρύθμιση
των θεμάτων του συζυγικού βίου, στα
πλαίσια της έγγαμης συμβίωσης πρέπει
να μη εμποδίζει την επαγγελματική
και υπόλοιπη δραστηριότητα καθενός
και να μη παραβιάζει τη σφαίρα της
προσωπικότητάς του. Οι σύζυγοι
έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν, ο
καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του,
για την αντιμετώπιση των αναγκών
της οικογένειας, (αμοιβαία διατροφή,
διατροφή των τέκνων και λειτουργία

του κοινού οίκου) το μέτρο δε της
συνεισφορές εκάστου προσδιορίζεται
ανάλογα με τις συνθήκες της
οικογενειακής ζωής σε συνδυασμό και
με τα παραπάνω στοιχεία (εισοδήματα,
περιουσία κλπ). Στις οικογενειακές
ανάγκες, με την παραπάνω έννοια δεν
περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την
επαγγελματική δραστηριότητα (έναρξη ή
συνέχιση ασκήσεως επαγγέλματος) του
άλλου διότι οι δαπάνες αυτές γίνονται όχι
για τη λειτουργία του κοινού οίκου, αλλά
για την επαγγελματική αποκατάσταση του
άλλου (βλ. Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη
Σταθόπουλου τόμος 7ος σελ. 213).
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947/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τ. Ανδρονόπουλος, Γ. Παπασωτηρίου, Ι. Μάντζαρη).
Διαζύγιο και διατροφή (1442,1443 ΑΚ). Διακρίσεις. Διατροφή τέκνων. Ο εναγόμενος
γονέας μπορεί να προτείνει την ένσταση ότι υπάρχει και άλλος γονέας που έχει την
οικονομική δυνατότητα για διατροφή του τέκνου. Σύζυγος με ακίνητα αξίας τουλάχιστον
100.000.000 δραχμών. Δεν δικαιούται διατροφής γιατί μπορεί να πωλήσει και μέρος
των ακινήτων, να τα διαθέσει σε αγορά εντόκων γραμματίων του δημοσίου με επιτόκιο
10% ετησίως.

Κατά το άρθρο 1442 ΑΚ όπως
ισχύει μετά την αντικατ. με το άρθρο
16 του Ν.1329/83 «εφόσον ο ένας από
τους πρώην συζύγους δεν μπορεί να
εξασφαλίσει την διατροφή του από τα
εισοδήματά του ή από την περιουσία
του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή
από τον άλλον 1) αν κατά την έκδοση
του διαζυγίου …βρίσκεται σε ηλικία ή
κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να
αναγκασθεί να αρχίσει ή να συνεχίσει
την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος
ώστε να εξασφαλίζει από αυτό την
διατροφή του, 2) αν έχει την επιμέλεια
ανηλίκου τέκνου και γι’αυτό τον λόγο
εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου
επαγγέλματος, 3) αν δεν βρίσκει σταθερή
κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια
επαγγελματική εκπαίδευση, 4) σε κάθε
άλλη περίπτωση όπου η επιδίκαση
διατροφής κατά την έκδοση διαζυγίου
επιβάλλεται από λόγους επιείκειας».
Από την διάταξη αυτή προκύπτει
ότι η μεν βασική προϋπόθεση της
αξιώσεως διατροφής ήτοι «η αδυναμία
εξασφαλίσεως της διατροφής του
πρώην συζύγου από τα εισοδήματά
του ή την περιουσία του» πρέπει να
υπάρχει κατά τον χρόνο της πρώτης
συζητήσεως της αγωγής διατροφής η δε
πρόσθετη προϋπόθεση της αδυναμίας
ενάρξεως ή συνεχίσεως της ασκήσεως

επαγγέλματος (άρθρ. 1442 παρ.1) ή της
υπάρξεως των λόγων επιείκειας για την
παροχή διατροφής (1442 αρ.4) πρέπει
να υπάρχει κατά τον χρόνο της εκδόσεως
του διαζυγίου. Περαιτέρω, από την ίδια
αυτή διάταξη, σε συνδυασμό και με το
επόμενο άρθρο 1443 εδ.α΄ΑΚ που ορίζει
ότι οι διατάξεις των άρθρων 1487, 1493,
1494 και 1498 εφαρμόζονται αναλόγως
και για το δικαίωμα διατροφής μετά
το διαζύγιο, συνάγεται, ότι αξίωση
διατροφής μετά το διαζύγιο παρέχεται
μόνο όταν η διατροφή δικαιολογείται
από λόγους κοινωνικούς ώστε ο πρώην
σύζυγος να μην μείνει αβοήθητος,
όταν δεν μπορεί με τα εισοδήματα, την
περιουσία του ή το δυνάμενο να ασκηθεί
από αυτόν επάγγελμα, να καλύψει τις
ανάγκες διατροφής του, όπως αυτές
προκύπτουν από τις, μετά το διαζύγιο,
συνθήκες της ζωής του. Συνεπώς,
βασικές προϋποθέσεις για την γένεση
του δικαιώματος διατροφής διαζευγμένου
συζύγου είναι αφ’ενός η ευπορία του
υποχρέου (1487 σε συνδυασμό προς το
1443 εδ.α΄ΑΚ) και αφ’ ετέρου η απορία
του δικαιούχου. Έτσι είναι δυνατόν ενόψει
των όλων συνθηκών ηλικίας, υγείας,
ικανότητος ή δυνατότητος προς εργασία,
εισοδημάτων περιουσίας και γενικά ζωής
του πρώην συζύγου, συγκριτικά πάντοτε
προς την ευπορία του υποχρέου, να
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γεννηθεί δικαίωμα διατροφής, όταν ο
πρώτος που στο πρόσωπό του συντρέχει
μια των προαναφερθεισών πρόσθετων
προϋποθέσεων (κατά τον χρόνο
εκδόσεως του διαζυγίου ασκήσεως ή
συνεχίσεως επαγγέλματος ή ύπαρξη
λόγων επιείκειας), έχει περιουσία το
προϊόν όμως ρευστοποιήσεως της
οποίας, μαζί με τα τυχόν υπάρχοντα
περιορισμένα εισοδήματά του δεν
επαρκούν υπό τις συγκεκριμένες
περιστάσεις, για την συνολική κάλυψη
των βιοτικών αναγκών (ΑΠ 624/2002
Ελλ.Δικ. 431635). Εξ άλλου, η διατροφή
των τέκνων χαρακτηρίζεται από τις
ισχύουσες νέες διατάξεις των άρθρων
1390 εδ.α΄και 1489 εδ.β΄ ΑΚ ως κοινή
υποχρέωση των συζύγων γονέων,
αναλόγως με τις δυνάμεις τους. Ο
γονέας, συνεπώς, ο οποίος ενάγεται
για παροχή διατροφής του ανηλίκου
τέκνου τους, δικαιούται να προτείνει για
την ολική ή μερική κατάλυση της προς
διατροφήν υποχρεώσεώς του ότι υπάρχει
και άλλος γονέας, ο οποίος έχει την
οικονομική δυνατότητα για διατροφή του
κοινού τέκνου των, οπότε περιορίζεται
ανάλογα και η δική του υποχρέωση
διατροφής. Περαιτέρω, εκείνος που
έχει την επιμέλεια του τέκνου, μπορεί να
συνυπολογίζει κάθε τι που συνδέεται με
την εξ αιτίας αυτής διάθεση χρημάτων
για τις ανάγκες του τέκνου καθώς και
άλλες παροχές σε είδος, οι οποίες
απορρέουν από την συνοίκηση, η οποία
κατά κανόνα, συνοδεύει την επιμέλεια.
Έτσι η μητέρα μπορεί να συνυπολογίσει
στην υποχρέωση αυτής για διατροφή
του τέκνου, τις ιδιαίτερες φροντίδες
και παροχές της για την ανατροφή
του τέκνου καθώς και οποιοδήποτε
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παρεχόμενο επίδομα προς το τέκνο (ΕΑ
6077/94 Ελλ.Δικ. 36391, ΕΑ 8012/95
Ελλ.Δικ. 371096, Εφ. Θεσ. 1613/98 Αρμ.
ΝΒ942)…. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η
συνολική αξία αυτών των ακινήτων
υπερβαίνει το ποσό των 100.000.000
δρχ. με τους μερικότερους υπολογισμούς.
Εν όψει αυτών είναι ανάγκη η ενάγουσα
να ρευστοποιήσει, μέρος μόνο από τα
παραπάνω απρόσοδα περιουσιακά της
στοιχεία προκειμένου να καλύψει με
τους τόκους του τιμήματος εκποιήσεως
τις ανάγκες της δικής της διατροφής και
να συνεισφέρει και στην διατροφή των
τέκνων της. Από αυτή την εκποίηση
μπορεί να αποκομίσει ελάχιστο τίμημα
30.000.000 δρχ. Αν αυτό το διαθέσει
για αγορά εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου με επιτόκιο 10% ετησίως θα
έχει καθαρό ετήσιο εισόδημα 3.000.000
δρχ. δηλ. μηνιαίο 250.000 δρχ. Αν
συνυπολογισθεί το ότι από την εργασία
της μπορεί να κερδίσει 78.000 δρχ. και ότι
εισπράττει και άλλες 76.340 δρχ. από τα
προαναφερόμενα εισοδήματα, τα οποία
συνυπολογίζονται στο εισόδημα της
εναγούσης (ΕΑ 6077/94 Δ/νη 36391)
διότι δεν αποτελούν εισόδημα του τέκνου
αλλά «αμοιβή» αυτής το πιθανό συνολικό
μηνιαίο εισόδημα της εναγούσης
ανέρχεται στο ποσό των 404.430 δρχ.
(78.000 + 250.000 + 76.430) και μετά
την αφαίρεση των εξόδων ενοικίου
και παγίων εξόδων κατά μήνα εκ δρχ.
102.225 απομένει καθαρό υπόλοιπο
302.205 δρχ. Με τα εισοδήματα αυτά και
την παραπάνω περιουσία η ενάγουσα
ευχερώς εξασφαλίζει και καλύπτει την
δική της διατροφή και συνεπώς δεν
δικαιούται τοιούτης από τον εναγόμενο
πρώην σύζυγό της.
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1081/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δ. Ρήγας, Μ. Ανδρεοπούλου).
Διατροφή μεταξύ συζύγων. Στοιχεία αγωγής και ενστάσεως εναγομένου συζύγου.
Διατροφή μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1389,1390 και 1391 ΑΚ προκύπτει, ότι
εκείνος από τους συζύγους που από
εύλογη γι’αυτόν αιτία διέκοψε την έγγαμη
συμβίωση, δικαιούται από τον άλλο
διατροφή εις χρήμα, που υποκαθιστά
την υποχρέωσή του προς συνεισφορά
για τις ανάγκες της οικογένειας,
ανεξάρτητα από την ευπορία ή απορία
αυτού ή του υποχρέου, το ύψος δε αυτής
καθορίζεται αναλόγως με τις ανάγκες
του δικαιούχου υπό τις συνθήκες της
οικογενειακής ζωής, λαμβανομένων
όμως υπόψη και των αναγκών του μετά
την διακοπή της συμβίωσης (ΑΠ 1382/
00 Ελλ.Δ. 42.687, ΑΠ 804/94 Ελλ.Δ.
37.97, ΑΠ 594/98 Ελλ.Δ. 39.1292, Στ.
Ματθίας «Η συμβολή των συζύγων στις
οικογενειακές ανάγκες και η αξίωση της
διατροφής» ΝοΒ 31, σελ. 1476 επ., Γ.
Παπαδημητρίου παρατηρήσεις κάτω
από την υπ’ αριθμ. 8909/97 απόφαση
του Εφετείου Αθηνών στην Ελλ.Δ.
41.778). Στην δίκη διατροφής μεταξύ
συζύγων δεν εφαρμόζεται η διάταξη του
άρθρου 1487 εδ.α΄ΑΚ, κατά την οποία
δεν έχει υποχρέωση προς διατροφή
εκείνος ο οποίος, εν όψει των λοιπών
υποχρεώσεών του, δεν είναι εις θέση να
δώσει διατροφή χωρίς να διακινδυνεύσει
η δική του (ΑΠ 1661/97 Ελλ.Δ. 39.1293).
Στην περίπτωση διακοπής της έγγαμης
συμβίωσης εξακολουθεί να υπάρχει η
υποχρέωση διατροφής έστω και αν θέτει
σε κίνδυνο την διατροφή του υποχρέου
εκτός αν υπάρχει άλλος υπόχρεος,

όπως είναι και τα ενήλικα τέκνα, που
θα μπορούσαν να καταβάλουν την
διατροφή του δικαιούχου (ΑΠ 1383/00
όπ.παρ.). Ο ισχυρισμός του εναγομένου
υποχρέου προς απόκρουση της
αγωγής του δικαιούχου διατροφής
ότι διακινδυνεύει η δική του διατροφή
και ότι υπάρχει άλλος που μπορεί να
καταβάλει στον δικαιούχο την διατροφή
για να είναι ως ένσταση από το άρθρο
1492 ΑΚ ορισμένος θα πρέπει να
περιέχει εκτός της αναφοράς του τρίτου
που μπορεί να καταβάλει την διατροφή
και την συγγενική σχέση του τρίτου με
τον δικαιούχο καθώς και τις οικονομικές
δυνατότητες του τρίτου, ώστε να είναι
δυνατό να κριθεί στην συγκεκριμένη
περίπτωση και η δυνατότητα του τρίτου
προς πληρωμή της διατροφής στον
δικαιούχο. Εν όψει όμως της διάταξης
του άρθρου 1390 ΑΚ, κατά το οποίο η
συνεισφορά για την αντιμετώπιση των
αναγκών της οικογένειας, γίνεται με
την προσωπική εργασία, την εργασία
ή τα εισοδήματα και την περιουσία των
συζύγων, χωρίς διάκριση ανάμεσα στις
δυνάμεις τους αυτές, ως στοιχείο για τον
υπολογισμό της αναλογίας συμβολής
κάθε συζύγου για διατροφή, πρέπει να
ληφθεί υπόψη, μαζί με τα άλλα στοιχεία,
και η περιουσία του δικαιούχου, έστω
και απροσόδου (Ολ. ΑΠ 9/1991, ΑΠ
987/2001 Ελλ.Δ. 44.138). Περαιτέρω,
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου
1391 ΑΚ, η υποχρέωση διατροφής παύει
ή το ποσό αυτής αυξομειώνεται, όταν
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το επιβάλουν οι περιστάσεις. Τέτοιες
περιστάσεις αποτελούν γεγονότα που
επηρεάζουν τις οικονομικές δυνάμεις
του δικαιούχου ή υποχρέου, όπως είναι
και η ύπαρξη περιουσίας που μπορεί
είτε να ρευστοποιηθεί από τον δικαιούχο
είτε εκμεταλλευόμενη από αυτόν, κατά
τον προορισμό της να αποδώσει
στον δικαιούχο οικονομικούς πόρους
για την αντιμετώπιση των δαπανών
διαβίωσής του. Η περίσταση αυτή
μπορεί να προβληθεί με καταλυτική
ένσταση (εν όλω ή εν μέρει της αγωγής
του δικαιούχου) (ΑΠ 594/98 οπ. Παρ.,
ΑΠ 351/92 Ελλ.Δ. 34.1466). Τέτοια
όμως περίσταση δεν αποτελούν άλλα
γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις
οικονομικές δυνάμεις και τις ανάγκες
του δικαιούχου και υποχρέου (ΑΠ
1280/2000 Ελλ.Δ. 43.113). Για το
ορισμένο της αγωγής διατροφής μετά
την διακοπή της συμβίωσης, ο ενάγων
σύζυγος που δικαιούται διατροφή, αρκεί
να επικαλείται και να αποδεικνύει την
ύπαρξη νομίμου γάμου, την διακοπή της
έγγαμης συμβίωσης με τον εναγόμενο
για εύλογη αιτία στο πρόσωπο του
ενάγοντος και τις προσδιοριστικές
του ύψους της διατροφής ανάγκες
του, χωρίς να είναι αναγκαίο να
εξειδικεύει αυτές, αναφέροντας και την
απαιτουμένη για κάθε μία δαπάνη, αρκεί
μόνο να αναφέρει το συνολικό ποσό
που απαιτείται για την κάλυψη των
αναγκών του αυτών (ΑΠ 1302/2000
Ελλ.Δ. 42.867). Η αξίωση διατροφής
λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης
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παύει για τον δικαιούχο σύζυγο αφότου
λυθεί αμετακλήτως ο μεταξύ αυτού
και του υποχρέου γάμος. Η μετά την
αμετάκλητη λύση του γάμου αξίωση του
συζύγου προς διατροφή από τον άλλο,
σύμφωνα με το άρθρο 1442 ΑΚ, συνιστά
νέα διαφορετική αξίωση, η ικανοποίηση
της οποίας απαιτεί την άσκησης άλλης
νέας αγωγής, διότι οι προϋποθέσεις
υπό τις οποίες παρέχεται διατροφή
μετά το διαζύγιο, αποσυνδέονται από
το θέμα της υπαιτιότητας και γεννάται
όταν δικαιολογείται από κοινωνικούς
λόγους, όταν ο άλλος αδυνατεί να
καλύψει τις ανάγκες διατροφής του
από τα εισοδήματα, την εργασία
και την περιουσία του, ώστε να μην
μείνει αβοήθητος (ΑΠ 1473/90 Ελλ.Δ.
33.129, ΕΑ 2209/02 Ελλ.Δ. 43.1452).
Επομένως αν κατά την διάρκεια της
δίκης διατροφής λόγω διακοπής της
έγγαμης συμβίωσης και εντός του
χρόνου για τον οποίο ζητείται διατροφή
για τον λόγο αυτό, λυθεί αμετακλήτως
ο μεταξύ των διαδίκων συζύγων γάμος
ο υπόχρεος εναγόμενος παραδεκτώς
προτείνει το πρώτο προς απόκρουση
της αγωγής του αντιδίκου του, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 269 παρ.2
και 527 ΚΠολΔ, εν μέρει καταλυτική της
αγωγής ένσταση εκ του λόγου ότι ο
μεταξύ αυτού και του ενάγοντος γάμος
λύθηκε αμετακλήτως και επομένως
για το μετά την λύση αυτού χρονικό
διάστημα δεν δικαιούται ο αντίδικός του
διατροφή λόγω διακοπής της έγγαμης
συμβίωσης.
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1176/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γερ. Γαντζίας, Πέτρ. Χόρτης).
Ο.Ε.Κ. (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας). Παραχώρηση διαμερίσματος σε
εργαζόμενο. Όρος του παραχωρητηρίου ότι δικαίωμα οικήσεως στο διαμέρισμα έχει
και η σύζυγος. Λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο. Το δικαίωμα της συζύγου
της οικήσεως ισχύει και μετά την λύση του γάμου.

Οι διάδικοι ήταν σύζυγοι από
το 1974 και ο γάμος τους λύθηκε
το 1998 με συναινετικό διαζύγιο
(30/1998 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας). Από το 1998
είχαν εγκατασταθεί σε ένα διαμέρισμα,
εμβαδού 87,20 τ.μ., με δύο δωμάτια
και βοηθητικούς χώρους, επί της οδού
Φιλοσόφων αρ.30 της Λευκάδας. Το
διαμέρισμα τούτο παραχωρήθηκε
στον εναγόμενο – εκκαλούντα με το
5/169038/1998 παραχωρητήριο του
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ),
έγινε δε η παραχώρηση, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις του ν.δ.2963/
1954, όπως τότε (1998) ίσχυε μετά την
τροποποίησή του με τον ΑΝ 163/1967,
ν.δ. 946/1971 κ.λ.π. Ένας από τους
όρους του παραχωρητηρίου είναι ότι
δικαίωμα οίκησης σ’αυτό (διαμέρισμα),
εκτός του δικαιούχου Κ.Μ. (εναγομένου)
θα έχει και η πρώην σύζυγός του Κ.Χ.
(ενάγουσα – εφεσίβλητη). Ο εναγόμενος
αμφισβητούσε το δικαίωμα οίκησης
της πρώην συζύγου του και δεν της
επέτρεπε να κατοικεί στο παραπάνω
διαμέρισμα, έτσι η τελευταία με την,
από 24.4.1999, αγωγή της ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας ζήτησε να της αναγνωρισθεί
το δικαίωμα τούτο (οίκησης). Η αγωγή
αυτή έγινε δεκτή με την 472/1999

απόφαση του προδιαληφθέντος
Δικαστηρίου, το οποίο και αναγνώρισε
δικαίωμα οίκησης της ενάγουσας. Το
δικαίωμα αυτό της τελευταίας κρίθηκε
τελεσίδικα πλέον, επειδή η έφεση
που ο εναγόμενος άσκησε κατά της
πιο πάνω απόφασης απορρίφθηκε
από το Δικαστήριο τούτο, με την 627/
2001 απόφασή του. Ο εναγόμενος,
όμως, εξακολουθεί ν’απαγορεύει
στην ενάγουσα ν’ασκήσει το δικαίωμα
οίκησης στην προαναφερθείσα οικία
(διαμέρισμα). Η άρνησή του αυτή είναι
αντίθετη στο νόμο και όσα τελεσίδικα
κρίθηκαν με τις προαναφερθείσες
αποφάσεις. Εντεύθεν και ανεξάρτητα
της συναινετικής λύσης του γάμου των
διαδίκων, γεγονός το οποίο έλαβε υπόψη
και ο ΟΕΚ, κατά την παρ’ αυτού έκδοση
του προδιαληφθέντος παραχωρητηρίου,
νόμιμα μεταγραφέντος, δεν έσφαλε το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που με την
εκκαλουμένη, έκρινε ότι η ενάγουσα
έχει δικαίωμα οίκησης στην παραπάνω
οικία, ανεξάρτητα από το ίδιο δικαίωμα
εκείνου (εναγομένου) για οίκηση σ’αυτή
και υποχρέωσε αυτόν να την αποδώσει
στην ενάγουσα, προκειμένου και η
ίδια να την χρησιμοποιήσει, κατά
τους όρους του προαναφερθέντος
παραχωρητηρίου.

5. ÊËÇÑÏÍÏÌÉÊÏ ÄÉÊÁÉÏ
391/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Μπουρμπούλης, Νικόλαος Πατηνιώτης, Ντάνα
Αντωνοπούλου).
Διαθήκη. Υπαρξη μερικής ασάφειας. Το δικαστήριο προβαίνει σε ερμηνεία λαμβάνοντας
υπόψη και στοιχεία εκτός της διαθήκης. Περιστατικά. Κληροδοσία ισοβίου προσόδου.
Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 173
ΑΚ προκύπτει σαφώς ότι το δικαστήριο
της ουσίας μπορεί, αν υπάρχει μερική
ασάφεια της διαθήκης κατά την
ανέλεγκτη γι’ αυτό κρίση του, να άρει
αυτή με ερμηνεία, για την ανεύρεση της
αληθινής βουλήσεως του διαθέτη, χωρίς
προσήλωση στις λέξεις και σύμφωνα με
την υποκειμενική άποψη του διαθέτη,
οπότε συγχωρείται να ληφθούν υπόψη
και στοιχεία που βρίσκονται εκτός
διαθήκης. Προσφυγή στη διάταξη του
άρθρου 173 ΑΚ δεν γίνεται όταν δεν
διαπιστώνει ασάφεια (ΑΠ 396/1999
ΝοΒ 48 957, ΑΠ 953/1996 Ελλ.Δικ.
39 846 ΑΠ 1889/1985 Νοβ 34 1598).
Στην συγκεκριμένη υπόθεση από τα
έγγραφα που επικαλούνται νομίμως και
προσκομίζουν οι διάδικοι αποδεικνύονται
τα ακόλουθα. Ο Χ.Τ., που απεβίωσε στις
781986, με την από 2551985 ιδιόγραφη
διαθήκη του, η οποία δημοσιεύτηκε με
το 1832/1987 πρακτικό του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών συνέστησε το
εναγόμενο Κοινωφελές Ίδρυμα με την
επωνυμία «Κληροδότημα Αδελφών
Τυπάλδου», που εγκρίθηκε με το από
1191995 Π.Δ. (ΦΕΚ 456/2351995 Τεύχος
Β), το οποίο εγκατέστησε ως κληρονόμο
του, εκτός των άλλων περιουσιακών του
στοιχείων, και στο επί της οδού Α.Τ. 4 του

Πειραιώς ακίνητο. Ειδικότερα όρισε ότι ο
αδελφός του Σ.Τ., εφόσον ζει, κατά τον
χρόνο του θανάτου του, θα έχει καθόλη
τη διάρκεια της ζωής του την επικαρπία
όλων των περιουσιακών του στοιχείων
και είναι “υποχρεωμένος να δίδει στην
Τ.Β.Μ. 20% από τις εισπράξεις του
Μεγάρου. Μετά το θάνατο του αδελφού
μου που θα περιέλθει η περιουσία
στο ίδρυμα θα είναι υποχρεωμένο το
ίδρυμα να δίδει το 20% εις την Τ.Μ.”..
Ο επικαρπωτής Σ.Τ. απεβίωσε στις
1351993 και το εναγόμενο ίδρυμα έγινε
κληρονόμος του ακινήτου της οδού Α.Τ.
4, βεβαρημένο με κληροδοσία ισόβιας
προσόδου (αρθρ. 840 ΑΚ) εφ’ όρου
ζωής υπέρ της εφεσίβλητηςενάγουσας,
ίσης με το 20% των εισπράξεων
του ακινήτου, που προέρχονται από
μισθώματα καταστημάτων και γραφείων
του μεγάρου, η οποία (πρόσοδος), ως
χρηματική, έπρεπε να καταβάλλεται από
το εναγόμενο ίδρυμα στην ενάγουσα
κάθε μήνα (αρθρ. 841 ΑΚ). Μεταξύ των
διαδίκων προέκυψε διαφωνία ως προς το
ακριβές ποσό της ενοχικής υποχρεώσεως
του εναγομένου προς απόδοση
του αντικειμένου της κληροδοσίας.
Συγκεκριμένα το εναγόμενο ισχυρίζεται,
ότι η περί κληροδοσίας σχετική διάταξη
της διαθήκης είναι ασαφής και πρέπει το
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δικαστήριο να χωρήσει στην ερμηνεία
της, υπολογίζοντας το ποσοστό της
κληροδοσίας, επί των πραγματικών
εσόδων του ακινήτου της οδού Α.Τ.
4 του Πειραιώς, δηλαδή αυτών που
εισπράττονται από τα μισθώματα και όχι
των πλασματικών, δηλαδή εκείνων που
δεν εισπράχθηκαν λόγω δυστροπίας των
μισθωτών ή συμψηφισμού αναγκαίων
δαπανών από μισθωτές, όπως και των
δαπανών για τη λειτουργία του μεγάρου
και την επωφελέστερη εκμετάλλευση
του (δημοπρασίες για την κατάρτιση
των μισθώσεων, αμοιβή του επιστάτη,
δαπάνες συντήρησης). Από το
περιεχόμενο της διαθήκης και ειδικότερα
των λέξεων «είναι υποχρεωμένος να
δίδει από της εισπράξεως 20% από τις
εισπράξεις του μεγάρου» αποδεικνύεται,
ότι η διάταξη της κληροδοσίας είναι
απόλυτα σαφής και αποδίδει και χωρίς
άλλο εκείνο που θέλησε ο διαθέτης,
δηλαδή την υποχρέωση του εναγομένου
να αποδίδει στην ενάγουσα κάθε μήνα
το 20% επί των πραγματικών εσόδων
του μεγάρου και όχι των πλασματικών,
δηλαδή εκείνων που δεν εισέπραξε,
λόγω δυστροπίας των μισθωτών, ή έχει
υποχρέωση να αποδώσει στο Ελληνικό
Δημόσιο, όπως είναι τα τέλη χαρτοσήμου
ή κατέβαλε για συνήθεις δαπάνες
συντήρησης του ακινήτου. Επίσης η
διαθήκη είναι σαφής και ως προς το
χρόνο εκπλήρωσης της κληροδοσίας,
καθόσον σκοπός της προσόδου ήταν
η συντήρηση της ενάγουσας, θυγατέρας

αδελφής του διαθέτη, με την καταβολή
ισοβίως της χρηματικής προσόδου κάθε
μήνα (αρθρ. 841 §1 ΑΚ) που θέλησε και
ο διαθέτης. Η εκκαλουμένη απόφαση,
που αναγνώρισε την υποχρέωση του
εναγομένου να καταβάλλει στην ενάγουσα
ποσοστό 20% από τις εισπράξεις του
παραπάνω ακινήτου, την 30η ημέρα κάθε
μήνα κατά την οποία ολοκληρώνεται η
πραγματική είσπραξη των μισθωμάτων,
χωρίς να προχωρήσει σε ερμηνεία της
διαθήκης, κρίνοντας ότι αυτή δεν έχει
ασάφεια, καίτοι στο αιτιολογικό της δεν
διευκρινίζεται επαρκώς αν η υποχρέωση
αυτή αφορούσε τις εισπράξεις από
τα πραγματικά έσοδα του ακινήτου,
που αποτελεί όμως το συμπέρασμα
του νομικού της συλλογισμού, ορθώς
εκτίμησε τις αποδείξεις και πρέπει ν’
απορριφθούν ως αβάσιμοι οι σχετικοί
λόγοι της εφέσεως, Επίσης πρέπει ν’
απορριφθεί ως αβάσιμος και ο πέμπτος
λόγος της εφέσεως περί επιδικάσεως
πλέον του ηττηθέντος, επειδή η
εκκαλουμένη απόφαση δεν προσδιορίζει
ως χρόνο έναρξης της υποχρέωσης
καταβολής της κληροδοσίας από την
3041996, που η ενάγουσα ζήτησε
με την αγωγή της, καθόσον η ένδικη
αγωγή ασκήθηκε την 2271996, από την
επίδοση της αρχίζουν τα αποτελέσματα
της οχλήσεως και της υπερημερίας και
συνεπώς η παράλειψη προσδιορισμού
της έναρξης του χρόνου εκπλήρωσης
της κληροδοσίας δεν αποτελεί επιδίκαση
αιτήματος πλέον του αιτηθέντος.

407/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γούργουρας, Διονύσιος Κότσιφας).
Αποκλήρωση. Δικαιολογητικός λόγος. Έννοια κακουργήματος ή σοβαρού
πλημμελήματος κατά το άρθρο 1840 ΑΚ. Δεν απαιτείται καταδίκη. Δικαίωμα του
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αποκληρωθέντος να εγείρει αναγνωριστική αγωγή κατά του τετιμημένου οπότε, αν γίνει
δεκτή, ο αποκληρωθείς λαμβάνει αυτοδικαίως το ποσοστό της νόμιμης μοίρας.

Η δικαιολογική βάση του
θεσμού της αποκλήρωσης με στενή
έννοια, ήτοι η στέρηση του νομίμου
μεριδούχου κατιόντος από το
κληρονομικό δικαίωμα αυτού επί του
ποσοστού της νομίμου μοίρας, για
τους περιοριστικώς αναφερομένους
στο άρθρο 1840 ΑΚ λόγους, έγκειται
στο ότι, όταν ο μεριδούχος υπέπεσε
σε ορισμένα βαριά παραπτώματα
έναντι του κληρονομουμένου ή
στενότατα μετ’ αυτού συνδεομένων
προσώπων, επέρχεται, ένεκα της
συμπεριφοράς αυτής του μεριδούχου,
ρήξη του υφισταμένου μεταξύ του
κληρονομουμένου και του μεριδούχου
οικογενειακού δεσμού και έτσι εκλείπει ο
νομοθετικός λόγος παροχής της νόμιμης
μοίρας που αποβλέπει στην προστασία
της οικογένειας και του συναισθήματος
δικαιοσύνης μεταξύ των μελών της (βλ.
Εμ. Βουζίκας Κληρονομικό Δίκαιο έκδ.
Β’ σελ. 642). Τέτοιος λόγος η συνδρομή
του οποίου δικαιολογεί την αποκλήρωση
του κατιόντος μεριδούχου, υπάρχει,
σύμφωνα με το άρθρο 1840 αριθμ. 3
ΑΚ, και όταν ο κατιών μεριδούχος «έγινε
ένοχος κακουργήματος ή σοβαρού
πλημμελήματος με πρόθεση κατά του
διαθέτη...»
Ως κακούργημα ή σοβαρό
πλημμέλημα υπό τη έννοια της
προαναφερομένης διατάξεως νοείται η
άδικη και καταλογιστή πράξη υπό την
τεχνική έννοια του άρθρου 18 ΠΚ, μη
απαιτουμένου όπως για τη συμπεριφορά
του αυτή του μεριδούχου υπάρχει
καταδίκη, αρκεί αυτή να αναφέρεται στη
διαθήκη ως λόγος αποκλήρωσης, να
είναι αληθής και να έχει λάβει χώρα πριν

τη σύνταξη της διαθήκης. Στο νόμο δεν
ορίζεται ειδικότερα πότε το πλημμέλημα
είναι «βαρύ», ώστε να αποτελεί νόμιμο
λόγο αποκλήρωσης. Αυτό θα κριθεί σε
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με βάση
την ηθική και τις κοινωνικές συνθήκες.
Έτσι είναι δυνατό να στοιχειοθετείται
ο λόγος αυτός αποκλήρωσης όταν ο
μεριδούχος εξύβρισε σκαιώς το διαθέτη,
δεν στοιχειοθετείται όμως ο λόγος αυτός
όταν μεριδούχος συμπεριφέρθηκε
στο διαθέτη αγενώς (βλ. Μπαλής
Κληρονομικό Δίκαιο σελ. 242, Βουζίκας
όπ. παρ. σελ.647). Ο μεριδούχος που
αποκληρώθηκε, μπορεί να ασκήσει
κατά του τετιμημένου αναγνωριστική
αγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 70 ΚΠολΔ 1839 και 1840 ΑΚ,
με την οποία ζητεί να αναγνωρισθεί
ως άκυρη η αποκλήρωσή του για
τον αναφερόμενο στη διαθήκη λόγο,
και μετά την παρέλευση της κατά το
άρθρο 1788 ΑΚ διετή προθεσμία (ΑΠ
244/2000 Ελ.Δ.41.1020), υπόχρεως δε
προς απόδειξη της αληθείας του λόγου
αποκλήρωσης είναι ο εναγόμενος
τετιμημένος, σύμφωνα με το άρθρο
1843 § 2 ΑΚ (βλ. Εφ. ΑΘ. 6851/90
Ελ. Δ. 1647). Αναγνωριζομένης δε
τελεσιδίκως της ακυρότητας αυτής ο
μεριδούχος λαμβάνει αυτοδικαίως το
ποσοστό της νομίμου μοίρας αυτού
επί της κληρονομιάς του διαθέτη ή
το ελλείπον και όχι την εξ αδιαθέτου
μερίδα του, αφού σκοπός του διαθέτη
με την αποκλήρωση είναι να στερήσει
στο νόμιμο μεριδούχο του ποσοστού
της νομίμου μοίρας του (ΑΠ 129/91'Ελ.
Δ. 33. 551).
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463/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάσος Παναγόπουλος, Διονύσιος Βασιλόπουλος, Γεράσιμος
Παρασκευόπουλος).
Γονική παροχή. Αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το ποσό που υπερβαίνει το μέτρο
που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Εννοια του όρου “περιστάσεις”. Μέμψη άστοργης
δωρεάς. Προσβάλλεται εφόσον η κληρονομία που υπάρχει κατά τον χρόνο του θανάτου
του κληρονομούμενου δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα του ενάγοντος
μεριδούχου. Το αίτημα της αγωγής. Προσφορά του δωρεοδόχου του ισάξιου της νόμιμης
μοίρας για να αποφύγει την ανατροπή της άστοργης δωρεάς (1836 ΑΚ). Το δικαστήριο
έχει υποχρέωση να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα. Προθεσμία για την καταβολή δεν
υπάρχει και μπορεί να γίνει μέχρι την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
1509 ΑΚ, όπως ισχύει μετά το ν. 1329/
1983, η παροχή περιουσίας στο τέκνο
από οποιονδήποτε γονέα, είτε για την
δημιουργία ή τη διατήρηση οικονομικής
ή οικογενειακής αυτοτέλειας, είτε
για την έναρξη ή την εξακολούθηση
επαγγέλματος, αποτελεί δωρεά, μόνο ως
προς το ποσό που υπερβαίνει το μέτρο
το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις. Ως
επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις μέτρο
θεωρείται το ανάλογο προς την οικονομική
κατάσταση, την κοινωνική θέση του γονέα,
κατά τη σύσταση της παροχής και την
οικογενειακή του κατάσταση, δηλαδή τον
αριθμό των τέκνων του και της ηλικίας
τους και τις ανάγκες του συγκεκριμένου
τέκνου. Απορία του τέκνου δεν απαιτείται
για τη σύσταση της γονικής παροχής,
αλλά μόνον η συνδρομή ανάγκης υπό
τις ανωτέρω προϋποθέσεις του άρθρου
1509 ΑΚ. Αν δεν συντρέχει περίπτωση
ανάγκης τότε η παροχή έχει την έννοια της
δωρεάς (σχετ. Μπαλή Οικογ. Δίκ. §147
αριθ. 3 Τούση Οικογ. Δίκ. έκδ. Γ’ §169 σημ.
4, ΕΑ 4546/1993 Ελλ.Δικ. 36 1598, ΕΘ.
474/1994 Αρμ. 49 206). Περαιτέρω από
το συνδυασμό των άρθρων 1825 και 1835
σαφώς συνάγεται ότι και η γονική παροχή,

κατά το μέτρο που θεωρείται ως δωρεά και
προσβάλλει την νόμιμη μοίρα αναγκαίου
κληρονόμου υπόκειται σε μέμψη (σχετ.
Μπαλή §155, ΑΠ 510/73, ΝοΒ 21 1400,
ΕΑ. 11148/1999 Ελλ.Δικ. 35, 480, ΕΠ
332/1986 Δικ. 27, 868). Εξάλλου από
το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
1831 §1 και 1835 του ΑΚ, όπως ισχύουν
μετά το ν. 1329/1983 προκύπτει ότι σε
μέμψη υπόκειται κάθε δωρεά εν ζωή του
κληρονομουμένου, η οποία προσθέτεται
στην κληρονομιά με την αξία που είχε κατά
το χρόνο της παροχής, για τον υπολογισμό
της νόμιμης μοίρας, εφόσον έγινε μέσα
στην από το θάνατο του δεκαετία και η
κληρονομιά που υπάρχει, κατά το χρόνο
του θανάτου του, του κληρονομουμένου,
δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη
μοίρα του ενάγοντος μεριδούχου. Αίτημα
της αγωγής αυτής είναι να ανατραπεί η
δωρεά, κατά το μέρος που απαιτείται
για να ικανοποιηθεί η νόμιμη μοίρα του
μεριδούχου και να υποχρεωθεί η νόμιμη
μοίρα του μεριδούχου και να υποχρεωθεί
ο δωρεοδόχος να αποκαταστήσει, δηλαδή
να μεταβιβάσει κατά κυριότητα και νομή
στο μεριδούχο τόσο μέρος από τα στοιχεία
που δωρήθησαν, όσο απαιτείται για να
καλύψει τη νόμιμη μοίρα (Μπαλή Κληρ.
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Δικ. §157, Εφ.ΑΘ. 4608/1990 Ελλ.Δ/νση
33. 352).
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1836
ΑΚ, ο δωρεοδόχος μπορεί να αποφύγει
την ανατροπή της άστοργης δωρεάς
καταβάλλοντος το ισάξιο της νομίμου
μοίρας, όταν δε ο δωρεοδόχος ασκήσει
το ανωτέρω δικαίωμα του, το Δ/ριο έχει
υποχρέωση να ικανοποιήσει το σχετικό
αίτημα του και όχι απλή ευχέρεια να πράξει
τούτο οπότε και καταδικάζεται διαζευκτικό
στην καταβολή τούτου (ΑΠ. 837/1989
Ελ.Δ/νη 31.1278, Κ. Παπαδόπουλος
ο.α. §64 αρθ. 156. 158 ΑΠ 892/72 ΝοΒ
21.342, ΑΠ 555/1964 ΝοΒ 13. 178). Για
δε το ισάξιο, που αντιστοιχεί στο ως άνω
ποσοστό της νόμιμης μοίρας καθεμιάς
εφεσιβλήτουενάγουσας, λαμβάνεται

υπόψη η αξία που είχε το οικόπεδο αυτό,
μετά της ανωγείου οικίας κατά το χρόνο
του θανάτου του κληρονομουμένου
(Μπαλής Κληρ. Δικ. §157, Τούσης Κληρ.
Δικ. σ. 301 σημ. 10, Κ. Παπαδόπουλος),
αγωγές κληρονομικού δικαίου, §63, αρθ.
15 σ.158). Μάλιστα δε, για την προς
τούτο καταβολή δεν απαιτείται να ταχθεί
προθεσμία, αφού η καταβολή αυτή μπορεί
να γίνει μέχρι την έναρξη της αναγκαστικής
εκτέλεσης (δικαίωμα εντολής του
οφειλέτου επί διαζευκτικής ενοχής που
μπορεί να απορρέει, ως εν προκειμένω
και από δικαστική απόφαση, άρθρα 307,
308 του ΑΚ, 986 του Κ.Πολ.Δικ. ΑΠ 837/89
Ελ.Δ/νη 31.1278).

473/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Πολύδωρος, Δημήτριος Γκουβίτσας – Τάσης
Καλύβας).
Δωρεά αιτία θανάτου. Τα δωρηθέντα αιτία θανάτου θεωρούνται ως υπάρχοντα στην
κληρονομία και δεν προστίθενται πλασματικώς στην πραγματική ομάδα. Ο μεριδούχος
που προσβάλλεται η νόμιμη μοίρα του ασκεί την περί κλήρου αγωγή ή διεκδικητική

Από τις διατάξεις των άρθρων
2035, 1825 παρ. 2 και 1829 ΑΚ
προκύπτει, ότι η δωρεά αιτία θανάτου
ως προς το δικαίωμα της νόμιμης
μοίρας των αναγκαίων κληρονόμων και
κατά τον υπολογισμό αυτής λαμβάνεται
ως κληροδοσία, τα δε δωρηθέντα αιτία
θανάτου θεωρούνται ως υπάρχοντα
στην κληρονομιά, δεν προσθέτονται
πλασματικώς στην πραγματική ομάδα,
αλλά υπολογίζονται στο ενεργητικό αυτής
κατά το άρθρο 1831 παρ. 1 εδαφ. 1 ΑΚ
(Βουζίκας, Κληρ. Δικ., έκδ. 1976 παρ.
145 και 146, Μπαλής, Κληρ.Δικ., παρ.
146 αρ. 4). Επομένως, αν προσβάλλεται

το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας των
παραπάνω κληρονόμων, η δωρεά
είναι αυτοδικαίως άκυρη και δεν χρήζει
μέμψεως κατά το ποσοστό που κατ’ αξίαν
απαιτείται για την κάλυψη της νόμιμης
μοίρας. Την ακυρότητα όμως αυτή
πρέπει να προτείνει ο ενδιαφερόμενος
μεριδούχος, ο οποίος μπορεί να ενάγει
τον δωρεοδόχο, είτε με την περί κλήρου,
είτε με τη διεκδικητική αγωγή. Για να
κριθεί όμως, αν μία αιτία θανάτου δωρεά
προσβάλλει ή όχι τη νόμιμη μοίρα, πρέπει
προηγουμένως να γίνει ο υπολογισμός
αυτής, δηλαδή ο προσδιορισμός της
κληρονομικής ομάδας σύμφωνα με τις
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διατάξεις των άρθρων 1831, 1833 και
1834 ΑΚ (Μπαλής, ό.π. παρ. 363, ΑΠ
511/1982 ΝοΒ 31.354, ΑΠ 554/1969 ΝόΒ
18.294, Εφ. Πατρ. 61/1995 Αχ. Νομ. 1996
αρ.433). Περαιτέρω, από τις διατάξεις
των άρθρων 1825, 1827, 1831 και 1834
ΑΚ προκύπτει, ότι προς υπολογισμό
της νόμιμης μοίρας του μεριδούχου α)
εκτιμάται η κατά το χρόνο του θανάτου
του κληρονομουμένου αξία όλων
των αντικειμένων της κληρονομιαίας
περιουσίας, β) αφαιρούνται από την
αξία της πραγματικής ομάδας της
κληρονομίας τα χρέη, οι δαπάνες κηδείας
και απογραφής της κληρονομίας, γ) εις
το μετά την αφαίρεση των χρεών κ.λ.π.
απομένον ποσό προσθέτονται, κατά την
αξία της πραγματοποιήσεως τους, οι
παροχές στη ζωή του κληρονομουμένου
προς τους μεριδούχους ή τρίτους, δ) στην
προσδιοριζόμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο
αυξημένη κληρονομική ομάδα βρίσκεται
η νόμιμη μοίρα του μεριδούχου, από
το ποσό αυτό αφαιρείται η αξία των
πραγμάτων στα οποία εγκαταστάθηκε ο
μεριδούχος, είτε με διαθήκη, είτε με την εξ
αδιαθέτου διαδοχή (Μπαλής, ό.π., παρ.
143 αρ. 1), ως και η αξία της παροχής
που έλαβε και υπόκειται σε συνεισφορά
και δ) το εξαγόμενο υπόλοιπο από την
αφαίρεση αυτή τίθεται ως αριθμητής
κλάσματος, με παρονομαστή την αξία
εκείνων των στοιχείων της πραγματικής
ομάδας της κληρνομίας από τα οποία,
χωρίς την αφαίρεση των χρεών και

δαπανών κηδείας και απογραφής της
κληρονομιάς, θα λάβει ο μεριδούχος
προς συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας
του. Το κλάσμα αυτό ή ο δεκαδικός
αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση
του αριθμητή με τον παρανομαστή,
αποτελεί το ποσοστό, το οποίο πρέπει
να λάβει ο μεριδούχος αυτούσιο σε κάθε
αντικείμενο της πραγματικής ομάδας για
να συμπληρωθεί ή να ληφθεί η νόμιμη
μοίρα του (ΑΠ 71/1998 ΝοΒ 47.405, ΑΠ
236/1984 ΝοΒ 36.266, Εφ. Αθ. 3289/
2001 Ελλ.Δνη 42.1394).
Το μόνο περιουσιακό στοιχείο
που είχε τελευταίως, είναι ένα
διαμέρισμα, εμβαδού 75,90 τ,μ.
(διόροφης μονοκατοικίας) …… το οποίο
(διαμέρισμα), με το 6487/1980 συμβόλαιο
της συμβολαιογράφου Αμαλιάδας Ν. Π.
που μεταγράφηκε νόμιμα, είχε δωρήσει
με δωρεά αιτία θανάτου στην πρώτη
εναγομένη Μαρία Σ. Β. (εγγονή).
…… Με τα δεδομένα αυτά, η
νόμιμη μοίρα της τελευταίας (συζύγου)
εφόσον ο κληρονομούμενος κατέλιπε
ως εξ αδιαθέτου κληρονόμους του και
τα έξι τέκνα του, είναι 1/4 (κληρ. μερ.):
2 =1/8 (αρθρ. 1813, 1820 και 1825
ΑΚ). Κατά το ποσοστό αυτό, το οποίο
απαιτείται για την κάλυψη της νόμιμης
μοίρας της ενάγουσας, η επίδικη δωρεά
αιτία θανάτου είναι αυτοδικαίως άκυρη,
καθόσον με αυτή προσβάλλεται η νόμιμη
μοίρα της μεριδούχου ενάγουσας.

521/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σαράντης Μουρκάκος, Ιωάννης Κανελλόπουλος, Σταύρος
Νικολόπουλος).
Διαθήκη. Ιδιόγραφος. Στοιχεία της. Κήρυξη κυρίας. Παρέλευση πενταετίας από τη
δημοσίευση και κήρυξή της ως κυρίας χωρίς να αμφισβητηθεί. Δημιουργείται τότε
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μαχητό τεκμήριο γνησιότητας οπότε αυτός που αμφισβητεί το κύρος της διαθήκης
βαρύνεται και με την απόδειξη της έλλειψης γνησιότητας.

Επειδή, κατά το άρθρον 1721
εδαφ. ά του Α.Κ. «η ιδιόγραφος διαθήκη
γράφεται καθ’ ολοκληρίαν με την χείρα του
διαθέτου, χρονολογείται και υπογράφεται
υπ’ αυτού». Από την σαφή αυτή του νόμου
διατύπωση καθίσταται φανερό ότι βασικός
όρος της εγκυρότητας της ιδιογράφου
διαθήκης είναι η καθ’ ολοκληρίαν παρά
του διαθέτου ιδιοχείρως και με την ιδίαν
αυτού δύναμη, γραφή, χρονολόγηση
και υπογραφή της διαθήκης. Εξ άλλου,
κατά το άρθρο 1718 του ιδίου Κώδικα
«διαθήκη», για τη σύνταξη της οποίας
δεν τηρήθησαν οι διατάξεις των άρθρων
1719 έτος 1957, είναι άκυρος, εφ’ όσον
στο νόμο δεν ορίζεται άλλως. Η ακυρότητα
της διαθήκης, λόγω μη τήρησης των άνω
διατάξεων, εφ’ όσον στο νόμο δεν ορίζεται
άλλως, είναι απόλυτος, λογιζόμενης της
διαθήκης ως μη γενομένης κατά το
άρθρον 180 Α.Κ. (Α.Π. 643/64 Ελ. Δ/νπ
6.655, Εφ.ΑΘ. 258/70 Αρμ 1970 σ. 531).
Προσθέτως, από το άρθρο 1777 Α.Κ.,
που έχει ως ακολούθως: «ιδιόγραφος
διαθήκη δημοσιευθείσα και κηρυχθείσα
κυρία, τεκμαίρεται γνήσια εάν επί
πενταετίαν από της δημοσίευσης αυτής
δεν αμφισβητήθηκε η γνησιότητα της
σε δίκη μεταξύ σε κάποιον από αυτούς
που αντλούν δικαιώματα από αυτήν και
κάποιον από αυτούς που βλάπτονται
από την ύπαρξη της», συνάγεται ότι η
κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας

δεν παράγει κατά το χρόνο έκδοσης της
αυτόματα τεκμήριο γνησιότητας. Τεκμήριο
γνησιότητας παράγει μόνον όταν παρέλθει
πενταετία από τη δημοσίευση και κήρυξη
της ως κυρίας, χωρίς, εν τω μεταξύ, να
αμφισβητηθεί η γνησιότητα της σε δίκη
μεταξύ αυτών που αντλούν δικαιώματα
από αυτήν και αυτών που βλάπτονται από
το περιεχόμενο της (Α.Π. 1805/81 ΝοΒ
30.1074). Το νόημα του μαχητού αυτού
τεκμηρίου γνησιότητας συνίσταται στην
ανατροπή του βάρους απόδειξης, δηλαδή,
ενώ μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας
όποιος επικαλείται τη γνησιότητα της
διαθήκης βαρύνεται και με την απόδειξη
της, μετά την πάροδο της πενταετίας
ανατρέπεται το βάρος της απόδειξης
και αυτός που αμφισβητεί το κύρος της
διαθήκης βαρύνεται να αποδείξει την
έλλειψη γνησιότητας (Εφ. Αθ. 10341/80
Ελ. Δ/νη 22α 233). Αν δε η αίτηση για
την κήρυξη της ιδιόγραφης διαθήκης ως
κυρίας κατατέθηκε μετά τη δημοσίευση
ή κήρυξη της ιδιόγραφης διαθήκης ως
κυρίας μπορεί να γίνει είτε ταυτόχρονα
με τη δημοσίευση ή και μεταγενέστερα,
τότε το τεκμήριο γνησιότητας του άρθρου
1777 Α.Κ. παράγεται μετά την πάροδο
πενταετίας, αρχομένης, όχι από τη
δημοσίευση, αλλά από την κήρυξη της
ως κυρίας (Παπαντωνίου Ερμ. Α.Κ.
17761777 αρ. 6, Εφ.Αθ. 258/70 οπ αν,
Εφ. Ιωαν. 10/1950 Ε.Ε.Ν. 17.385).

809/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρ. Κανελλόπουλος, Φ. Λουμίτης).
Νόμιμη μοίρα. Προίκα του έτους 1957. Αναπροσαρμογή του ποσού. Τρόπος
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υπολογισμού για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας.

Αποδείχθηκε ότι ο πατέρας των
διαδίκων, όταν ζούσε, έδωσε ως προίκα
στην ενάγουσα με το υπ’αριθμ. 10704/
8111957συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου
Πύργου Π.Δ. που νόμιμα μεταγράφηκε,
μίαν ανώγειο οικία μετά του οικοτόπου
της έκτασης 107,60 τ.μ. που βρίσκεται
στον Πύργο και επί των οδών Δ.Γ. και
Μ. και συνορεύει με οδούς Δ.Γ. και Α.Μ.
και με ιδιοκτησίες Μ.Π. και Δ.Σ. Κατά τον
χρόνο συστάσεως της προίκας (1957) η
αξία του ακινήτου ανερχόταν στο ποσό
των 140.000 δραχμών. Περαιτέρω
αποδείχθηκε ότι από το χρόνο της
παραπάνω συνεισενεκτέας παροχής του
κληρονομουμένου προς την ενάγουσα
θυγατέρα του (1957) και μέχρι τον
θάνατό του (14101991) επήλθε ουσιώδης
υποτίμηση της αξίας της δραχμής και
αυξήθηκε σημαντικά ο τιμάριθμος.
Συνεπώς πρέπει, σύμφωνα με το αίτημα
της εναγομένης και ήδη εκκαλούσας
η παραπάνω αξία της παροχής, κατά
τον χρόνο που έγινε να αναχθεί σε αξία
δραχμών κατά τον χρόνο του θανάτου
του κληρονομουμένου. Η τιμή της
χρυσής λίρας Αγγλίας και ο δείκτης τιμών
καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) κατά τον χρόνο που
έγινε η παροχή (8111957) ανερχόταν σε
312,87 δραχμές και 4,9 αντιστοίχως. Κατά
τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου
(14101991) η τιμή της χρυσής λίρας
Αγγλίας ανερχόταν σε 16.301,91 δρχ.
και ο Δ.Τ.Κ. σε 172.6. Έτσι το ισάξιο της
ανωτέρω παροχής, κατά το χρόνο του
θανάτου του κληρονομουμένου, πρέπει
να προσδιοριστεί, λόγω της ουσιώδους
υποτίμησης του νομίσματος ως εξής:
140.000 δραχμές (η αξία της προίκας
κατά τον χρόνο της παροχής): 312.87
δρχ. (τιμή χρυσής λίρας Αγγλίας κατά τον
ίδιο χρόνο) = 447,47 λίρες, 312,87 δρχ.

(τιμή λίρας): 4,9 Δ.Τ.Κ. =63.85. Κατά τον
χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου
16.301,91 δρχ. (τιμή της χρυσής λίρας):
172.6 Δ.Τ.Κ. = 94, 45, 63,85: 94,45 =
0,676 Χ 447,47 λίρες = 302,49 λίρες Χ
16.301,91 δρχ.(τιμή λίρας κατά τον χρόνο
θανάτου) = 4.931,164 δραχμές η αξία της
συνεισενεκτέας παροχής (προίκας) κατά
τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου.
Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω
η συνολική αξία των κληρονομιαίων
ακινήτων κατά τον χρόνο θανάτου του
κληρονομουμένου ανερχόταν στο ποσό
των 33.161.670 δραχμών (πραγματική
ομάδα κληρονομίας 8.448.000 + 8.452.500
+ 2.809.170 + 1.452.000 + 12.000.000).
Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθεί
κατ’άρθρο 1831 ΑΚ η προαναφερόμενη
συνεισενεκτέα παροχή της προίκας
(4.931.164 δρχ.) και επομένως η συνολική
αξία της κληρονομιαίας περιουσίας,
προς εξεύρεση της νόμιμης μοίρας
της ενάγουσας ανερχομένη σε 3/8 (το
ήμισυ των 3/4) είναι 14.284. 812 δρχ.
από το ποσό αυτό πρέπει ν’ αφαιρεθεί
το ποσό των 4.931.164 δρχ. που είναι η
συνεισενεκτέα παροχή της ενάγουσας
και απομένει υπόλοιπο 9.353.648
δραχμές. Το τελευταίο ποσό πρέπει
να τεθεί ως αριθμητής στο κλάσμα
και ως παρονομαστής το ποσό των
33.161.670 δρχ. που είναι η πραγματική
ομάδα της κληρονομίας. Επομένως,
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που
αναγνώρισε την ενάγουσα ως κληρονόμο
του θανόντος σε ποσοστό 0,2559173%,
ήτοι μικρότερο του παραπάνω, έσφαλε ως
προς την εκτίμηση των αποδείξεων πλην
όμως επειδή κατά της επικαλουμένης
απόφασης άσκησε έφεση μόνον η
εναγομένη η δε ενάγουσα δεν άσκησε
έφεση ή αντέφεση το Δικαστήριο αυτό
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δεν μπορεί να εκδώσει επιβλαβέστερη
απόφαση για την εκκαλούσα (άρθρ.536

ΚΠολΔ).

1032/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Α. Οικονόμου, Π. Κουρής).
Νόμιμη μοίρα. Τρόπος υπολογισμού της. Ν. 1329/1983. Τροποποιήσεις που

Σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 1825,1827,1831 και 1833 του ΑΚ,
για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας
οποιουδήποτε μεριδούχου, η οποία
συνίσταται στο μισό της εξ αδιαθέτου
μερίδας, λαμβάνεται ως βάση η κατάσταση
και η αξία της κληρονομίας κατά τον χρόνο
του θανάτου του κληρονομουμένου,
δηλαδή συνυπολογίζεται όλα τα δεκτικά
της κληρονομικής διαδοχής περιουσιακά
στοιχεία που υπάρχουν κατά τον χρόνο
αυτό στην κληρονομία (πραγματική
κληρονομική ομάδα), από την οποία
αφαιρούνται τα χρέη της κληρονομίας
και οι δαπάνες της κηδείας του
κληρονομουμένου και της απογραφής της
κληρονομίας. Ακολούθως προσθέτονται
και θεωρούνται ότι υπάρχουν στην
κληρονομία (πλασματική κληρονομική
ομάδα) με την αξία που είχαν κατά
τον χρόνο της παροχής, ο,τιδήποτε
παραχώρησε ο κληρονομούμενος χωρίς
αντάλλαγμα σε μεριδούχο είτε με δωρεά
είτε με άλλο τρόπο και επίσης οποιαδήποτε
δωρεά που ο κληρονομούμενος έκανε
στα τελευταία δέκα χρόνια πριν από τον
θάνατό του, εκτός αν την επέβαλαν λόγοι
ευπρέπειας ή ιδιαίτερο ηθικό καθήκον. Η
ανωτέρω παροχή προς τον μεριδούχο
αν έγινε μετά την ισχύ του Ν. 1329/1983
καταλογίζεται πάντα στην νόμιμη μοίρα
του μεριδούχου, ενώ αν έγινε πριν από
την ισχύ του νόμου αυτού, εφαρμόζεται
σύμφωνα με το άρθρο 88 αυτού,

το προϊσχύον δίκαιο και η παροχή
καταλογίζεται εφόσον ο κληρονομούμενος
όρισε τον καταλογισμό. Αν από τον χρόνο
που έγινε η παροχή μέχρι τον χρόνο του
θανάτου του κληρονομουμένου, ο οποίος
είναι και ο κρίσιμος χρόνος κατά το άρθρο
1830 του ΑΚ, για τον υπολογισμό της
αξίας της κληρονομίας, επέλθει ουσιώδης
υποτίμηση του νομίσματος, τότε πρέπει
σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης
(άρθρο 288 του ΑΚ) να αναχθεί η αξία της
παροχής την οποία αυτή είχε κατά τον
χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου,
οπότε αποτιμάται η κληρονομία με βάση
την μεταξύ των δύο αυτών χρονικών
σημείων (χρόνος παροχής – χρόνος
θανάτου) σχέση της αξίας του νομίσματος
(βλ. ΑΠ 71/1998 ΝοΒ 47.405, ΑΠ
1013.1996 Ελλ.Δνη 39.844, ΑΠ 313/1994
ΝοΒ 43.239, Εφ.Αθ. 3289/2001 Ελλ.Δνη
43.827). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι
προκειμένου να καταλογιστεί στην νόμιμη
μοίρα μεριδούχου, παροχή προς αυτόν
του κληρονομουμένου που έγινε πριν από
την ισχύ του Ν.1329/1983, θα πρέπει να
προκύπτουν: α) η αξία της πραγματικής
ομάδας της κληρονομίας κατά τον χρόνο
του θανάτου του κληρονομουμένου,
β) η αξία της παροχής προς τον
μεριδούχο κατά τον χρόνο που έγινε
και σε περίπτωση που από τον χρόνο
αυτόν μέχρι τον χρόνο του θανάτου του
κληρονομουμένου επήλθε ουσιώδης
υποτίμηση του νομίσματος, να γίνεται η
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δέουσα αναγωγή στο ισάξιο ποσό και
γ) ο από μέρους του κληρονομουμένου
ορισμός του καταλογισμού της παροχής
στην νόμιμη μοίρα του μεριδούχου.
Επομένως ο ισχυριζόμενος την ύπαρξη

παροχής προς τον μεριδούχο η οποία
πρέπει να καταλογιστεί στην νόμιμη
μοίρα του, πρέπει να αναφέρει όλα τα
ανωτέρω στοιχεία, αλλιώς ο ισχυρισμός
του είναι αόριστος.

1035/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ντ. Βγενόπουλος, Δ. Πιτσούνης, Σωτ. Πολύδωρος).
Νόμιμη μοίρα κατά το προϊσχύον δίκαιο. Αναγκαίοι κληρονόμοι τα τέκνα και η άπορη
χήρα. Βάρος στην νόμιμη μοίρα όπως π.χ. καταπίστευμα θεωρείται μη γεγραμμένο. Ο
αναγκαίος κληρονόμος καθίσταται αυτοδικαίως κληρονόμος κατά το ποσοστό της νόμιμης
μοίρας χωρίς να πρέπει να ασκήσει αγωγή.

Κατά
τις
διατάξεις
του
βυζαντινορωμαϊκού δικαίου Ν.1, Ν.5 π.5.2,
Βασιλ. 1.5 (39.1) Ν.28 Κωδ. 3.28, το οποίο
το άρθρο 92 του Εισ.Ν.Α.Κ.έχει εφαρμογή
όταν ο κληρονομούμενος αποβίωσε πριν
από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, οι
κατιόντες του κληρονομουμένου είναι και
αναγκαίοι κληρονόμοι αυτού δικαιούμενοι
νομίμου μοί ρας, κατά δε το δίκαιο της
Νεαράς 18 κεφ.1 και 2 του Ιουστινιανού, η
νόμιμη μοίρα είναι μέρος της εξ αδιαθέτου
μερίδας και αν μεν η εξ αδιαθέτου μερίδα
του αναγκαίου κληρονόμου συνίσταται
στο ένα τέταρτο (1/4) της κληρονομίας ή
περισσότερο, τότε η νόμιμη μοίρα αυτού
είναι το 1/3 της εξ αδιαθέτου μερίδας, αν
δε η εξ αδιαθέτου μερίδα του αναγκαίου
κληρονόμου συνίσταται σε λιγότερο του
ενός τετάρτου της κληρονομίας, τότε η
νόμιμη μοίρα είναι το ένα δεύτερο της
εξ αδιαθέτου μερίδας. Εξάλλου κατά
το σύστημα του Ν.2310/1920 «περί
της εξ αδιαθέτου διαδοχής» τα τέκνα
του κληρονομουμένου καλούνται στην
πρώτη τάξη, στην οποία η διανομή της
κληρονομίας μεταξύ τους γίνεται κατ’
ισομοιρίαν, στην ίδια δε τάξη καλείται και ο

επιζών σύζυγος, ο οποίος όταν συντρέχει
με άλλους κληρονόμους της τάξης αυτής
λαμβάνει το 1/4 της κληρονομίας.
Περαιτέρω κατά τους ορισμούς των
Νεαρών 53 και 117 του Ιουστινιανού και
της Νεαράς 106 του Λέοντος του Σοφού,
όπως ερμηνεύτηκαν αυθεντικώς με τον
Νόμο 2230/1920, αναγνωρίζεται δικαίωμα
νομίμου μοίρας και για την άπορη χήρα,
το οποίο συνίσταται στο τέταρτο της
κληρονομίας, όταν συντρέχει με τρία
ή λιγότερα τέκνα, κεφαλική δε μερίδα,
δηλαδή μερίδα τέκνου, όταν συντρέχει με
περισσότερα από τρία τέκνα. Η απορία
ως στοιχείο της κληρονομικής ικανότητας
της χήρας, πρέπει να υπάρχει κατά την
επαγωγή και μετά από αυτήν συνεχώς
μέχρι την υπεισέλευση της χήρας στην
κληρονομία του συζύγου της (βλ. ΑΠ 490/
1991 Ελλ.Δνη 32.1223, Μπαλή Εγχειρίδιο
Κληρ.Δικ. & 258 και επόμ.). Τέλος κατά
τις διατάξεις των Ν.32, Ν.36&1 Κωδ.3.28,
Βασιλ. 54.58 (39.1), κάθε περιορισμός ή
βάρος το οποίο επιβάλλεται από τον
διαθέτη επί της νομίμου μοίρας, κατά
το μέτρο που θίγει αυτήν, θεωρείται ως
μη γεγραμμένο, τέτοιο δε βάρος είναι και
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το καταπίστευμα (βλ. ΑΠ 986/1980 ΝοΒ
29.323, ΑΠ 611/1985 ΕΕΝ 1986 σελ.165,
πρβλ. ΑΠ 1832/1999 Ελλ.Δνη 41.1023).
Οι ανωτέρω διατάξεις της διαθήκης κατά
το μέρος που προσβάλλουν την νόμιμη
μοίρα είναι αυτοδικαίως άκυρες και
δεν έχουν ανάγκη προσβολής από τον
μεριδούχο, ο οποίος αποκτά αυτοδικαίως
την κληρονομία κατά το ποσοστό της
νόμιμης μοίρας με την υπεισέλευσή του
σ’αυτή (βλ. ΑΠ 1329/1980 ΝοΒ 29.687,
Εφ.Θεσ. 510/1967 Αρμ.22.199), ενώ
αν πρόκειται για μεριδούχο κατιόντα
που κατά τον χρόνο του θανάτου του
κληρονομουμένου τελούσε υπό την
άμεση πατρική του εξουσία, αρκούσε
η επαγωγή της κληρονομίας για την
αυτοδίκαιη απόκτησή της (Ν.12 πανδ.
(28.7), 14 παρ.8 πανδ. (11.7), 69 πανδ.
(29.2) και δε χρειαζόταν και υπεισέλευση
σ’αυτήν (βλ. ΑΠ 201/2001 Ελλ.Δνη
42.1624). Αν ο μεριδούχος αποβίωσε μετά
την κατά τα άνω αυτοδίκαιη απόκτηση
της κληρονομίας, την προαναφερθείσα
ακυρότητα μπορεί να επικαλεστεί και
ο κληρονόμος του (βλ. ΑΠ 490/2001
Ελλ.Δνη 32.1223, ΑΠ 1392/1980 ΝοΒ
29.687).
Με την νομίμως δημοσιευθείσα
(βλ. το υπ’αριθμ. 1⁄211924 πρακτικό
του Πρωτοδικείου Ηλείας) υπ’αριθμ.
33132/1921
δημόσια
διαθήκη
του που συντάχθηκε ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Ήλιδος Ν.Π., ο
ανωτέρω εγκατέστησε κληρονόμους
τα τέκνα του από τον πρώτο του γάμο
Γ. και Α., ηλικίας κατά τον χρόνο του
θανάτου του 9 και 14 ετών αντίστοιχα
και την σύζυγό του Θ. και όρισε ότι η
σύζυγός του θα έχει την επικαρπία του 1/
4 της περιουσίας αν συνοικεί με τα τέκνα,
αλλιώς θα έχει κατ’ επιλογήν της είτε αυτά
που της είχε παραχωρήσει με συμβόλαιο
λόγω προγάμου δωρεάς είτε δικαίωμα

191

οικήσεως σε ένα δωμάτιο της ανωτέρω
οικίας και χρηματικό ποσό που θα της
κατέβαλαν τα τέκνα του συζύγου της. Κατά
τα λοιπά όρισε κληρονόμους τα ανωτέρω
υπό την πατρική του εξουσία τέκνα του
και επίσης όρισε σχετικά με την οικία
ότι αν τα τέκνα του αποβιώσουν χωρίς
κατιόντες, τότε η οικία με την περιοχή
της θα περιέρχεται στην κυριότητα
του ήδη ενάγοντος για να χρησιμεύσει
ως κοινοτικό ή δημοτικό κατάστημα,
ενώ αν ο ήδη ενάγων δεν θελήσει να
χρησιμοποιήσει την οικία ως κοινοτικό ή
δημοτικό κατάστημα, θα περιέρχεται αυτή
στην κυριότητα τριών ναών της Αμαλιάδας
που ορίζονται στην διαθήκη. Από το
ανωτέρω περιεχόμενο της διαθήκης
προκύπτει σαφώς ότι ο ενάγων ορίστηκε
ως καταπιστευματοδόχος στην οικία με
την περιοχή της, για την περίπτωση που
τα τέκνα του διαθέτη πέθαιναν χωρίς
κατιόντες. Με τον θάνατο του διαθέτη η
κληρονομία επήχθη στα ανήλικα τέκνα του,
τα οποία εξάλλου υπεισήλθαν προσέτι σ’
αυτήν ως κληρονόμοι δια του επιτρόπου
τους Δ.Σ. ο οποίος ορίστηκε ως επίτροπος
με την διαθήκη. Την 1141934 πέθανε το
μικρότερο τέκνο ο Γ., άγαμος και χωρίς
κατιόντες και την 1011978 πέθανε η Α.,
σύζυγος του εναγομένου, επίσης χωρίς
κατιόντες και έτσι από τον θάνατό της
επήχθη στον ενάγοντα το καταπίστευμα.
Όμως τα τέκνα του διαθέτη ως αναγκαίοι
κληρονόμοι του, κληρονόμησαν
αυτοδικαίως το 1/8 της κληρονομίας του
ως νόμιμη μοίρα του καθενός και έτσι
κατά το συνολικό αυτό ποσοστό (2/8 εξ
αδιαιρέτου) είναι αυτοδικαίως άκυρη η
διαθήκη και θεωρείται ότι δεν έχει γραφτεί
το καταπίστευμα. Μετά τον θάνατο του Γ.
χωρίς διαθήκη, το ανωτέρω ποσοστό
του (1/8 εξ αδιαιρέτου) επήχθη ελεύθερο
από το βάρος του καταπιστεύματος
στην αδελφή του Α., η οποία ήταν η
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μοναδική εξ αδιαθέτου κληρονόμος του
και η οποία υπεισήλθε ως κληρονόμος
στην κληρονομία αυτή και έτσι, χωρίς
να απαιτείται να προσβάλει την διαθήκη
ώστε να υπόκειται στο δικαίωμά της σε
παραγραφή, ήταν έκτοτε κληρονόμος
κατά ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου χωρίς
το βάρος του καταπιστεύματος και κατά
ποσοστό 6/8 εξ αδιαιρέτου με το βάρος
του καταπιστεύματος. Σχετικά με την
χήρα του διαθέτη δεν αποδείχθηκε ότι
αυτή, τόσο κατά την επαγωγή όσο και
μεταγενεστέρως μέχρι την υπεισέλευσή
της στην κληρονομία, ήταν άπορη
κατά την έννοια του νόμου, αφού δεν
προσκομίζεται κάποιο στοιχείο περί
αυτού, ενώ ο μάρτυρας Θ.Π. καταθέτει
ότι «η Θ. ήταν μία αρχοντοκυρία. Η
οικογένεια της Θ. ήταν καλή οικογένεια
και ευκατάστατη». Επομένως δεν ήταν
αυτή αναγκαίος κληρονόμος του συζύγου

της, αφού έλειπε το στοιχείο της απορίας
της και έτσι δεν επηρεάζεται εξ αυτής το
καταπίστευμα. Με βάση τα ανωτέρω ο
εναγόμενος με τον θάνατο της συζύγου
του Α. χωρίς διαθήκη, είναι μοναδικός
κληρονόμος της στα 2/8 ή 1/4 εξ αδιαιρέτου
του προαναφερθέντος ακινήτου και την
κληρονομία αυτή αποδέχθηκε ενώπιον
συμβολαιογράφου και μετέγραψε την
αποδοχή. Κατά το υπόλοιπο ποσοστό
(3/4 εξ αδιαιρέτου) είναι κληρονόμος ο
ενάγων καταπιστευματοδόχος, ο οποίος
αποδέχθηκε την κληρονομία αυτή ενώπιον
του συμβολαιογράφου Αμαλιάδας Δ.Β.
(βλ. την υπ’ αριθμ. 18462/2321979
πράξη αποδοχής κληρονομίας) και
μετέγραψε την αποδοχή στον Τόμο 287
και αριθμό 7 των βιβλίων μεταγραφών του
Δήμου Αμαλιάδας και έτσι έγινε κύριος του
ακινήτου κατά το ανωτέρω ποσοστό.

1051/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Π. Μαρινάκης, Γ. Κονταξής).
Διεκδικητική αγωγή. Παθητική νομιμοποίηση, θα την αποδείξει ο ενάγων αν
αμφισβητείται. Κτήση κυριότητας από κληρονομία πριν την ισχύ του ΑΚ. Στοιχεία
απαραίτητα για την κτήση κυριότητας από κληρονομία κατά το προγενέστερο του ΑΚ
δίκαιο (Ν. 2310/1920). Κληρονόμος οικείος και κληρονόμος εξωτικός.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1033,1041,1045,149,1094 ΑΚ και 216
ΚΠολΔπροκύπτει, ότι η διεκδικητική αγωγή
ακινήτου ασκείται από τον κύριο αυτού και
απευθύνεται κατ’εκείνου, ο οποίος, κατά
τον χρόνο άσκησης της αγωγής βρίσκεται
στην κατοχή του, αδιαφόρως της αιτίας και
αν ο εναγόμενος νέμεται το διεκδικούμενο
στο δικό του όνομα ή στο όνομα άλλου,
υποχρεουμένου του ενάγοντος, όταν

αμφισβητείται να αποδείξει την παθητική
νομιμοποίηση του εναγομένου (ΑΠ 582/82
ΝοΒ 31.367, ΑΠ 518/90 Ελλ.Δ. 31.995).
Αν ο ενάγων στηρίζει την κυριότητά
του στο διεκδικούμενο σε κληρονομική
διαδοχή που έλαβε χώρα πριν την έναρξη
ισχύος του ΑΚ (23.2.1946) πρέπει να
επικαλείται τα στοιχεία εκείνα που ήσαν
απαραίτητα κατά το προγενέστερο του
ΑΚ ισχύον δίκαιο για την απόκτηση
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κυριότητας επί κληρονομιαίου ακινήτου.
Τέτοια στοιχεία που ήσαν απαραίτητα
για την απόκτηση της κληρονομιάς εξ
αδιαθέτου κατά το προγενέστερο του ΑΚ
δίκαιο (Ν.2310/20 «περί της εξ αδιαθέτου
κληρονομικής διαδοχής» και Ν.12 Πανδ.
(28.7), Ν.14 & 8 Πανδ. (92.2), Ν.2 Εισ.
2.19.2 Εισ. 31 και Ν. 3 Κωδ. 6.30) είναι η
συνδέουσα αυτόν και τον κληρονομούμενο
συγγενική σχέση δυνάμει της οποίας
εκαλείτο στην κληρονομιά εξ αδιαθέτου
και αν κατά το χρόνο του θανάτου του
κληρονομουμένου ήταν οικείος, δηλαδή
ανήλικο τέκνο του αποβιώσαντος που
τελούσε υπό την άμεσο πατρική του
εξουσία ή εξωτικός (σύζυγος ή ενήλικο
τέκνο του αποβιώσαντος). Αν επικαλείται
ότι ήταν εξωτικός του κληρονομουμένου
θα πρέπει, για την επικαλούμενη
κυριότητά του στο κληρονομιαίο ακίνητο,
να επικαλείται και ότι αποδέχθηκε

την κληρονομιά ρητώς ή σιωπηρώς,
επικαλούμενος εμφανείς πράξεις νομής
επί των κληρονομιαίων που φανερώνουν
την βούληση αυτού να αποδεχθεί την
κληρονομιά, διότι για την απόκτηση της
κληρονομιάς κατά το προγενέστερο του
ΑΚ δίκαιο από εξωτικούς απαιτείτο και
η υπεισέλευση αυτών στην κληρονομιά
ρητώς ή σιωπηρώς με πράξεις που
φανερώνουν αποδοχή. Αν ο εναγόμενος
αμφισβητήσει την κυριότητα του
δικαιοπαρόχου του ενάγοντος στο
διεκδικούμενο, ο τελευταίος υποχρεούται
να συμπληρώσει παραδεκτώς την
αγωγή του καθορίζοντας και τον τρόπο
με τον οποίο ο κληρονομούμενος
δικαιοπάροχος του ενάγοντος έγινε
κύριος του διεκδικούμενου με νόμιμο
τρόπο, όπως και κατά το προϊσχύσαν
δίκαιο ήταν η έκτακτη χρησικτησία.

1142/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Σ. Αμούργης).
Νόμιμη μοίρα. Κατάλειψη περιουσιακού αντικειμένου με βάση καταπίστευμα. Το
καταπίστευμα κατά το μέρος που βαρύνει την νόμιμη μοίρα δεν υπολογίζεται.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1800,1820 εδ.α. 1825,1827,1829,1923
&1 και 1941 του ΑΚ σαφώς προκύπτει,
ότι η με διαθήκη του συζύγου που
πέθανε εγκατάσταση της συζύγου που
επιζεί ως κληρονόμου επί ορισμένου
κληρονομιαίου πράγματος υπό το
βάρος του καταπιστεύματος υπέρ
τρίτου αποτελεί περιορισμό αυτού ως
μεριδούχου, ο οποίος περιορισμός
θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί, κατά το
μέρος που βαρύνει την νόμιμη μοίρα, γιατί
στην περίπτωση αυτή η κατάλειψη αυτή

δεν είναι τίποτε άλλο παρά εγκατάσταση
αυτής με διαλυτική αίρεση. Έτσι το μέρος
του καταπιστεύματος που βαρύνει
την νόμιμη μοίρα δεν υπολογίζεται
και η μεριδούχος σύζυγος συντρέχει
ως κληρονόμος κατά το ποσοστό της
νόμιμης μοίρας, το οποίο ανέρχεται στο
μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας της και θα
το λάβει απηλλαγμένο από το βάρος του
καταπιστεύματος, το ίδιο δε ποσοστό θα
λάβει και από κάθε άλλο κληρονομιαίο
στοιχείο (ΑΠ 1832/1999 Ελλ.Δικ. 41
1022, ΑΠ 9/1994 Ελλ.Δικ. 36 366).
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6 . Ð Ï Ë É Ô É Ê Ç ÄÉÊÏÍÏÌÉÁ
1/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ν. Κορφιάτης, Α. Κακογιάννης).
Αίτηση χορήγησης προθεσμίας προς εξέταση μαρτύρων. Μπορεί να είναι λόγος
εφέσεως ή αίτημα του εκκαλούντος για χορήγηση της προθεσμίας.

Το θέμα της χορήγησης ή όχι νέας
προθεσμίας διεξαγωγής αποδείξεων είναι
δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο στην
δευτεροβάθμια δίκη διττά, είτε δηλαδή
ως λόγος έφεσης κατά της εκκαλουμένης
που απέρριψε σχετικό αίτημα του
εκκαλούντος που υποβλήθηκε στο
Πρωτοβάθμιο δικαστήριο είτε ως αίτημα
υποβαλλόμενο το πρώτο στο Εφετείο.
Τέλος από τις διατάξεις των άρθρων
148,149 &4 και 344 ΚΠολΔ σαφώς
προκύπτει ότι η χορήγηση ή μη νέας
προθεσμίας προς εξέταση μαρτύρων

απόκειται στην κυριαρχική και ανέλεγκτη
αναιρετικά κρίση του δικαστηρίου
της ουσίας, το οποίο εκτιμώντας τις
συντρέχουσες περιστάσεις και ιδίως αν
τούτο επιβάλλεται για την πληρέστερη
διαφώτιση του δικαστηρίου, χορηγεί
την προθεσμία αυτή, ανεξαρτήτως αν
συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας συνεπεία
της οποίας ο διάδικος που υποβάλλει
σχετικό αίτημα δεν μπόρεσε να εξετάσει
τους γνωστοποιηθέντες από αυτόν
μάρτυρες (ΕΑ 3979/90 Ελλ.Δ. 31.1504,
ΕΑ 2500/98 Ελλ.Δ. 40 362).

4/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Γούναρης, Αιμιλιανός Ρουμελιώτης).
Ανακοπή ερημοδικίας και έφεση. Οι προθεσμίες προς άσκησή τους συντρέχουν.
Για να μην απωλέσει αυτός που δικάσθηκε ερήμην την προθεσμία άσκησης της
έφεσης, πρέπει μαζί με την άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας να ασκήσει επικουρικά
και έφεση, οπότε αναβάλλεται η συζήτηση της δεύτερης μέχρι ότου εκδοθεί απόφαση
εκ της ανακοπής.

Μετά την κατάργηση της
αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας, οι
προθεσμίες για την άσκηση αιτιολογημένης
ανακοπής ερημοδικίας και έφεσης
κατά της ίδιας πρωτόδικης οριστικής
απόφασης τρέχουν συγχρόνως, γι’ αυτό
και ο εναγόμενος που ερημοδικάστηκε
κατά την πρώτη συζήτηση και συνεπεία

της ερημοδικίας του ηττήθηκε, γενομένης
δεκτής της αγωγής του αντιδίκου
του, δικαιούται να ασκήσει ανακοπή
ερημοδικίας και προκειμένου να μη
απωλέσει την προθεσμία ασκήσεως της
έφεσης και ως εκ τούτου να τελεσιδικήσει
η ερήμην απόφαση, δικαιούται να
ασκήσει παραλλήλως επικουρικώς και
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έφεση κατά της ίδιας απόφασης. Πριν
όμως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης
επί της ανακοπής δεν επιτρέπεται να
συζητηθεί η έφεση, αφού αν γίνει δεκτή η
ανακοπή θα εξαφανισθεί η ανακοπτομένη
απόφαση και η υπόθεση θα ερευνηθεί
από την αρχή και ως εκ τούτου η
επικουρικώς ασκηθείσα έφεση είναι χωρίς
αντικείμενο. Σημειωτέον ότι κατά της
ίδιας πρωτόδικης οριστικής απόφασης
ασκήθηκε από τον ερημοδικασθέντα
ανακοπή ερημοδικίας και έφεση, η δεύτερη
πρέπει να ασκείται επικουρικώς, ήτοι υπό
την διατυπουμένη στο δικόγραφο αυτής
αίρεση της απορρίψεως της ανακοπής ως
απαράδεκτης η αβάσιμης, διαφορετικά ή
έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (βλ.
Ε.Α. 8690/89 Δ 22387). Στην προκειμένη
περίπτωση ο εκκαλών με το δικόγραφο
της κρινόμενης έφεσης του, την οποία

όπως ρητώς επικαλείται ασκεί υπό την
αίρεση της ασκηθείσης από τον ίδιο
και εκκρεμούς ανακοπής ερημοδικίας
κατά της ίδιας οριστικής απόφασης του
πρωτοβαθμίου δικαστηρίου που εκδόθηκε
ερήμην του για τους αναφερομένους στην
έφεση του λόγους ζητεί την εξαφάνιση
της εκκαλουμενης και την απόρριψη της
αγωγής της αντιδίκου του. Αφού επομένως
ο ίδιος ο εκκαλών, όπως ισχυρίζεται αλλά
και αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο
αντίγραφο της από 5.6.01 (κατ. 2669/01)
ανακοπής του, άσκησε κατά της ίδιας
απόφασης και ανακοπή ερημοδικίας,
πρέπει σύμφωνα με το όρθρο 249
Κ.Πολ.Δ. να αναβληθεί η συζήτηση
της έφεσης μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση επί της ασκηθείσης από τον
εκκαλούντα ανακοπής ερημοδικίας.

5/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Βλασόπουλος, Χριστόφορος Σαράκης).
Βιβλία διεκδικήσεων. Διαγραφή αγωγής. Διατάσσεται κατά την εκούσια δικαιοδοσία
(740 ΚπολΔ). Εκούσια δικαιοδοσία. Ισχύει η ελεύθερη απόδειξη, δηλαδή το δικαστήριο
δεν δεσμεύεται από αποδεικτικούς κανόνες. Αίτηση για διαγραφή αγωγής. Το
δικαστήριο δεν διατάσσει αποδείξεις αλλά σχηματίζει πεποίθηση από τα έγγραφα
που προσκομίζονται.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
220 παρ. 2 ΚΠολΔ, η διαγραφή από τα
βιβλία διεκδικήσεων των αγωγών που
είναι φανερά αβάσιμες, διατάσσεται κατά
την ειδική διαδικασία των άρθρων 740
επόμ. ΚΠολΔ (εκούσιας δικαιοδοσίας).
Εξάλλου, όπως προκύπτει από τη
διάταξη του άρθρου 759 του ίδιου
κώδικα, στην εκούσια δικαιοδοσία
ισχύει η ελεύθερη απόδειξη, δηλαδή
το δικαστήριο, με απόκλιση μόνο
ως προς την αυτοψία και την

πραγματογνωμοσύνη, δεν δεσμεύεται
από αποδεικτικούς κανόνες, ειδικά δε
προκειμένου περί διαγραφής αγωγής
από τα βιβλία διεκδικήσεων, για τη
διακρίβωση του προφανώς αβασίμου
της αγωγής, μπορεί να σχηματίσει
πεποίθηση μόνο από τα έγγραφα που
επικαλέστηκαν και προσκόμισαν οι
διάδικοι, χωρίς να είναι υποχρεωμένο
να διατάξει αποδείξεις (σχετ. ΑΠ 1406/
1998 Ελ.Δικ. 40.84).
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57/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστ. Σμέρος, Ν. Κυπρούλης).
Έφεση. Δήμος. Ασκείται έφεση ύστερα από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Αν
δεν προσαχθεί κατά την συζήτηση αναβάλλεται η πρόοδος της δίκης για να προσαχθεί.
Δεν αρκεί η προσαγωγή της απόφασης για την συζήτηση της αγωγής.

Επί νομικών προσώπων έφεση
δικαιούνται να ασκήσουν οι κατά το νόμο
εκπρόσωποί τους. Ο Δήμος μπορεί να
ασκήσει έφεση, ύστερα από απόφαση
της Δημαρχιακής Επιτροπής (ΑΠ 298/
80 ΝοΒ 28 σελ. 1723). Αν αυτή δεν
προσαχθεί, αναβάλλεται η πρόοδος της
δίκης και τάσσεται από το Δικαστήριο
προθεσμία για την συμπλήρωση της
ελλείψεως, σύμφωνα με το άρθρο 67
του ΚΠολΔ («η έφεση» Σ. Σαμουήλ Δ΄
έκδοση, σελ. 100, άρθρ. 1 επ. Δημοτικού
Κώδικα, ως ισχύει). Στην προκειμένη
υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση η
43/01 έφεση του εναγομένου Δήμου
Αμαλιάδος κατά της υπ’αριθμ. 106/2000

οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδος, που εκδόθηκε
αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική
διαδικασία. Πλην όμως δεν προσάγεται η
απαραίτητη για την άσκηση της εφέσεως
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Συνεπώς, πρέπει να αναβληθεί η
πρόοδος της δίκης, ώστε να θεραπευθεί
η προαναφερόμενη έλλειψη, κατά τα
άνω εκτιθέμενα. Σημειώνεται ότι μετά
από τηλεφωνική μέσω της Γραμματείας
ειδοποίηση προσκομίσθηκε η απόφαση
της Δημαρχιακής Επιτροπής για την
συζήτηση της αγωγής και όχι της
ασκήσεως της εφέσεως.

70/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σ. Μέρμελα, Σ. Αργυριάδης).
Έφεση. Παραίτηση του εκκαλούντος με δικόγραφό του που επέδωσε στον εφεσίβλητο
και κατέθεσε στην γραμματεία του δικαστηρίου. Η έφεση θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε
και η δίκη θεωρείται καταργημένη.

Μετά την άσκηση της έφεσης
και την αναβίωση της εκκρεμοδικίας
η πέμπτη εκκαλούσα επέδωσε στο
εφεσίβλητο την από 3052000 δήλωση
παραιτήσεως από το δικόγραφο της
έφεσης και της κλήσης προς συζήτησή
της, η δήλωση δε αυτή περιλήφθηκε σε
δικόγραφο, το οποίο κατατέθηκε στην

γραμματεία του δικαστηρίου τούτου.
Επομένως, σύμφωνα με τα άρθρα
294,295,297 και 299 του ΚΠολΔ, η
έφεση θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε ως
προς την πέμπτη εκκαλούσα και πρέπει
να κηρυχθεί καταργημένη η δίκη ως
προς αυτήν.
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95/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνστ. Τζαβάρας, Αθ. Ασημακόπουλος, Ευστ. Δάγλαρης,
Κωνστ. Γιαννάτος).
Ανακοπή κατά έκθεσης πλειστηριασμού (933 και 934 παρ. 1γ και 2 ΚΠολΔ). Έφεση
κατά πρωτόδικης απόφασης. Ο υπερθεματιστής καλεί στην δίκη του Εφετείου και τον
επισπεύσαντα την αναγκαστική εκτέλεση που είναι αναγκαίος ομόδικος χωρίς να είναι
αναγκαίο να στρέφεται η έφεση και κατ’αυτού. Απώλεια της προθεσμίας προς άσκηση
ανακοπής (30 ή 90 ημερών). Αν μεσολάβησε ανώτερη βία (έννοιά της), τότε χωρεί αίτηση
επαναφοράς των πραγμάτων που μπορεί να σωρευθεί με την ανακοπή ή να ασκηθεί με
ιδιαίτερο δικόγραφο. Επίδοση σε κάτοικο εξωτερικού. Εξετάζεται για το εμπρόθεσμο της
κοινοποίησης ο χρόνος επίδοσης στον εισαγγελέα και όχι η επίδοση στον διάδικο που
κατοικεί στο εξωτερικό. Πλειστηριασμός. Παρακώλυση του ελεύθερου συναγωνισμού
με απομάκρυνση των πλειοδοτών, απαγορεύεται και καθιστά άκυρη την κατακύρωση.
Περιστατικά με περίεργα φαινόμενα που συμβαίνουν.

Οι εκκαλούντες, υπό την
επικαλούμενη ιδιότητά τους ως
υπερθεματιστών, κλήτευσαν νομίμως
και εμπροθέσμως τον επισπεύσαντα την
αναγκαστική εκτέλεση Φ. Π., ο οποίος
ήταν ομόδικός τους στην πρωτοβάθμια
δίκη, για να παρασταθεί στην συζήτηση
της έφεσης, επιδίδοντας σ’αυτόν την
έφεση και την κλήση προς συζήτησή της.
Η ανωτέρω κλήτευση του επισπεύδοντος,
που είναι αναγκαίος ομόδικος των
εκκαλούντων υπερθεματιστών, καθιστά
παραδεκτή την συζήτηση της έφεσης και
δεν χρειάζεται να απευθύνεται και κατ’
αυτού η έφεση (αυτό χρειάζεται μόνο στην
δίκη διανομής κοινού πράγματος), αλλά
πρέπει να καλείται σε κάθε μεταγενέστερη
διαδικαστική πράξη κατά το άρθρο 76
παρ.3 του ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 1602/2000
Ελλ.Δνη 42.723). Από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 933 και 934 παρ.
1γ΄και 2 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι όταν
πρόκειται για εκτέλεση προς ικανοποίηση
χρηματικών απαιτήσεων, η ανακοπή που
αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας
πράξεως εκτελέσεως η οποία είναι η

σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και
κατακύρωσης, είναι παραδεκτή αν ασκηθεί
μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα του
πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν
πρόκειται για κινητά και ενενήντα ημέρες
από την μεταγραφή της περίληψης της
κατακυρωτικής έκθεσης αν πρόκειται για
ακίνητα (βλ. ΑΠ 69/2001 Ελλ. Δνη 42.916,
ΑΠ 853/1992 ΕΕΝ 1993 σελ. 602). Αν η
ανωτέρω προθεσμία που είναι προθεσμία
ενέργειας, παρέλθει άπρακτη, επέρχεται
κατά το άρθρο 151 του ΚΠολΔ, έκπτωση
από το δικαίωμα ασκήσεως ανακοπής
κατά του πλειστηριασμού, ο οποίος
γίνεται απρόσβλητος. Αν όμως ο καθού
η εκτέλεση εξαιτίας ανώτερης βίας δεν
μπόρεσε να ασκήσει εμπροθέσμως
την ανακοπή, έχει δικαίωμα κατά το
άρθρο 152 του ΚΠολΔ, να ζητήσει
την επαναφορά των πραγμάτων στην
προηγούμενη κατάσταση, ώστε να
θεωρηθεί εμπρόθεσμη η εκπροθέσμως
ασκηθείσα ανακοπή (βλ. Ολ. ΑΠ 29/
1992 Ελλ.Δνη 33.1445). Ως ανώτερη
βία νοείται κάθε παρακωλυτικό της
τήρησης της προθεσμίας γεγονός που
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ήταν απρόβλεπτο και δεν μπορούσε να
αποτραπεί στην συγκεκριμένη περίπτωση,
ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και
συνέσεως (βλ. ΑΠ 623/2000 Ελλ.Δνη
42.85, ΑΠ 3/1995 Ελλ.Δνη 37.81, Ολ.
ΑΠ 29/1992 Αρχ. Νομ. 43.476). Ανώτερη
βία με την ανωτέρω έννοια συνιστά και
η ανυπαίτια άγνοια από μέρους του
καθού η εκτέλεση περιστατικού το οποίο
έλαβε χώρα είτε κατά την διάρκεια του
πλειστηριασμού είτε κατά την διάρκεια της
προθεσμίας της ανακοπής και το οποίο
μπορούσε να στηρίξει λόγο ανακοπής,
ενώ αν το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα
μετά την πάροδο της προθεσμίας της
ανακοπής, είναι δηλαδή οψιγενές, δεν
συνιστά ανώτερη βία (βλ. ΑΠ 1144/1984
Ελλ. Δνη 26.36, Εφ. Ναυπλ. 268/1993 Δ.
14.449). Η ως άνω αίτηση επαναφοράς
των πραγμάτων στην προηγούμενη
κατάσταση, σε περίπτωση που δεν
εκκρεμεί κύρια δίκη, πρέπει να ασκηθεί
με ιδιαίτερο δικόγραφο σύμφωνα με
τις διατάξεις για την αγωγή, μπορεί δε
παραδεκτώς να σωρευθεί και με την
εκπρόθεσμη ανακοπή και κοινοποιείται
στον αντίδικο μέσα σε τριάντα ημέρες
από την ημέρα άρσης του εμποδίου
που συνιστούσε την ανώτερη βία. Τόσο
η κατάθεση της αίτησης επαναφοράς
όσο και η κοινοποίησή της στον αντίδικο
πρέπει, κατά τα άρθρα 153 και 155 παρ.1
του ΚΠολΔ, να γίνουν μέσα στην ανωτέρω
προθεσμία των τριάντα ημερών (βλ. ΑΠ
206/1983 Δ. 16.411, ΑΠ 572/1979 ΝοΒ
27.1606). Αν το πρόσωπο στο οποίο
πρόκειται να γίνει η κοινοποίηση της
αίτησης διαμένει στο εξωτερικό, αρκεί
η εμπρόθεσμη επίδοση στον αρμόδιο
Εισαγγελέα (άρθρ. 134 παρ.1 και 136
παρ. 1 του ΚΠολΔ) για να θεωρηθεί
εμπροθέσμως ασκηθείσα η αίτηση και
δεν λαμβάνεται προς τούτο υπόψη ο
χρόνος κατά τον οποίο θα γίνει η επίδοση
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στον κάτοικο του εξωτερικού, τα ανωτέρω
δε ισχύουν και μετά την κύρωση με τον
Ν. 1334/1983 της Διεθνούς Σύμβασης
της Χάγης της 15111965 (βλ. Γέσιου
– Φαλτσή η επίδοση δικογράφων στην
αλλοδαπή παράγρ. 40, ΑΠ 440/1992
Ελλ.Δνη 34.1076, ΑΠ 1447/1988 Ελλ.
Δνη 31.104, ΑΠ 315/2000 Ελλ.Δνη
41.1335 Εφ. Αθ. 5034/2000 Ελλ.Δνη
42.201). Αν δεν αρκούσε η πλασματική
επίδοση στον εισαγγελέα και χρειαζόταν
για το εμπρόθεσμο της άσκησης της ως
άνω αίτησης και πραγματική επίδοση
στον παραλήπτη κάτοικο του εξωτερικού,
καμία αίτηση δεν θα μπορούσε να ασκηθεί
εμπροθέσμως, αφού είναι αδύνατη η εντός
μηνός ολοκλήρωση των διαδικασιών
αποστολής στο εξωτερικό και επίδοσης
της αίτησης στον παραλήπτη.
Εν προκειμένω ο ανακόπτων
στην από 2331996 ανακοπή του κατά
του πλειστηριασμού ενός ακινήτου
του, σώρευσε και αίτηση επαναφοράς
των πραγμάτων στην προηγούμενη
κατάσταση, επικαλούμενος ότι από
ανώτερη βία και συγκεκριμένα επειδή
ανυπαιτίως αγνοούσε περιστατικά τα
οποία έλαβαν χώρα κατά την διενέργεια
του πλειστηριασμού και τα οποία
μπορούσαν να στηρίξουν λόγο ανακοπής
κατά του πλειστηριασμού, δεν άσκησε
εμπροθέσμως την ανακοπή, αλλά έλαβε
γνώση των περιστατικών αυτών την
2821996, την 2921996 και την 131996
από σχετικά αντίστοιχα δημοσιεύματα σε
εφημερίδες. Την ανωτέρω ανακοπή που
περιείχε και την αίτηση επαναφοράς,
επέδωσε ο ανακόπτων αιτών στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας την
2831996 (βλ. τις υπ’αριθμ. 2511 και
2512/2831996 εκθέσεις επιδόσεως του
δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου
Ηλείας Π.Π.), προκειμένου να
διαβιβαστούν περαιτέρω στο εξωτερικό
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για επίδοση στους καθών η ανακοπή
αίτηση που έχουν γνωστή διαμονή στην
Ελβετία. Επομένως η αίτηση επαναφοράς
ασκήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως και
έτσι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο
κατέληξε στην ίδια κρίση ορθά ερμήνευσε
και εφάρμοσε το νόμο και γι’ αυτό ο
σχετικός πρώτος λόγος της εφέσεως που
υποστηρίζει το αντίθετο, είναι αβάσιμος
στην ουσία.
Από τις διατάξεις των άρθρων
200,281 και 288 του ΑΚ, από τις οποίες
απορρέει, εκτός άλλων, η αρχή κατά
την οποία απαγορεύεται η κατά την
δικαιοπρακτική ενέργεια προς απόκτηση
δικαιώματος χρησιμοποίηση μέσων, τα
οποία προσκρούουν στην καλή πίστη
που πρέπει να διέπει τις συναλλαγές,
ερμηνευόμενες σε συνδυασμό με εκείνες
των άρθρων 960 και επόμ. και 1001 1003
του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι κάθε ενέργεια
του δανειστή ή του εμφανισθέντος
τρίτου υπερθεματιστή ή οποιουδήποτε
άλλου τελούντος σε συνεννόηση με τον
υπερθεματιστή, η οποία παρεμποδίζει
την πλειοδοσία και κατά συνέπεια την
επίτευξη μεγαλύτερου πλειστηριάσματος,
καθώς και κάθε ενέργεια των ως άνω
προσώπων που τείνει στην παρακώλυση
του
ελεύθερου
συναγωνισμού
δι’απομακρύνσεως των πλειοδοτών, με
σκοπό να κατακυρωθεί το πράγμα στον
υπερθεματιστή αντί μικρότερου τιμήματος
προς όφελος αυτού και αντίστοιχη βλάβη
του οφειλέτη και των δανειστών του,
είναι αντίθετη προς την ελευθερία των
συναλλαγών και την διέπουσα αυτές
καλή πίστη και ως τέτοια απαγορεύεται
και καθιστά άκυρη την επιτευχθείσα με
τον ανωτέρω τρόπο κατακύρωση, η
ακυρότητα δε αυτή απαγγέλλεται από το
δικαστήριο κατά το άρθρο 159 περίπτ. 3
του ΚΠολΔ, ως συνεπαγόμενη για τον
οφειλέτη βλάβη, η οποία δεν μπορεί
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να αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά
μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας
του πλειστηριασμού (βλ. ΑΠ 457/1997
Ελλ.Δνη 39.346, ΑΠ 1147/1998 Ελλ.Δνη
39.1567, ΑΠ 1454/1998 Ελλ.Δνη 40.790,
ΑΠ 154/1994 ΝοΒ 43.39).Αποδείχθηκαν
τα παρακάτω περιστατικά: Την 1461995,
με επίσπευση του Φ.Π., δανειστή του
αιτούντος ανακόπτοντος, διενεργήθηκε
αναγκαστικός πλειστηριασμός ενός
ακινήτου του τελευταίου και συγκεκριμένα
ενός οικοπέδου εκτάσεως 4.072 τετρ.
μέτρων με διώροφη οικοδομή εντός αυτού,
που βρίσκεται στην θέση «Παλιοκκλήσι» ή
«Κουκουναριές» της περιφέρειας Πύργου
Ηλείας, του οποίου η αξία ορίστηκε με
την υπ’αριθμ. 414/1994 απόφαση
του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, σε
30.000.000 δραχμές και η τιμή πρώτης
προσφοράς σε 15.000.000 δραχμές, ενώ
κατά την εκτίμηση της αρμόδιας ΔΟΥ, η
αξία του ανερχόταν σε 18.797 δραχμές.
Ο πλειστηριασμός διενεργήθηκε ενώπιον
της συμβολαιογράφου Πύργου Ε.Α.Ψ. ως
υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού και
εμφανίστηκαν κατ’αυτόν προκειμένου να
πλειοδοτήσουν οι Ι.Α., υπάλληλος ΔΕΥΑΠ,
οικονομολόγος και Δ.Κ., φαρμακοποιός,
κάτοικοι Πύργου, οι οποίοι προσέφεραν
από κοινού το ποσό των 15.000.000
δραχμών και κατέθεσαν την εκ δραχμών
5.000.000 εγγύηση συμμετοχής στον
πλειστηριασμό. Ακολούθως εμφανίστηκε
ο Ι.Μ. έμπορος κάτοικος Κατακώλου και
προσέφερε το ποσό των 15.000.100
δραχμών και κατέθεσε την ίδια ως
άνω εγγύηση. Στην συνέχεια οι Α.Κ.
προσέφεραν 15.001.000 δραχμές, ο Μπ.
15.001.500 δραχμές, οι Α.Κ. 15.002.000
δραχμές ο Μπ. 15.002.500 δραχμές,
οι Α.Κ., 15.010.000 δραχμές, ο Μπ.
15.020.000 δραχμές. Βλέποντας τότε ο
Μπ. ότι οι Α. Κ. είχαν σοβαρή υπόθεση να
ανεβάσουν την τιμή του ακινήτου και να το
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πάρουν, γι’αυτό και ανέβασαν για πρώτη
φορά την προσφορά τους κατά 100.000
δραχμές ψηλότερα από την προηγούμενη
προσφορά τους, ήλθε σε ιδιαίτερη
συνεννόηση μαζί τους και προσέφερε
στον καθένα τους το ποσό των 600.000
δραχμών για να αποχωρήσουν από τον
πλειστηριασμό και πράγματι αυτοί δεν
συνέχισαν την προσφορά τους, παρά
το ότι ο Μπ. προσέφερε στην συνέχεια
τίμημα ανώτερο από το δικό τους μόνο
κατά 1.000 δραχμές (15.111.000 δραχμές).
Έτσι το ακίνητο κατακυρώθηκε στον Ι.Μπ.
στην τιμή των 15.111.000 δραχμών και
η συμβολαιογράφος την ίδια στιγμή που
γινόταν ο πλειστηριασμός συνέταξε
την υπ’αριθμ. 14583/1461995 έκθεση
πλειστηριασμού, η οποία γράφηκε με
το χέρι (όχι σε γραφομηχανή) σε τρία
φύλλα και υπογράφτηκε στο τέλος του
κάθε φύλλου και στο τέλος της από την
συμβολαιογράφο, τον υπερθεματιστή
Μπ. και τον κήρυκα Ι.Στ. Αν όμως ο Μπ.
δεν είχε προβεί στην ανωτέρω ενέργεια
χρηματισμού και απομάκρυνσης των
πλειοδοτών Α. και Κ., αυτοί θα συνέχιζαν
την προσφορά τους και θα επιτυγχανόταν
πολύ μεγαλύτερο πλειστηρίασμα, το οποίο
θα υπερέβαινε τα 18.000.000 δραχμές,
γιατί οι ανωτέρω απομακρυνθέντες
πλειοδότες είχαν και την σοβαρή
πρόθεση και την οικονομική δυνατότητα
να προσφέρουν το ανωτέρω τίμημα.
Το ότι υπήρχε η ανωτέρω πρόθεση και
δυνατότητα των Α. και Κ. να συνεχίσουν
την πλειοδοσία προκύπτει κυρίως
από την σαφή κατάθεση του μάρτυρα
του ανακόπτοντος, καθώς και από το
ότι κατέθεσαν και εγγύηση 5.000.000
δραχμών, επιπλέον δε και ο ίδιος ο Ι.Μ.
στην κατάθεσή του παραδέχεται ότι ήθελαν
και εκείνοι να πάρουν το ακίνητο.
Με τον ανωτέρω τρόπο
παρακωλύθηκε
ο
ελεύθερος
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συναγωνισμός με σκοπό να κατακυρωθεί
το ακίνητο στον υπερθεματιστή σε
μικρότερη τιμή προς όφελος αυτού και
αντίστοιχη βλάβη του ανακόπτοντος
οφειλέτη. Επομένως η με τον ανωτέρω
τρόπο επιτευχθείσα κατακύρωση είναι,
σύμφωνα με την προαναφερθείσα σκέψη,
άκυρη και η εξ αυτής βλάβη του
ανακόπτοντος οφειλέτη δεν μπορεί να
αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνο
με την κήρυξη της ακυρότητας του
πλειστηριασμού. Για την καταβολή από
μέρους του Μπ. των ανωτέρω ποσών
στους Α. και Κ. καταθέτει ο μάρτυρας του
ανακόπτοντος, αλλά και ο ίδιος ο Μπ. το
παραδέχθηκε σε δηλώσεις του στην
ημερήσια εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» του
Πύργου (βλ. τα φύλλα της 2921996 και
131996) και επίσης το αναφέρει και η ως
άνω συμβολαιογράφος στην από
2721996 μηνυτήρια αναφορά της προς
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
Όμως οι σε βάρος του ανακόπτοντος
οφειλέτη ενέργειες, δεν περιορίστηκαν
στην προαναφερθείσα παρακώλυση του
ελεύθερου συναγωνισμού, αλλά
προχώρησαν
και
περαιτέρω.
Συγκεκριμένα ο Μπ. και η καθής η
ανακοπή Ευαγγ. Κ. έπεισαν με κάποιον
τρόπο την συμβολαιογράφο να εξαφανίσει
το τρίτο φύλλο της έκθεσης
πλειστηριασμού, το οποίο στο τέλος του
είχε τις υπογραφές της συμβολαιογράφου,
του υπερθεματιστή Μπ. και τον κήρυκα
και στην θέση του να συντάξει και να
επισυνάψει άλλο φύλλο στο οποίο μετά
την επανακαταχώρηση της τελευταίας
προσφοράς των Α. Κ. (15.110.000
δραχμές) και του Μπ. (15.111.000
δραχμές), έγραψε ότι στο σημείο εκείνο
εμφανίστηκε η ανωτέρω καθής η ανακοπή
Ευαγγ. Κ. και δήλωσε ότι προσφέρει
15.211.000 δραχμές για τον εαυτό της και
για λογαριασμό του καθού η ανακοπή
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συζύγου της Π.Κ. Στην συνέχεια έγραψε
ότι συμπληρώθηκε η ώρα 14.15 και δεν
έγινε άλλη προσφορά και κατακυρώθηκε
το ακίνητο στους Ευαγγ. και Π.Κ. και στο
τέλος έγραψε ότι η συνταχθείσα έκθεση
διαβάστηκε και υπογράφεται από την ίδια
(συμβολαιογράφο) την πλειοδότρια
Ευαγγ. Καρούσου και τον κήρυκα. Όμως
η Κ. υπέγραψε μόνο στο τέλος του τρίτου
φύλλου της έκθεσης και όχι στα δύο
πρώτα φύλλα στα οποία, αντίθετα,
υπάρχει η υπογραφή του Μπ., πράγμα
που μαρτυρεί την προηγούμενη
κατακύρωση στον Μπ. και την
αντικατάσταση του τρίτου μόνο φύλλου
της έκθεσης. Έτσι επιβεβαιώνεται η
κατάθεση του μάρτυρα του ανακόπτοντος,
καθώς και ο ισχυρισμός των Α. και Κ. στην
από 2821996 αγωγή τους ότι το ακίνητο
κατακυρώθηκε στον Μπ. Η αναφορά της
Κ. ως εμφανισθείσης κατά τον
πλειστηριασμό και ως υπερθεματίστριας,
έγινε είτε γιατί ο Μπ. δεν μπόρεσε να
καταβάλει μέσα στην νόμιμη προθεσμία
το πλειστηρίασμα και βρήκε στο μεταξύ
το ζεύγος Κ. ως ενδιαφερόμενους
αγοραστές και τους πρότεινε ως
υπερθεματιστές, ώστε να αποφευχθεί ο
αναπλειστηριασμός σε βάρος του, είτε
βρήκε τους ανωτέρω αγοραστές στους
οποίους πούλησε το ακίνητο και τους
πρότεινε ως υπερθεματιστές ώστε να
αποφευχθούν τα έξοδα και ο φόρος της
δεύτερης μεταβίβασης. Όποιος βέβαια και
αν ήταν ο λόγος, σημασία έχει ότι η
συμβολαιογράφος βεβαίωσε στην έκθεση
ψευδή περιστατικά, αφού η Κ. ούτε
εμφανίστηκε κατά τον πλειστηριασμό ούτε
πλειοδότησε, γιατί βρισκόταν στην Ελβετία
και ήλθε στην Ελλάδα δύο περίπου μήνες
μετά τον πλειστηριασμό και υπέγραψε στο
περιέχον την ψευδή βεβαίωση τρίτο
φύλλο της έκθεσης είναι γνήσια, το
παραδέχεται τόσο ο Μπ. στην κατάθεσή
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του στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, όσο και
η συμβολαιογράφος στην απολογία της
στο ποινικό δικαστήριο (βλ. την υπ’αριθμ.
769772/2001 απόφαση του Τριμελούς
Εφετείου Πατρών). Έτσι αποδεικνύεται
ψευδής ο ισχυρισμός του Μπ., τον οποίο
επικαλούνται οι καθών η ανακοπή ότι κατά
την διάρκεια του πλειστηριασμού, αυτός
δήλωσε στην συμβολαιογράφο ότι
πλειοδοτεί για λογαριασμό του ζεύγους Κ.
και ότι εκείνη παρέλειψε να το γράψει στην
έκθεση, γιατί αν ήταν έτσι, δεν
δικαιολογείται η γνήσια υπογραφή της Κ.
στο τρίτο φύλλο της έκθεσης, αλλά θα
υπήρχε η υπογραφή του Μπ. και στο
φύλλο
αυτό.
Ακολούθως
η
συμβολαιογράφος με βάση την κατά τα
άνω ψευδή κατά περιεχόμενο υπ’αριθμ.
14583/1461995 έκθεση πλειστηριασμού
συνέταξε την υπ’αριθμ. 14875/2381995
περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, η
οποία μεταγράφηκε την 3181995. Κατά
το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου του
1996 οι Α. και Κ. έμαθαν για τις ανωτέρω
παράνομες
ενέργειες
της
συμβολαιογράφου και της ζητούσαν
χρήματα για να μην την καταγγείλουν. Τότε
αυτή, γνωρίζοντας πλέον ότι η ανωτέρω
παράνομη ενέργειά της δεν θα έμενε
κρυφή, την δημοσιοποίησε η ίδια
υποβάλλοντας στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Ηλείας την από 2721996
μηνυτήρια αναφορά της κατά των
ανωτέρω, για εκβίαση, φροντίζοντας
βέβαια παράλληλα να εμφανίσει την ως
άνω παρανομία της ως απλή αμέλειά της,
συνιστάμενη στο ότι δήθεν δήλωσε ο Μπ.
ότι πλειοδοτεί για λογαριασμό του ζεύγους
Κ. και ότι αυτή παρέλειψε να το
καταχωρίσει στην έκθεση πλειστηριασμού.
Επίσης ανέφερε στην ανωτέρω μήνυσή
της και για τον χρηματισμό των Α.Κ. από
μέρους του Μπ., για τον οποίον την
πληροφόρησε τότε ο Μπ., εμφανίζοντάς
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τον βέβαια ως προϊόν εκβιασμού των Α.Κ.
προς τον Μπ. Το θέμα τότε έλαβε
δημοσιότητα και έγιναν τρία διαδοχικά
εκτενή δημοσιεύματα στην ημερήσια
εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» του Πύργου, στα
φύλλα της 2821996, της 2921996 και της
131996. Από τα δημοσιεύματα αυτά
πληροφορήθηκε για πρώτη φορά και ο
ανακόπτων για τις παράνομες ενέργειες
που έλαβαν χώρα κατά την διενέργεια του
πλειστηριασμού και μετά από αυτόν και
πριν συνταχθεί η περίληψη κατακυρωτικής
έκθεσης. Συγκεκριμένα πληροφορήθηκε
για τον από μέρους του Μπ. χρηματισμό
των Α.Κ. για να σταματήσουν την
πλειοδοσία και για την ψευδή βεβαίωση
(διανοητική πλαστογραφία) της
συμβολαιογράφου στην έκθεση
πλειστηριασμού. Μέχρι τα ανωτέρω
δημοσιεύματα, ο ανακόπτων γνώριζε ότι
υπερθεματιστής ήταν ο Μπ., χωρίς όμως
να γνωρίζει τον παράνομο τρόπο με τον
οποίο το πέτυχε (παρακώλυση ελεύθερου
συναγωνισμού) και επίσης γνώριζε ότι
μετά από λίγο καιρό ο Μπ. πούλησε το
ακίνητο στο ζεύγος Κ. και δεν είχε λόγο ο
ανακόπτων να ερευνήσει τα βιβλία
μεταγραφών για να διαπιστώσει ότι δεν
είχε γραφτεί ως υπερθεματιστής ο Μπ.,
γιατί δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι η
συμβολαιογράφος που είναι όργανο
ασκήσεως δημόσιας εξουσίας στον
πλειστηριασμό, θα πλαστογραφούσε την
έκθεση πλειστηριασμού. Έτσι ο
ανακόπτων αγνοούσε ανυπαιτίως ότι κατά
τον πλειστηριασμό και μετά από αυτόν και
εντός της προθεσμίας της ανακοπής
κατ’αυτού, έλαβαν χώρα τα ανωτέρω
περιστατικά, τα οποία συνιστούν λόγους
ανακοπής και γι’αυτό δεν άσκησε
εμπροθέσμως (μέχρι την 30101995) την
ανακοπή και την άσκησε εντός μηνός
αφότου έλαβε γνώση των ανωτέρω
περιστατικών. Η ανυπαίτια άγνοια από

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

μέρους του ανακόπτοντος των ανωτέρω
περιστατικών που αποτελούν λόγους
ανακοπής, συνιστά ανώτερη βία κατά την
έννοια του άρθρου 152 παρ.1 του ΚΠολΔ,
η οποία δικαιολογεί την εκπρόθεσμη
άσκηση της ανακοπής και έτσι η ανακοπή
θεωρείται εμπροθέσμως ασκηθείσα.
Επίσης παραδεκτώς προτείνεται από
μέρους του ανακόπτοντος ο ισχυρισμός
που περιέχεται στην ανακοπή περί
πλαστότητας της έκθεσης πλειστηριασμού,
δεδομένου ότι παρεσχέθη στον
υπογράψαντα την ανακοπή πληρεξούσιο
δικηγόρο, έγκριση της προσβολής του
περί πλαστότητας ισχυρισμού, με βάση
το υπ’αριθμ. 72/2002 ειδικό πληρεξούσιο
της συμβολαιογράφου Πύργου Δ.Θ. (βλ.
Εφ.Αθ. 3317/1990 Ελλ.Δνη 32.150,
Εφ.Αθ. 9429/1984 ΝοΒ. 33.823). Έτσι
ανατρέπεται η πλήρης απόδειξη που
παρέχει ως δημόσιο έγγραφο η έκθεση
πλειστηριασμού και συνακόλουθα
ανατρέπεται
και
η
περίληψη
κατακυρωτικής έκθεσης, λόγω της μεταξύ
τους σχέσεως αναφερομένου και
αναφέροντος εγγράφου, επειδή
επαναλαμβάνεται όλη η ουσιώδης έννοια
του αναφερόμενου εγγράφου, κατ’άρθρ.
436 παρ.1 του ΚΠολΔ (πρβλ. ΑΠ 1100/
1997 Ελλ.Δνη 40.307, Εφ.Αθ. 499/1997
Ελλ.Δνη 38.1629). Μετά από όσα
αναφέρθηκαν, αποδεικνύεται η ουσιαστική
βασιμότητα του λόγου της ανακοπής που
αναφέρεται στην παρακώλυση του
ελεύθερου συναγωνισμού, η οποία
παρακώλυση έγινε από τον πραγματικό
υπερθεματιστή Ι.Μπ., με σκοπό την δική
του ωφέλεια και την βλάβη του
ανακόπτοντος από την μη επίτευξη
μεγαλύτερου πλειστηριάσματος. Η βλάβη
αυτή του ανακόπτοντος η οποία
αναλύθηκε ειδικότερα παραπάνω, δε
μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά
παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας
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του πλειστηριασμού. Αλλά και με την
υποστηριζόμενη από τους καθών η
ανακοπή εκδοχή ότι ο Μπ. πλειοδότησε
για λογαριασμό του ζεύγους Κ., πάλι ο
πλειστηριασμός είναι άκυρος γιατί ο Μπ.
προέβη στην ενέργεια της παρακώλυσης

του ελεύθερου συναγωνισμού, σε
συννενόηση με τους ανωτέρω
υπερθεματιστές και προς όφελός τους και
αντίστοιχη βλάβη του ανακόπτοντος.
Επομένως η ανακοπή είναι βάσιμη στην
ουσία και έπρεπε να γίνει δεκτή.

96/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διον. Ζαχαρόπουλος (Δικαστικ. Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ.),
Ανδρ. Αγγελακόπουλος).
Αμοιβή πραγματογνώμονα (πολ. μηχανικού). Ο υπολογισμός της δεν γίνεται με βάση
το Π.Δ. 696/1974, αλλά με βάση το άρθρο 8 του Π.Δ. της 25/3/1835 και καθορίζεται
κατά την εύλογη κρίση του δικαστή.

Από την διάταξη του άρθρου 8
του Β.Δ. της 25/3/1835 «περί των εις
πολιτικάς δίκας δικαιωμάτων μαρτύρων,
πραγματογνωμόνων, εμπειροτεχνών
κ.λ.π., που ισχύει και μετά την εισαγωγή
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (βλ.
Ολ. ΑΠ 525/1979 ΝοΒ 27.1582), σε
συνδυασμό με το άρθρο 677 παρ.1 και
3 του ΚΠολΔ, σαφώς προκύπτει ότι η
αμοιβή των πραγματογνωμόνων που
διόρισε το δικαστήριο, δεν υπολογίζεται
με βάση την αξία του αντικειμένου της
πραγματογνωμοσύνης, ούτε με βάση
τα όρια των αμοιβών των μηχανικών
του Π.Δ. 696/1974, αλλά κατά την
εύλογη κρίση του δικαστή, ο οποίος
λαμβάνει υπόψη του την απασχόληση

και τις επιστημονικές γνώσεις που
απαιτήθηκαν, την σπουδαιότητα της
εκτελεσθείσης εργασίας και γενικά τις
προσπάθειες που καταβλήθηκαν για
την εκτέλεση της πραγματογνωμοσύνης
(βλ. Κ. Χορομίδη η αναγκαστική
απαλλοτρίωση παράγρ. 89, Β.
Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ στο άρθρο 677
σημείωση 20, Εφ.Αθ. 424/1974 Δ.
7.198). Επομένως το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, το οποίο προσδιόρισε την
αμοιβή του ενάγοντος πραγματογνώμονα
με βάση τις ανωτέρω διατάξεις και όχι με
βάση το Π.Δ. 696/1974, ορθά εφάρμοσε
το νόμο και έτσι ο δεύτερος λόγος της από
6.11.2001 εφέσεως, που υποστηρίζει το
αντίθετο είναι αβάσιμος στην ουσία.
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99/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Γκόντας, Γ. Καλαπόδης).
Πλειστηριασμός. Είναι παράγωγος τρόπος κτήσεως κυριότητας. Αποτελεί ιδιόρρυθμη
σύμβαση πωλήσεως που ενεργείται υπό το κύρος της αρχής και ολοκληρώνεται
με την κατακύρωση που αποδέχεται την τελευταία προσφορά του υπερθεματιστή.
Προσδιορισμός του ακινήτου που πλειστηριάσθηκε. Αν υπάρχει κενό έχουν εφαρμογή
τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία εκτός από την έκθεση
κατακύρωσης, ακόμα και μάρτυρες.

Κατά το άρθρο 1005 παρ.1
ΚΠολΔ «από την στιγμή που ο
υπερθεματιστής
καταβάλει
το
πλειστηρίασμα, ο υπάλληλος του
πλειστηριασμού του δίνει περίληψη
της κατακυρωτικής έκθεσης. Με την
κατακύρωση και αφότου μεταγραφεί η
περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης,
ο υπερθεματιστής αποκτά το δικαίωμα
που είχε εκείνος κατά του οποίου
έγινε η εκτέλεση». Δηλαδή με την
διάταξη αυτή καθιερώνεται ρητώς η
αρχή ότι ο πλειστηριασμός αποτελεί
αιτία παραγώγου τρόπου κτήσεως
της κυριότητας και ότι συνεπώς ο
υπερθεματιστής θεωρείται ειδικός
διάδοχος του καθού η εκτέλεση, τον
οποίο και διαδέχεται στο δικαίωμα.
Ειδικότερα, ο υπερθεματιστής αποκτά
το δικαίωμα αυτό «δυνάμει συμβάσεως»
όπως είναι η εκποίηση από αναγκαστικό
πλειστηριασμό, που αποτελεί, όπως
από την πιο πάνω διάταξη του άρθρου
1005 παρ.1 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με
εκείνες των άρθρων 1017 παρ. 2 ίδιου
κώδικα και 199,513,1192 και 1198 ΑΚ
σαφώς προκύπτει, ιδιόρρυθμη σύμβαση
πωλήσεως, η οποία ενεργείται υπό το
κύρος της αρχής και ολοκληρώνεται με
την κατακύρωση που αποδέχεται την

τελευταία προσφορά του υπερθεματιστή
(βλ. ΑΠ 242/2000 Ελλ.Δικ. 41.1039,
ΕΑ 6474/2001 Ελλ.Δικ. 43.201).
Προς προσδιορισμό επομένως του
πλειστηριασθέντος ακινήτου οφείλει
το δικαστήριο να λάβει υπόψη το
περιεχόμενο της κατακυρωτικής
εκθέσεως, εάν δε από αυτό προκύπτει
κενό ή αμφιβολία περί της εννοίας
του υποχρεούται να εφαρμόσει τους
καθιερωμένους από τα άρθρα 173 και
200 ΑΚ γενικούς ερμηνευτικούς κανόνες
σύμφωνα με τους οποίους κατά την
ερμηνεία των δηλώσεων βουλήσεως
αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς
προσήλωση στις λέξεις, οι συμβάσεις
δε ερμηνεύονται όπως απαιτεί η
καλή πίστη αφού ληφθούν υπόψη
και τα συναλλακτικά ήθη. Γι’αυτή την
ερμηνεία μπορούν να ληφθούν υπόψη
και στοιχεία που βρίσκονται έξω από
την έκθεση κατακυρώσεως μεταξύ
των οποίων η έκθεση αναγκαστικής
κατασχέσεως και λοιπά έγγραφα
ακόμη και μάρτυρες εφόσον όλα αυτά
συντελούν στην διασάφηση της έννοιας
του ερμηνευομένου εγγράφου (βλ. ΑΠ
651/1999 Ελλ.Δικ. 41.437, ΑΠ 1162/
1975 ΝοΒ 24.427).
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101/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Β. Καγκελάρη, Ν. Κορφιάτης).
Συμβολαιογραφικό έγγραφο. Πλήρης απόδειξη για όσα ο συμβολαιογράφος
αναφέρει ότι έγιναν από τον ίδιο ή ενώπιόν του. Ανταπόδειξη δεν επιτρέπεται εκτός
αν προσβληθεί ως πλαστό. Για άλλες δηλώσεις των συμβαλλομένων που δεν έχει
δική του αντίληψη ο συμβ/φος χωρεί ανταπόδειξη και χωρίς προσβολή του εγγράφου
ως πλαστού. Εξετάζονται και μάρτυρες. Περιστατικά.

Το συμβολαιογραφικό αυτό
έγγραφο, πράγματι σύμφωνα με τα άρθρα
438,440 και 441 ΚΠολΔ, ως δημόσιο
έγγραφο, αποτελεί πλήρη απόδειξη,
χωρίς να επιτρέπεται ανταπόδειξη, παρά
μόνο δια της προσβολής του ως πλαστού,
όχι όμως ως προς όλα όσα περιέχονται
σ’αυτό, αλλά μόνο ως προς όσα ο συμβ/
φος αναφέρει ότι έγιναν από τον ίδιο ή
ενώπιόν του. Ως προς την αλήθεια των
δηλώσεων των δικαιοπρακτούντων για
τα οποία ο συμβ/φος δεν έχει δική του
αντίληψη, χωρεί ανταπόδειξη και χωρίς
προσβολή του έγγραφου ως πλαστού.
Η ανταπόδειξη δε αυτή μπορεί

να γίνει και με μάρτυρες σε όλες τις
περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 394
ΚΠολΔ και χωρίς τους περιορισμούς
της παρ.2 του ίδιου άρθρου (ΑΠ 848/
1992 ΕΕΝ 1993 σελ. 601). Συνεπώς,
κατά της παραπάνω δηλώσεως των
συμβαλλομένων στο ως άνω συμβόλαιο
διαδίκων, ότι καταβλήθηκε εκτός του
γραφείου της συμ/φου το ποσό του
1.000.000 δραχμών, χωρεί ανταπόδειξη
και με μάρτυρες, χωρίς τους ανωτέρω
περιορισμούς, αφού αφορά περιστατικό το
οποίο δεν έγινε ενώπιον της συμβ/φου και
του οποίου αυτή δεν ήταν υποχρεωμένη
να ελέγξει την ακρίβεια.

112/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λ. Τσαούσης, Αναστ. Σμέρος, Αντ. Πατρινός).
Έφεση. Παράπονο μόνο για την κατ’ουσία εσφαλμένη κρίση του πρωτοβαθμίου
δικαστηρίου. Το Εφετείο μπορεί να εξαφανίσει την εκκαλουμένη επειδή η αγωγή
είναι νομικά αβάσιμη, χωρίς παράπονο. Ασφαλιστική σύμβαση για την εκτέλεση
έργου. Ο ζημιωθείς όμορος ιδιοκτήτης δεν νομιμοποιείται να ασκήσει αγωγή κατά
της ασφαλιστικής εταιρείας. Ομόρρυθμη εταιρεία. Έγερση αγωγής από τους εταίρους
κατά τρίτου για ηθική ικανοποίηση. Δεν νομιμοποιούνται.

Λόγω του κατά το άρθρο 522
ΚΠολΔ μεταβιβαστικού αποτελέσματος
της έφεσης, το Εφετείο, που έχει ως

προς την αγωγή την αυτήν εξουσία, που
έχει και το πρωτοβάθμιο Δ/ριο, μπορεί
αν και ο εκκαλών παραπονείται μόνον
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για την κατ’ουσίαν εσφαλμένη κρίση του
πρωτοβαθμίου Δ/ρίου, να θεωρήσει την
αγωγή ως κατά νόμο αβάσιμη, πράγμα
που ερευνάται και αυτεπαγγέλτως,
οπότε, διότι στην περίπτωση αυτή
δεν επιτρέπεται η, σύμφωνα με το
άρθρο 534 ΚΠολΔ, αντικατάσταση
της αιτιολογίας, καθ’όσον οδηγεί σε
διαφορετικό αποτέλεσμα, εξαφανίζεται η
εκκαλουμένη απόφαση και απορρίπτεται
η αγωγή για τον ανωτέρω λόγο και
χωρίς να υπάρχει ειδικό παράπονο
προς τούτο (ΑΠ 1017/72 ΝοΒ 21.594,
Εφ.Θεσ. 777/90 Αρμ. 1990.951). Στην
προκειμένη περίπτωση, με το ως άνω
περιεχόμενο η αγωγή δεν είναι νόμιμος
και ως τέτοια πρέπει να απορριφθεί,
καθ’όσον ασκείται κατά της τρίτης
εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας, διότι
η σύμβαση ασφάλισης, σύμφωνα με την
οποία η τρίτη αυτή εναγομένη εταιρεία
ανέλαβε την έναντι τρίτων αστική
ευθύνη για ζημίες προκαλούμενες από
την εκτέλεση του έργου, καταρτίσθηκε
μεταξύ αυτής και της πρώτης
εναγομένης τραπεζικής εταιρείας και,
ως εκ τούτου, δεν παρέχεται δικαίωμα
στους ενάγοντες να στραφούν κατά της
ασφαλιστικής αυτής εταιρείας. Ακόμη, η
αγωγή ως προς τον δεύτερο και τρίτο

ενάγοντα, Μ. και Γ. Τρ. ομόρρυθμα μέλη
της πρώτης εναγομένης εταιρείας, με
την οποία ο καθένας τους ζητούν ποσό
100.000 δρχ., για την ικανοποίηση της
ηθικής τους βλάβης, είναι μη νόμιμος και
ως τέτοια πρέπει να απορριφθεί, διότι
κατά το άνω περιεχόμενο της αγωγής
η αδικοπραξία τελέσθηκε σε βάρος της
πρώτης εναγομένης εταιρείας, η οποία
και μόνον μπορούσε να προβάλλει
τέτοιο αίτημα, το οποίο όμως δεν ζητεί.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δ/ριο, που
δέχθηκε την αγωγή ως νόμιμη και εν
μέρει κατ’ουσίαν ως προς τους αμέσως
ανωτέρω δύο ενάγοντες και ως προς την
τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία,
καίτοι η αγωγή ως προς αυτούς τους δύο
ενάγοντες και την τρίτη αυτή ασφαλιστική
εταιρεία ήταν κατά νόμο αβάσιμη και
έπρεπε γι’αυτό να απορριφθεί, έσφαλε
και πρέπει, κατ’ αποδοχήν των εφέσεων
με τις οποίες οι εκκαλούσες – εναγόμενες
εταιρείες μέμφονται την εκκαλουμένη
απόφαση για ουσιαστικές πλημμέλειες,
να εξαφανισθεί, αφού δε στην συνέχεια
κρατήσει το παρόν Δ/ριο την υπόθεση
για ουσιαστική κρίση, απορρίψει την
αγωγή ως προς τα κεφάλαιά της αυτά
ως μη νόμιμη.

124/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δ. Κονδύλης, Γ. Φωτόπουλος).
Τόκοι από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων με Τράπεζες και αναστολή
αναγκαστικών εκτελέσεων κατά οφειλετών. Ν. 2789/2000. Διενέργεια πλειστηριασμού
από Τράπεζα κατά οφειλέτου. Πότε και πώς ακυρώνεται. Περιστατικά.

Από την διάταξη της παρ.2
του άρθρου 533 ΑΚ που ορίζει ότι το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο εφαρμόζει

το νόμο που ίσχυε όταν δημοσιεύτηκε η
πρωτόδικη απόφαση προκύπτει, ότι το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο εφαρμόζει το
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νόμο που διέπει την έννομη σχέση ή το
δικαίωμα, που αποτελούσε αντικείμενο
της δίκης και συνεπώς ήταν εφαρμοστέος
όταν δημοσιεύτηκε η πρωτόδικη απόφαση
και όχι τον τυχόν ισχύοντα νεότερο νόμο
με αντίθετο ή άλλο περιεχόμενο που
όμως δεν έχει αναδρομική δύναμη (ΑΠ
181/2000 Ελλ.Δικ. 41 969). Περαιτέρω
με το άρθρο 30 του Ν. 2789/2000, που
ίσχυσε από 11/2/2000 ορίστηκαν τα
ακόλουθα. 1. Κατ’εξαίρεση των κειμένων
διατάξεων η συνολική οφειλή από τόκους
σε καθυστέρηση που παρήχθησαν από
κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή
πιστώσεων που έχουν συνομολογηθεί
με πιστωτικά ιδρύματα δεν δύναται
να υπερβεί το πιο κάτω αναφερόμενο
πολλαπλάσιο της απαίτησης, όπως αυτή
είχε διαμορφωθεί κατά τον χρόνο της
καταγγελίας της σύμβασης ή προκειμένου
περί αλληλόχρεων λογαριασμών κατά
τον χρόνο του οριστικού κλεισίματος
αυτών …α) το τετραπλάσιο εάν τα ως
άνω περιστατικά συνέβησαν μέχρι 31/12/
1985. β) Το τριπλάσιο, εάν συνέβησαν
μετά την υπό (α) ημερομηνία και μέχρι
την 31/12/1990. γ) Το διπλάσιο, εάν
συνέβησαν μετά την υπό (β) ημερομηνία
και μέχρι την 31/12/1985…4. Από της
ισχύος του παρόντος νόμου τα πιστωτικά
ιδρύματα υποχρεούνται α)…β)να μην
λογίζουν τόκους για την συνολική οφειλή,
όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την
εφαρμογή των παρ.1 και 2 μέχρι τις 30
Απριλίου 2000, και να μην αρχίσουν
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης,
ούτε να συνεχίσουν διαδικασίες που
είχαν αρχίσει μέχρι την 31 Οκτωβρίου
2000. Η παραπάνω παράγραφος
τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του
Ν. 2873/2000 και αντί της 31/10/2000
ορίστηκε η 31/3/2001…8. Οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν
όσα είτε κρίθηκαν, οποτεδήποτε
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τελεσίδικα, εκτός αν εκκρεμούν κατά
την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος
στον Άρειο Πάγο, είτε ρυθμίστηκαν με
διάταξη νόμου ή συμβιβασμό …μέχρι την
δημοσίευση του παρόντος και οι σχετικές
συμφωνίες εξακολουθούν να δεσμεύουν
τα μέρη. Εξάλλου με το άρθρο 42 του Ν.
2911/9.5.2000 αντικαταστάθηκε η παρ.1
του άρθρου 30 του Ν. 2789/2000 και
τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 30
του Ν. 2789/2000 και τροποποιήθηκε η
παρ. 4β του ιδίου άρθρου και ορίζονται τα
ακόλουθα. 1. Κατ’ εξαίρεση των κειμένων
διατάξεων η υφισταμένη συνολική οφειλή
από κάθε είδους συμβάσεις δανείων,
που έχουν συνομολογηθεί με πιστωτικά
ιδρύματα και οι σχετικές συμβάσεις
έχουν καταγγελθεί ή προκειμένου περί
αλληλόχρεων λογαριασμών έχουν
κλείσει οριστικά …μέχρι 31/12/2000
δεν δύναται να υπερβεί τα παρακάτω
πολλαπλάσια …α)…β)…γ) το διπλάσιο,
εάν συνέβησαν από 1/1/1991 και μέχρι
31/12/2000…4β…αντί της 31 Μαρτίου
2000, ορίζεται η 31/12/2001. Από τις
παραπάνω διατάξεις σαφώς συνάγεται,
ότι ο νομοθέτης προς εναρμόνισή τους με
τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/
1998, που ρύθμισαν τον ανατοκισμό των
καθυστερουμένων τόκων, επεδίωξε να
αμβλύνει τις συνέπειες του ανατοκισμού
για τους οφειλέτες από συμβάσεις
δανείων και πιστώσεων με πιστωτικά
ιδρύματα, θεσπίζοντας ανώτατο όριο
(πολλαπλάσιο) των απαιτήσεων των
Τραπεζών για τις συμβάσεις των
δανείων που είχαν καταγγελθεί ή για
αλληλόχρεους λογαριασμούς που
έκλεισαν οριστικά μέχρι 31/12/2000.
Παράλληλα για να δοθεί η δυνατότητα
στις Τράπεζες να αναπροσαρμόσουν τις
απαιτήσεις τους στα όρια που ορίζονται
με τις διατάξεις αυτές και περιληφθούν
και ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, λόγω
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καταγγελίας των συμβάσεων ή
οριστικού κλεισίματος των αλληλόχρεων
λογαριασμών μετά την 15/4/1998,
για τις οποίες δεν υπήρξε πρόβλεψη
στην αρχική διάταξη του άρθρου 30
παρ.1 του Ν. 2789/2000, ορίστηκε η
αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής
εκτελέσεως αυτοδικαίως μέχρι 31/12/
2001. Περαιτέρω η αληθινή έννοια της
παρ.8 του άρθρου 30 Ν. 2789, είναι
ότι ο περιορισμός της διάταξης αυτής
αφορά τον υπολογισμό των τόκων για
τα χρηματικά ποσά που επιδικάστηκαν
τελεσιδίκως, δηλαδή ρυθμίζει την
αφετηρία υπολογισμού της οφειλής για
τον υπολογισμό των εφεξής τόκων και
δεν έχει σχέση με την αναστολή των
αναγκαστικών εκτελέσεων, που επήλθε
αυτοδικαίως από το νόμο μέχρι 31/
12/2001. Στην συγκεκριμένη υπόθεση
από τα έγγραφα που επικαλούνται
νομίμως και προσκομίζουν οι διάδικοι
αποδεικνύονται τα ακόλουθα. Με την 188/
1993 σύμβαση πιστώσεως με ανοιχτό
(αλληλόχρεο) λογαριασμό η εκκαλούσα
Τράπεζα χορήγησε στον Α.Π. πίστωση
μέχρι του ποσού των 60.000.000 δρχ. Η
σύμβαση αυτή, την οποία είχε εγγυηθεί
η εφεσίβλητη ομόρρυθμη εταιρεία με την
επωνυμία «Α.Π.» έκλεισε οριστικά την
30/6/1999 με χρεωστικό υπόλοιπο σε
βάρος του πιστούχου και της εγγυήτριας
το ποσό των 90.701.172 δρχ., πλέον
τόκων, για το οποίο εκδόθηκε σε βάρος
τους η 157/1999 διαταγή πληρωμής του
δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ηλείας. Η διαταγή πληρωμής επεδόθηκε
στην εφεσίβλητη δύο φορές, χωρίς να
ασκηθεί ανακοπή και έτσι αυτή απέκτησε
δύναμη δεδικασμένου. Ακολούθως η
εκκαλούσα κατέσχεσε αναγκαστικά
ακίνητα της εφεσίβλητης, τα οποία
εκπλειστηριάσθηκαν την 12/7/2000 και
κατακυρώθηκαν στην ίδια, στην οποία
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η υπάλληλος του πλειστηριασμού,
συμβολαιογράφος Πύργου Μ.Χ.
χορήγησε
την
1622/25.9.2000
περίληψη της κατακυρωτικής εκθέσεως,
που μεταγράφηκε νομίμως. Κατά του
πλειστηριασμού και της κατακύρωσης η
εφεσίβλητη άσκησε την από 4/10/2000
ανακοπή, επικαλούμενη την ακυρότητα
του πλειστηριασμού, επειδή έγινε εντός
της προθεσμίας αναστολής του μέχρι
την 31/10/2000, που προβλέπονταν
από την διάταξη του άρθρου 4β του
Ν. 2789/2000, η οποία έγινε δεκτή με
την εκκαλουμένη απόφαση. Κατά τον
χρόνο δημοσιεύσεως της εκκαλουμένης
αποφάσεως (25/6/2001) ίσχυε το
άρθρο 42 του Ν. 2911/9.5.2001, το
οποίο τροποποίησε το άρθρο 30 του
Ν. 2789/2000. Ο νόμος αυτός, όπως
προκύπτει από το περιεχόμενό του, είχε
σιωπηρά αναδρομική δύναμη, καθόσον
κατελάμβανε και την επίδικη περίπτωση,
αφού η σύμβαση του αλληλόχρεου
λογαριασμού είχε κλείσει οριστικά την
30/6/1999 και εφαρμόζεται από το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Η εκκαλούσα
με τον πρώτο λόγο της εφέσεώς της
ισχυρίζεται, ότι στην συγκεκριμένη
υπόθεση δεν είχαν εφαρμογή η διάταξη
του άρθρου 30 παρ. 4β του Ν. 2789/
2000, καθόσον ο νόμος αυτός ρύθμισε
οφειλές συμβάσεων αλληλόχρεων
λογαριασμών που έκλεισαν μέχρι 15/4/
1978, ενώ ο επίδικος έκλεισε την 30/6/
1999. Ο λόγος αυτός της εφέσεως πρέπει
ν’απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον με
την νεότερη διάταξη του άρθρου 42 του
Ν. 2911/2001, που έχει αναδρομική
δύναμη, περιελήφθη και η επίδικη
περίπτωση στο όριο της αναστολής
μέχρι 31/12/2001. Με τον δεύτερο λόγο
της εφέσεως η εκκαλούσα προβάλλει,
ότι η απαίτησή της έχει κριθεί τελεσίδικα,
επειδή είναι εξοπλισμένη με δύναμη
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δεδικασμένου και εξαιρείται από την
ρύθμιση της αναστολής, κατ’ εφαρμογή
της παρ.8 του άρθρου 30 Ν. 2789/2000.
Και ο λόγος αυτός της εφέσεως πρέπει
ν’απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον
κατά την αληθινή της έννοια η παρ.8
αφορά τον υπολογισμό των εφεξής
τόκων μετά την τελεσιδικία της απαίτησης
και δεν έχει σχέση με την αναστολή της

αναγκαστικής εκτέλεσης. Η εκκαλουμένη
απόφαση που δέχθηκε την ανακοπή και
ακύρωσε τον πλειστηριασμό και την
περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης,
ορθώς έκρινε ως προς το αποτέλεσμα με
άλλη αιτιολογία, η οποία αντικαθίσταται
με την παρούσα απόφαση (άρθρ. 534
ΚΠολΔ).

130/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σ. Κολλιόπουλος, Αλκ. Βγενόπουλος).
Δωσιδικία συνάφειας (31.1 ΚΠολΔ). Η συνάφεια πρέπει να είναι εσωτερική δηλαδή
οι πλείονες αγωγές να πηγάζουν από την ιδία έννομη σχέση και ως εκ τούτου να
δημιουργείται κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων από την χωριστή εκδίκαση.
Σύμβαση ασφάλισης για τους κινδύνους από την εκτέλεση έργου σε οδό. Ο τρίτος
ζημιωθείς δεν νομιμοποιείται να στραφεί κατά της ασφαλιστικής εταιρείας και η αγωγή
του απορρίπτεται ως νομικά αβάσιμη.

Επειδή, κατά το άρθρον 31 &1
ΚΠολΔ, δίκες οι οποίες έχουν μεταξύ
τους σχέση κυρίου και παρεπομένου
υπάγονται
στην
αποκλειστική
αρμοδιότητα του Δ/ρίου της κυρίας
δίκης. Με το άρθρο τούτο καθιερώνεται η
δωσιδικία της συναφείας και ο νομοθέτης
ενδεικτικώς απαριθμεί ως συναφείς εκ του
νόμου τις ακόλουθες περιπτώσεις ήτοι: α)
τις παρεμπίπτουσες αγωγές, β) τις περί
εγγύησης, γ) τις παρεμβάσεις και δ) άλλες
όμοιες. Η συνάφεια δε πρέπει να είναι
εσωτερική, δηλαδή οι πλείονες αγωγές
να πηγάζουν από την αυτήν έννομη
σχέση, ως εκ τούτο δε να δημιουργείται
κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών
αποφάσεων από την χωριστή εκδίκαση
αυτού. Γι’αυτό ορίσθηκε στην &2 του
ιδίου αυτού άρθρου, προς διευκόλυνση
προδήλως της δωσιδικίας της συνάφειας,
ότι το Πολ. Πρωτοδικείο είναι αρμόδιο,
συντρεχουσών των προϋποθέσεων

γενικώς της δωσιδικίας της συναφείας,
προς εκδίκαση των συναφών
υποθέσεων καθ’ύλην αρμοδιότητας του
Μον. Πρωτοδικείου ή των Ειρηνοδικείων,
το δε Μον. Πρωτοδικείο προς εκδίκαση,
των συναφών υποθέσεων καθ’ ύλην
αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου.
Στην προκειμένη περίπτωση, στο
δικόγραφο της αγωγής, επί της οποίας
εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, οι
ενάγοντες εκκαλούντες, εν συνόψει
και κατά τα ουσιώδη αυτά στοιχεία,
εκθέτουν τα ακόλουθα: ότι ο πρώτος
και η δευτέρα των εναγόντων είναι,
κατ’ ισομοιρίαν συγκύριοι του υπ’αριθμ.
κυκλ. ΑΧΗ…Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ότι
την 2741996 οδηγούσε το αυτοκίνητο
τούτο ο τρίτος ενάγων εκκαλών, επί του
οποίου επέβαινε η τετάρτη ενάγουσα
εκκαλούσα, επί της οδού Κορίνθου στην
Πάτρα με κατεύθυνση προς Ρίο. Ότι
η πρώτη εφεσίβλητος εναγομένη, ως
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εργολάβος είχε αναλάβει την εκτέλεση
του έργου συλλεκτήρα ομβρίων υδάτων
(Α14 Αγίας Σοφίας) Πατρών, την
επίβλεψη του οποίου είχε αναθέσει στο
δεύτερο εφεσίβλητο εναγόμενο, πολιτικό
μηχανικό και ότι η τρίτη εφεσίβλητος
εναγομένη, ασφαλιστική εταιρεία, μετά
από συμφωνία μεταξύ αυτής και της
πρώτης εναγομένης είχε αναλάβει την
αστική ευθύνη της αναδόχου του έργου
(πρώτης εναγομένης) έναντι τρίτων
για σωματικές βλάβες, χρηματική
ικανοποίηση και υλικές ζημίες, που τυχόν
ήθελε προξενηθεί καθ’όλη την διάρκεια και
εξαιτίας της κατασκευής του έργου αυτού.
Ότι στην συμβολή της οδού Κορίνθου και
Αγίας Σοφίας, όπου και η κυκλοφορία
είχε διακοπεί λόγω της εκτέλεσης του
έργου, το άνω υπ’αριθμ. ΑΧΗ…Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητο προσέκρουσε στο υπ’αριθμ.
95489 σταθμευμένο μηχάνημα έργων
εντός του χώρου εκτέλεσης του έργου
αυτού, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν
ο οδηγός αυτού και η συνεπιβαίνουσα
σ’αυτό και να καταστραφούν ολοσχερώς
το αυτοκίνητο αυτό. Βάση του ιστορικού
αυτού οι ενάγοντες εκκαλούντες
επικαλούμενοι, κατά τα ειδικότερα στην
αγωγή εκτιθέμενα, υπαιτιότητα της
πρώτης και του δευτέρου των εναγόντων
ως και την μεταξύ της πρώτης και της
τρίτης εναγομένης καταρτισθείσα ως
άνω σύμβαση ασφάλισης, ζήτησαν, να
υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ο καθένας
τους εις ολόκληρον, να καταβάλουν:
σε καθένα από τους δύο πρώτους
ενάγοντες, για την αξία του αυτοκινήτου
του και για ικανοποίηση της ηθικής τους
βλάβης το ποσό του 1.350.000 δρχ. και
σε καθένα από τους τρίτο και τετάρτη
ενάγοντα το ποσό των 300.000 δρχ.,
για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής
τους βλάβης. Έτσι, η σωρευμένη στο
δικόγραφο αγωγή του τρίτου ενάγοντα
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και της τετάρτης ενάγουσας, σύμφωνα με
το άρθρο 31 &1 ΚΠολΔ, που καθιερώνει
την ειδική δωσιδικία της συναφείας,
στο Μον. Πρωτ Πατρών, όπως και η
σωρευμένη αγωγή του τρίτου και της
τετάρτης ενάγουσας στο Ειρηνοδικείο
Πατρών, έσφαλε και πρέπει, κατά
παραδοχήν του λόγου της έφεσης με
τον οποίον ο τρίτος ενάγων και η τέταρτη
ενάγουσα, πλήττουν το κεφάλαιο αυτό της
πρωτόδικης απόφασης, να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη απόφαση κατά το κεφάλαιό
της αυτό και να εξετασθεί κατ’ ουσίαν η
σωρευμένη αγωγή του τρίτου και της
τέταρτης ενάγουσας. Εξ άλλου, λόγω
του μεταβιβαστικού κατά το άρθρο 522
του ΚΠολΔ αποτελέσματος της έφεσης,
το Εφετείο μπορεί, αν και ο εκκαλών
παραπονείται μόνον για την κατ’ουσίαν
εσφαλμένη κρίση του πρωτοβαθμίου
Δ/ρίου, να θεωρήσει την αγωγή ως κατά
νόμω αβάσιμη, πράγμα που ερευνάται
και αυτεπαγγέλτως, οπότε, καθ’όσον
στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται
η σύμφωνα με το άρθρο 534 ΚΠολΔ,
αντικατάσταση της αιτιολογίας διότι
οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα,
εξαφανίζεται η εκκαλουμένη απόφαση και
απορρίπτεται η αγωγή για τον ανωτέρω
λόγο και χωρίς να υπάρχει ειδικό
παράπονο προς τούτο (ΑΠ 1017/72 ΝοΒ
21.594, Εφ.Θεσ. 777/90 Αρμ. 1990 951).
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δ/ριο, που
δέχθηκε ως νόμιμη την αγωγή ως προς
την τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία,
έσφαλε, αφού, ως προαναφέρεται η
σύμβαση ασφάλισης καταρτίσθηκε
μεταξύ της τρίτης εναγομένης εταιρείας
και της πρώτης εναγομένης εταιρείας,
οπότε η τελευταία δύναται να στραφεί
μόνον κατ’ αυτής βάσει της μεταξύ τους
σύμβασης και όχι οι τρίτοι ζημιωθέντες,
και πρέπει, κατ’αποδοχήν της έφεσης, με
την οποίαν οι εκκαλούντες μέμφονται την
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εκκαλουμένη απόφαση για ουσιαστικές
πλημμέλειες, να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη απόφαση κατά το κεφάλαιό

της αυτό και στην συνέχεια να απορριφθεί
η αγωγή ως μη νόμιμη ως προς την τρίτη
εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία.

135/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθ. Αμπατζής, Β. Σκούρας).
Κατάσχεση εις χείρας Ελληνικού Δημοσίου ως τρίτου. Διατυπώσεις. Κατασχετήριο
(983.1 ΚΠολΔ). Στοιχεία για να είναι πλήρες. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου καλύπτει
όχι μόνο την κυρία απαίτηση του επισπεύδοντος αλλά και τους τόκους, τα δικαστικά
έξοδα και τα έξοδα εκτελέσεως. Εξαιρούνται από την κατάσχεση απαιτήσεις μισθών,
συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών. Πότε επιτρέπεται.

Κατά το άρθρο 95 παρ.1 του Ν.
2362/1995 η κατάσχεση χρηματικής
απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου
γίνεται, τηρουμένων και των λοιπών
όρων και προϋποθέσεων οι οποίες
προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία, με κοινοποίηση του
κατασχετηρίου σωρευτικώς: α) στον
υπουργό, ο οποίος είναι καθ’ ύλην
αρμόδιος εν σχέσει προς την αιτία της
οφειλής του Δημοσίου β) στην αρμόδια
για την πληρωμή της συγκεκριμένης
οφειλής του Δημοσίου Δ.Ο.Υ. ή στην οικεία
χρηματική διαχείριση, γ) στην αρμόδια για
την συγκεκριμένη οφειλή του Δημοσίου
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου δ)
στις αρμόδιες για την φορολογία τόσο
του καθ’ού η κατάσχεση (δανειστή του
Δημοσίου), όσο και του κατασχόντος,
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά
δε την παρ.5 εδάφ. α΄ του ίδιου άρθρου, η
μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος
άρθρου επάγεται την ακυρότητα της εις
χείρας του Δημοσίου κατασχέσεως ή
της προς αυτά αναγγελίας εκχωρήσεως
απαιτήσεως λαμβανομένων υπόψη

υπό των δικαστηρίων και αυτεπάγγελτα.
Στην προκειμένη υπόθεση, η εκκαλούσα
επικαλείται και προσκομίζει τις υπ’αριθμ.
9518/141999 και 9519/141999 εκθέσεις
επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας
στο Πρωτοδικείο Πατρών Α.Κ. από τις
οποίες αποδεικνύεται ότι το από 1931999
κατασχετήριο στα χέρια της Υπηρεσίας
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους κοινοποιήθηκε νομίμως με την
επιμέλεια αυτής (εκκαλούης) την 141999,
ήτοι πριν την συζήτηση της υποθέσεως
στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, στους
Διευθυντές της Β΄ ΔΟΥ και της Γ΄ ΔΟΥ
Πατρών. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το
οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του
δέχθηκε την ανακοπή του εφεσίβλητου
και αναγνώρισε άκυρη την κρινομένη
κατάσχεση στα χέρια της Υπηρεσίας
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους λόγω μη κοινοποιήσεως του
από 1931999 κατασχετηρίου και στις
αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες για
την φορολογία τόσο του ανακόπτοντος
(Β΄ΔΟΥ Πατρών) όσο και της καθ’ής
η ανακοπή (Γ΄ΔΟΥ Πατρών) κατά
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παραδοχή του σχετικού πρώτου λόγου
της ανακοπής έσφαλε ως προς την
εφαρμογή του νόμου και την εκτίμηση
των αποδείξεων και επομένως πρέπει
να γίνει δεκτός ως κατ’ ουσίαν βάσιμος, ο
μοναδικός λόγος της εφέσεως.
Με το άρθρο 983 παρ.1 ΚΠολΔ
καθορίζονται ως επί πλέον απαραίτητα
στοιχεία του κατασχετηρίου: 1) Η ακριβής
περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της
απαίτησης βάσει των οποίων γίνεται η
κατάσχεση. Ως ακριβής περιγραφή
νοείται η αληθινή και όχι η λεπτομερής
περιγραφή, συνήθως δε ο επισπεύδων,
ο οποίος συντάσσει το κατασχετήριο,
αναφέρεται στο ποσό το οποίο δικαιούται
να λάβει και περαιτέρω παραπέμπει στην
δικαστική απόφαση που επιδίκασε την
απαίτησή του και εν γένει στον εκτελεστό
τίτλο, από τον οποίο αποδεικνύεται η
απαίτηση. Αποφασιστικό δε κριτήριο
της πληρότητας του κατασχετηρίου
αποτελεί η βλάβη του προτείνοντος την
ακυρότητα. 2) Ως δεύτερο στοιχείο του
κατασχετηρίου καθορίζεται με το άρθρο
982 παρ.1 περ. β΄του ίδιου Κώδικα
το ποσόν για το οποίο επιβάλλεται η
κατάσχεση. Η διάταξη αναφέρεται τόσο
στην απαίτηση υπέρ της οποίας γίνεται
η κατάσχεση, όσο, και ιδίως, στην
απαίτηση που κατάσχεται (αντικείμενο
της κατασχέσεως). Από την κατασχόμενη
απαίτηση προσδιορίζεται ένα ορισμένο
ποσό το οποίο κατάσχεται και αυτό το
ποσό καλείται ο τρίτος να παρακρατήσει
προς ικανοποίηση της απαιτήσεως του
κατασχόντος. Επομένως το ποσό που
κατάσχεται πρέπει να είναι ανάλογο
προς την απαίτηση του κατασχόντος με
τους τόκους, τα δικαστικά έξοδα και τα
έξοδα της εκτελέσεως και γενικώς ό,τι
δικαιούται να λάβει και ο κατασχών από
τον οφειλέτη του δικαιούται να λάβει και
από τον τρίτο με την κατάσχεση (βλ. Ι.
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Μπρίνια Αναγκ. Εκτέλεση &450 σελ.
13291330). Με τον δεύτερο λόγο της
ανακοπής ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η
κατάσχεση της συντάξεώς του είναι άκυρη
για τα κονδύλια των τόκων, των τελών
απογράφου, των δικαστικών εξόδων και
των εξόδων εκτελέσεως ενώ η αναφορά
των τόκων είναι τελείως αόριστη διότι δεν
αναφέρονται αναλυτικά οι μήνες και οι
ανάλογοι τόκοι μέχρι την κοινοποίηση του
κατασχετηρίου και τέλος το κονδύλιο των
2.000 δραχμών που αφορά υπόλοιπο
δικαστικής δαπάνης είναι αβάσιμο, διότι
η απόφαση που το επιδίκασε δεν είναι
τελεσίδικη. Ο λόγος αυτός είναι σύμφωνα
με τα προεκτεθέντα, απορριπτέος ως μη
νόμιμος, διότι η κατάσχεση στα χέρια
τρίτου καλύπτει όχι μόνο την κύρια
απαίτηση του επισπεύδοντος, αλλά
και τους τόκους, τα δικαστικά έξοδα
και τα έξοδα εκτελέσεως, καθ’ όσον
άλλως και ιδίως στην περίπτωση της
κατασχέσεως στα χέρια τρίτου προς
εξασφάλιση επιδικασθείσης διατροφής,
καθίσταται δυσχερής η εκπλήρωση
του σκοπού υπέρ του οποίου τέθηκε
το επιτρεπτό της κατασχέσεως (βλ. Ι.
Μπρίνια ο.π. υπό το άρθρο 982 & 447
σελ. 1313, ΕΘ 267/1969 Αρμ. 23 586, ΕΘ
384/1966 ΝοΒ 14 886). Όσον αφορά την
επικαλουμένη αοριστία των κονδυλίων
των τόκων, ανεξαρτήτως του ότι δεν
γίνεται επίκληση βλάβης, από τους
εκτελεστούς τίτλους που αναφέρονται στο
κατασχετήριο, ήτοι την υπ’αριθμ. 1045/
1998 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου
και την υπ’ αριθμ. 108/1999 προσωρινώς
εκτελεστή απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, προκύπτει η
έναρξη της τοκοφορίας και το χρονικό
διάστημα για το οποίο οφείλονται ώστε να
μην δημιουργείται αοριστία και ασάφεια
ως προς το ύψος αυτών. Εξάλλου στο
από 1931999 κατασχετήριο αναφέρεται
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σαφώς η ακριβής αιτία της οφειλής του
Δημοσίου και το ποσό αυτής όπως ορίζει
η διάταξη της &2 του άρθρου 95 Ν. 2362/
1995. Τέλος η δικαστική δαπάνη των
2.000 δραχμών έχει επιδικασθεί με την
ανωτέρω υπ’αριθμ. 108/1999 απόφαση,
η οποία αποτελεί τίτλο εκτελεστό (άρθρ.
904 &2 περ. α΄ ΚΠολΔ).
Σύμφωνα με την διάταξη
του άρθρου 982 &2 εδάφ. δ΄ΚΠολΔ
εξαιρούνται από την κατάσχεση οι
απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή
ασφαλιστικών παροχών εκτός αν
πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση
για διατροφή που ορίζεται στον νόμο
ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή για
συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας,
οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση
έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα
ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το
μέγεθος των υποχρεώσεων που του
δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση
των οικογενειακών αναγκών και ο
αριθμός των δικαιούχων. Από το
πνεύμα και τον σκοπό της ανωτέρω
διάταξης όπως ισχύει σήμερα μετά την
αντικατάστασή της με το άρθρο 50 του
Ν. 1329/1983, με την οποία επιδιώχθηκε
ο διπλασιασμός του κατασχετού μέρους
(από 1/4 σε 1/2) των ακατασχέτων
απαιτήσεων από μισθούς, συντάξεις
ή ασφαλιστικές παροχές, για διατροφή
κ.λ.π. και ο οποίος διπλασιασμός, όπως
τονίζεται στην εισηγητική έκθεση του
Ν. 1329/1983, έγινε γιατί το παλαιό
όριο ήταν πολύ στενό και άφηνε χωρίς
ικανοποίηση απαιτήσεις διατροφής κ.λ.π.
αλλά και από την αξιολογική στάθμιση
του συμφέροντος κάθε πλευράς
(δικαιούχου και υποχρέου), προκύπτει
ότι το ποσό που καθόρισε ο νόμος «έως
το μισό» δεν μπορεί να περιορισθεί προς
όφελος του καθ’ού η κατάσχεση και σε
βάρος του κατασχόντος και δικαιούχου
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της απαίτησης από διατροφή για τον
ίδιο λόγο που δεν μπορεί να περάσει
το όριο του 1⁄2 αφού τούτο θα είχε σαν
αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ίδια του η
διατροφή του καθ’ού η κατάσχεση. Κατά
συνέπεια, παρόλη την διατύπωση της
νέας διάταξης, όταν ο νόμος ορίζει «αφού
ληφθούν υπόψη» αναφέρεται στο μέλλον
και εννοεί τα περιστατικά τα οποία θα
ανακύψουν μετά την έκδοση τελεσιδίκων
αποφάσεων επί της σχετικής δίκης και
δεν αφορά τις ενστάσεις που προτάθηκαν
ή μπορούσαν να προταθούν και τούτο
διότι και στις δύο περιπτώσεις παράγεται
δεδικασμένο κατά το άρθρο 330 ΚΠολΔ,
είναι δε σύμφωνα με το άρθρο 933 παρ.3
ΚΠολΔ απαράδεκτες οι αντιρρήσεις στην
έκταση που ισχύει το δεδικασμένο (βλ.
Καστριώτη Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου
σ. 302). Πράγματι οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο εδάφ. δ΄της παρ. 2 του
άνω άρθρου 982 ΚΠολΔ (ποσά που
εισπράττει ο υπόχρεος κ.λ.π.) αφορούν
ενστάσεις, οι οποίες κατά κανόνα έπρεπε
να είχαν προταθεί στην σχετική δίκη
προς καθορισμό του μέτρου κ.λ.π. της
διατροφής ή συνεισφοράς και να έχουν
ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο που
εξέδωσε την απόφαση με βάση την
οποία ενεργείται η κατάσχεση. Με τον
τρίτο λόγο της ανακοπής ο ανακόπτων
ισχυρίζεται ότι πρέπει να περιορισθεί η
κατάσχεση της συντάξεώς του από το 1⁄2
στο 1/7 αυτής διότι η καθ’ής η ανακοπή
από 121999 λαμβάνει σύνταξη από το
ΙΚΑ 100.000 δραχμών, είναι νέα και
μπορεί να εργασθεί και ότι οι ανάγκες
αυτού καλύπτουν όλο το ποσό της
συντάξεώς του ώστε να κινδυνεύει η
δική του διατροφή με την κατάσχεση. Ο
λόγος αυτός είναι μη νόμιμος, σύμφωνα
με τα προεκτεθέντα, όσον αφορά
την επικαλουμένη διακινδύνευση της
ιδίας διατροφής του ανακόπτοντος,
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αφού αυτός δεν επικαλείται κανένα
μεταγενέστερο από την έκδοση των
προαναφερομένων
αποφάσεων
περιστατικό, το οποίο δεν είχε ληφθεί
ούτε μπορούσε να ληφθεί υπόψη από
το δικαστήριο κατά τον σχηματισμό της
κρίσεώς του σχετικά με το ύψος της
διατροφής που επιδίκασε. Περαιτέρω
ο ανακόπτων δεν προσκομίζει κανένα
αποδεικτικό στοιχείο ως προς το ύψος
της μηνιαίας συντάξεως που λαμβάνει
η καθ’ής η ανακοπή από 121999 και
επομένως κατά το μέρος αυτό ο ανωτέρω
λόγος της ανακοπής είναι απορριπτέος
ως αβάσιμος. Τέλος με τον τέταρτο λόγο
της ανακοπής ισχυρίζεται ότι με το από
2651997 κατασχετήριο έγινε κατάσχεση
της συντάξεώς του και για ποσό 45.000
δραχμών που αφορούσε δικαστική
δαπάνη επιδικασθείσα με την υπ’αριθμ.
35/1997 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών μετά την
αφαίρεση της προκαταβληθείσης των

5.000 δραχμών, το οποίο και εισέπραξε
η καθ’ής η ανακοπή, πλην όμως η
ανωτέρω απόφαση εξαφανίσθηκε με
την υπ’αριθμ. 1045/1998 απόφαση
του Δικαστηρίου τούτου η οποία και
συμψήφισε την δικαστική δαπάνη και
των δύο βαθμών. Ότι τον Μάιο 1996
παρακρατήθηκε εκ παραδρομής από τις
αποδοχές του ποσό 251.487 δραχμών
το οποίο εισέπραξε η καθ’ής το Μάιο του
1997 και ως εκ τούτου απώλεσε τους
τόκους 12 μηνών που θα ελάμβανε κατά
την συνήθη πορεία των πραγμάτων από
κατάθεση σε ταμιευτήριο του ανωτέρω
ποσού και ότι τα ανωτέρω κονδύλια
προτείνει σε συμψηφισμό. Ο λόγος
αυτός, ανεξαρτήτως της αοριστίας του
ως προς την εκκαλουμένη αποθετική
ζημία αφορά μερική απόσβεση της
απαιτήσεως της καθ’ής και επομένως
εφόσον δεν αποδεικνύεται αμέσως, είναι
απορριπτέος ως απαράδεκτος (άρθρ. 933
παρ.4 ΚΠολΔ).

136/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ι. Χρονόπουλος, Ν. Λέων).
Ανακοπή ερημοδικίας. Κατά ποίου στρέφεται. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση.
Περίπτωση ομοδικίας, απλής και αναγκαστικής. Επίδοση δικογράφου σε σύνοικο.
Στοιχεία της έκθεσης επιδόσεως.

Επειδή, κατά το άρθρ. 502 &1 του
ΚΠολΔ, δικαίωμα ανακοπής ερημοδικίας
έχουν ο ενάγων, ο εναγόμενος, ο
εκκαλών, ο εφεσίβλητος ή εκείνος που
άσκησε κύρια παρέμβαση, εφόσον
δικάσθηκαν ερήμην, οι καθολικοί
διάδοχοί τους, καθώς και οι μετά την
άσκηση της αγωγής ειδικοί διάδοχοί
τους. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή

με την οποία ρυθμίζεται η ενεργητική
νομιμοποίηση
στην
ανακοπή
ερημοδικίας, το ένδικο αυτό μέσο της
ανακοπής ερημοδικίας νομιμοποιούνται
να ασκήσουν οι διάδικοι στην πρωτόδικη
ή στην δευτεροβάθμια δίκη ανάλογα
με το αν η ερημοδικία χώρησε στον
πρώτο ή στον δεύτερο βαθμό και με την
προϋπόθεση ότι αυτός που δικάσθηκε
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ερήμην νικήθηκε ολικά ή μερικά. Εκτός
από την ρύθμιση αυτή της ενεργητικής
νομιμοποιήσεως και σε αντίθεση με τις
αντίστοιχες διατάξεις στην έφεση, την
αναψηλάφηση, την αναίρεση και την
τριτανακοπή (άρθρ. 517,543,558 και
588 ΚΠολΔ), στην ανακοπή ερημοδικίας
δεν υπάρχει δικονομική πρόβλεψη για
την παθητική νομιμοποίηση. Όπως
όμως γίνεται δεκτό, η ανακοπή πρέπει
να απευθύνεται κατά του διαδίκου που
νίκησε, δηλαδή κατά του αντιδίκου
του ερημοδικασθέντος και κατά του
προσθέτως παρεμβάντος μόνο αν
ανέλαβε την δίκη (βλ. Εφ.Αθ. 8242/
99, Δνη 2000,1376, όπου και άλλες
παραπομπές). Εξάλλου, η ανακοπή
ερημοδικίας του απλού ομοδίκου
απευθύνεται κατά του αντιδίκου του
χωρίς να απαιτείται η κλήτευση των
άλλων ομοδίκων, εκτός αν το δικαστήριο
διατάξει αυτή, ενώ επί αναγκαστικής
ομοδικίας ή ανακοπή ερημοδικίας
δεν απευθύνεται κατά των αναγκαίων
ομοδίκων του ανακόπτοντος, αλλά αυτοί
κλητεύονται απλώς να παρασταθούν
κατά την συζήτηση. Επομένως, η
ανακοπή ερημοδικίας, τόσο στην απλή
όσο και στην αναγκαστική ομοδικία,
όταν στρέφεται κατά ομοδίκου του
ανακόπτοντος είναι απορριπτέα ως
απαράδεκτη (βλ. Εφ.Αθ. 8242/99, ο.π.
Βαθρακοκοίλης, (έκδ. 1995), Γ΄τόμ.
παρ.6, σελ. 128129)…..
Ακριβές αντίγραφο της ως άνω
οριστικής ως προς τον ήδη εκκαλούντα
734/81 αποφάσεως του πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου, που εκδόθηκε ερήμην
του, επεδόθη με έγγραφη παραγγελία
του πληρεξουσίου δικηγόρου της
δικαιοπαρόχου της πρώτης εφεσίβλητης
Π.Φ. στον εκκαλούντα Δ.Α., κάτοικο
Κηφισίας Αττικής. Ειδικότερα, όπως
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αναγράφεται στην έκθεση η απόφαση
επεδόθη στην σύνοικο σύζυγο του
εκκαλούντος Παρασκευή, διότι ο ίδιος
δεν ανευρέθη στην επί της οδού
…κατοικία του. Η έκθεση υπογράφεται
από την σύζυγο του εκκαλούντος που
παρέλαβε το δικόγραφο. Η επίδοση
αυτή ήταν νόμιμη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 122, 123, 124
και 128 &1 του ΚΠολΔ και δεν ασκεί
έννομη επιρροή στο κύρος της επίδοσης
το γεγονός ότι δεν γίνεται μνεία στην
έκθεση ότι η παραλαβούσα δήλωσε ότι
είναι σύνοικος. Ο δικαστικός επιμελητής
στην περίπτωση επιδόσεως εγγράφου
σε σύνοικο συγγενή του παραλήπτη
οφείλει να βεβαιώσει στην έκθεσή του
το μεν ότι δεν βρήκε στην κατοικία
του τον προς ων η επίδοση, το δε ότι
ο συγγενής προς τον οποίο επέδωσε
είναι «σύνοικος» αυτού (βλ. ΑΠ 1732/
99, Δνη 2000,1001). Η βεβαίωση του
δικαστικού επιμελητή ότι αυτός στον
οποίο παραδόθηκε το έγγραφο έχει την
ιδιότητα του συνοίκου του παραλήπτη
αποτελεί πλήρη απόδειξη για όλους,
αφού την αλήθεια του γεγονότος αυτού
όφειλε να διαπιστώσει ο συντάξας
την έκθεση δικαστικός επιμελητής.
Επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη
σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου
440 ΚΠολΔ, αφού η ιδιότητα του
συνοίκου δεν είναι από τα γεγονότα
εκείνα που υποπίπτουν στις αισθήσεις
του δικαστικού επιμελητή, για τα οποία
η έκθεση επιδόσεως αποτελεί, κατά
την διάταξη του άρθρου 438 ΚΠολΔ,
πλήρη μεν απόδειξη, αλλά ανταπόδειξη
επιτρέπεται μόνο με προσβολή αυτής
ως πλαστής (βλ. ΑΠ 15/99, Δνη 99,568,
Εφ.Αθ. 4755/98, Δνη 98,1364, όπου και
άλλες παραπομπές).
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137/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λεων. Τσαούσης).
Πλειστηριασμός. Ανακοπή για ακύρωσή του. Ο υπερθεματιστής και ο επισπεύδων
τελούν σε αναγκαστική ομοδικία (76 .1 εδ.α΄, δ΄ΚΠολΔ). Έφεση. Απευθύνεται επί
αναγκαστικής ομοδικίας κατά πάντων των διαδίκων. Ομόδικος που αντιπροσωπεύεται
από τους άλλους ομοδίκους (76.1 ΚΠολΔ). Αυτονόητη προϋπόθεση είναι να έχουν
εμπρόθεσμη και νόμιμη κλήτευσή τους αλλιώς η συζήτηση είναι απαράδεκτη.
Περιστατικά.

Επειδή στην δίκη περί την
εκτέλεση για ακύρωση γενόμενου
αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου
ο επισπεύδων και ο υπερθεματιστής
τελούν σε αναγκαστική ομοδικία, διότι
σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.1 εδ.α΄και
δ΄του ΚπολΔ η διαφορά που δημιουργείται
με την άσκηση της κατά το άρθρο 933 του
ίδιου κώδικα ανακοπής για την εν λόγω
ακύρωση επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση
και δεν μπορούν να υπάρξουν αντίθετες
αποφάσεις έναντι αυτών (βλ. ΑΠ (ολ)
11/92, Δνη 92,759, ΑΠ 1602/2000, Δνη
2001,722, 752/90, Δνη 91,806, Εφ.Αθ.
6154/90, Δνη 92,889, 11182/89, Δνη
92,603). Κατά το άρθρο 517 του ΚΠολΔ
η έφεση απευθύνεται κατά εκείνων που
ήταν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη
και επί αναγκαστικής ομοδικίας κατά
πάντων των διαδίκων (αντιδίκων του
εκκαλούντος), άλλως απορρίπτεται ως
απαράδεκτη (βλ. Εφ.Αθ. 507/91, Δνη
91,1087). Εξάλλου, κατά το άρθρο 76
παρ.1 του ίδιου κώδικα, όταν η διαφορά
επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση, οι
ομόδικοι που μετέχουν νόμιμα στην δίκη ή
έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν
θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται
από εκείνους που παρίστανται, με τους
οποίους συνδέονται με δεσμό ομοδικίας.
Απαραίτητη όμως και αυτονόητη
προϋπόθεση της αντιπροσωπεύσεως

του αδρανούντος και μη παρισταμένου
στην κατ’έφεση δίκη ομοδίκου είναι η
νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή του,
η οποία επιβάλλεται από το άρθρο 76
παρ.3 του ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ (ολ) 11/92,
ο.π.). Εν προκειμένω, από τα έγγραφα
της δικογραφίας προκύπτει ότι με την
από 30699 ανακοπή του εκκαλούντος
ζητήθηκε η ακύρωση της 7392/15499
περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως
πλειστηριασμού του συμβολαιογράφου
Απολλωνίων Λευκάδος Ν.Μ. Κατά τα
εκτιθέμενα στην ανακοπή η διαδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης έγινε με
επίσπευση της πρώτης των καθών και
ήδη πρώτης εφεσίβλητης Εμπορικής
Τράπεζας της Ελλάδος προς ικανοποίηση
απαιτήσεώς της κατά του εκκαλούντος
οφειλέτη της και με τον πλειστηριασμό
που διενεργήθηκε την 31399 το
υπό στοιχ.4 εκ των εκτεθέντων στον
πλειστηριασμό ακίνητο κατακυρώθηκε
στον δεύτερο των καθών και ήδη δεύτερο
εφεσίβλητο Σ.Τ., ο οποίος ζήτησε και
έλαβε την προσβαλλόμενη περίληψη
κατακυρωτικής εκθέσεως. Με την
εκκαλουμένη απόφαση απορρίφθηκε η
ανακοπή και κατ’αυτής παραπονείται ο
εκκαλών με την κρινόμενη έφεσή του.
Σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί μεταξύ
των καθών η ανακοπή και εφεσιβλήτων,
δηλαδή της επισπεύδουσας δανείστριας
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και του υπερθεματιστή υπάρχει δεσμός
αναγκαστικής ομοδικίας. Όπως
προκύπτει από την επισημείωση
του δικαστικού επιμελητή Ν.Ρ. επί
του αντιγράφου της εφέσεως που
προσκομίζει κι επικαλείται η πρώτη των
εφεσιβλήτων, η συζήτηση της εφέσεως
επισπεύδεται από τον εκκαλούντα με
επιμέλεια του οποίου επεδόθη αντίγραφο
της εφέσεως με πράξη προσδιορισμού
δικασίμου και κλήση για παράσταση κατά
την συζήτηση στην πρώτη εφεσίβλητη.
Ως προς το δεύτερο όμως εφεσίβλητο, ο
οποίος όμως δεν εμφανίσθηκε κατά την

προσήκουσα εκφώνηση της υποθέσεως
από το οικείο πινάκιο, δεν προκύπτει ότι
κλητεύθηκε για να παραστεί στην δίκη
αυτή, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι
αντιπροσωπεύεται από τον παριστάμενο
αναγκαίο ομόδικό του. Επομένως,
εφόσον δεν κλητεύθηκε στην συζήτηση
της εφέσεως και δεν εμφανίσθηκε κατ’
αυτήν, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη
η συζήτηση της εφέσεως ως προς
αμφοτέρους, αφού μόνο από κοινού
μπορούν να εναγάγουν ή να εναχθούν
(βλ. Πατεράκης, ΝοΒ 37,555).

144/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ν. Θεοδώρου).
Αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων. Πρέπει να προαποδεικνύεται η καταβολή ποσού
βάσει απόφασης προσωρινώς εκτελεστής, με ενυπόγραφη εξοφλητική απόδειξη και
όχι με βεβαίωση αυτού που κατέβαλε το ποσό ούτε με ανυπόγραφη σε φωτοτυπία
εντολή προς πληρωμή.

Πρέπει να κρατηθεί η υπόθεση
στο παρόν Δικαστήριο, να δικασθεί
επί της ουσίας η αγωγή και να
απορριφθεί αυτή ως κατ’ουσίαν
αβάσιμη. Περαιτέρω όμως πρέπει να
απορριφθεί και το περί επαναφοράς των
πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση
αίτημα ως αναπόδεικτο, εφόσον δεν
προαποδεικνύεται (Σαμουήλ, Δ΄έκδοση
& 1153) με εξοφλητική απόδειξη
(ενυπόγραφη) του φερομένου ως

λαβόντος ενάγοντος. Τα προσκομιζόμενα
στοιχεία και δη η από 31202 βεβαίωση
της εκκαλούσας ότι κατέβαλε το εν
λόγω χρηματικό ποσό δια το οποίον
είχε κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή
η εκκαλουμένη απόφαση, καθώς και
φωτοτυπία ανυπόγραφης εντολής
πληρωμής με ημεροχρονολογία 31202,
δεν αρκούν για να θεμελιώσουν την
ουσιαστική βασιμότητα του αιτήματος.

167/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Στ. Μανουσαρίδου, Σ. Γκόντα, Τζ. Μελίστα, Αν. Κάνιστρας).
Περιοδικές παροχές με τελεσίδικη απόφαση. Μεταβολή συνθηκών. Αναπροσαρμογή
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τους. Προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Πότε προτείνονται τα πραγματικά
περιστατικά για την αναπροσαρμογή (δεύτερη συζήτηση, συζήτηση στο Εφετείο κ.λ.π.).
Αυτοκινητικό ατύχημα και στέρηση διατροφής σε σύζυγο και τέκνο. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 334 ΚΠολΔ, κάθε διάδικος έχει
δικαίωμα να ζητήσει να μεταρρυθμιστεί
τελεσίδικη ή ανέκληττη απόφαση που
καταδικάζει σε καταβολή περιοδικών
παροχών, οι οποίες οφείλονται κατά
τον νόμο από οποιαδήποτε αιτία και
γίνονται απαιτητές στο μέλλον, αν
μεσολάβησε ουσιαστική μεταβολή των
συνθηκών επάνω στις οποίες βασίστηκε
η απαγγελία της καταδίκης. Η μεταβολή
των συνθηκών λαμβάνεται υπόψη μόνο
εφόσον έγινε σε χρόνο στον οποίο
εκείνος που ζητεί να μεταρρυθμιστεί η
απόφαση, δεν μπορούσε να προβάλλει
την μεταβολή στην αρχική δίκη. Από
τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι για να
ζητηθεί η μεταρρύθμιση της τελεσίδικης ή
ανέκκλητης αποφάσεως που καταδικάζει
σε καταβολή περιοδικών παροχών, οι
οποίες οφείλονται κατά τον νόμο από
οποιαδήποτε αιτία και γίνονται απαιτητές
στο μέλλον, πρέπει να μεσολαβήσει
ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών,
στις οποίες βασίστηκε η απαγγελία της
καταδίκης και μάλιστα σε χρόνο κατά τον
οποίο εκείνος που ζητεί να μεταρρυθμιστεί
η απόφαση, δεν μπορούσε να προβάλει
την μεταβολή στην αρχική δίκη. Έτσι, αν
μεν η ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών
επήλθε μεταξύ της πρώτης και δεύτερης
συζήτησης στο ακροατήριο, πρέπει
τα πραγματικά περιστατικά που την
συνιστούν, να προταθούν οπωσδήποτε
κατά την δεύτερη συζήτηση σύμφωνα
με το άρθρο 269 &2 ΚΠολΔ και εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτού, αν
ασκήθηκε έφεση κατά της αποφάσεως
αυτής, να προταθούν ενώπιον του
Εφετείου κατά το άρθρο 527 ΚΠολΔ,

διαφορετικά δεν μπορεί να εγκριθεί
μεταγενέστερα αγωγή, η οποία να
επιδιώκει με βάση τα πραγματικά
περιστατικά που δεν προτάθηκαν, την
μεταρρύθμιση της τελεσίδικης αποφάσεως
(Εφ. Αθ. 7161/1992 Ελλ.Δνη 36.655,
Εφ.Αθ. 3223/1985 Δ 17.574, Κρητικός,
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά
ατυχήματα, έκδ. γ΄1998, αρ. 2801,2802
και 2804). Σύμφωνα με το εκτιθέμενο
στην προηγούμενη σκέψη περιεχόμενό
της, η ένδικη αγωγή κατά το μέρος
που επιδιώκεται η μεταρρύθμιση της
παραπάνω αποφάσεως λόγω ουσιώδους
μεταβολής των συνθηκών, η οποία επήλθε
από τον χρόνο τέλεσης της αδικοπραξίας
(19101990) μέχρι την τελευταία στάση
της δίκης ενώπιον του δικαστηρίου
αυτού (11.1.1996), μετά την οποία
επακολούθησε η έκδοση αποφάσεως
του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, είναι
μη νόμιμη, εφόσον τα περιστατικά αυτά
μπορούσαν και έπρεπε να προταθούν
στην αρχική δίκη με την άσκηση
εφέσεως κατά της πρωτόδικης οριστικής
αποφάσεως. Επομένως, σύμφωνα με
όσα εκτέθηκαν πιο πάνω, δεν μπορεί να
εγερθεί μεταγενέστερα αγωγή, η οποία
να επιδιώκει με βάση τα μη προταθέντα
αυτά περιστατικά, την μεταρρύθμιση
της τελεσίδικης αποφάσεως. Συνεπώς,
εφόσον η εκκαλουμένη απόφαση έκρινε
την αγωγή κατά το προαναφερόμενο
μέρος της ως μη νόμιμη, δεν έσφαλε και τα
αντιθέτως υποστηριζόμενα με τον πρώτο
λόγο της εφέσεως κρίνονται απορριπτέα
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμα.
Από τις διατάξεις των άρθρων
914,928,930 ΑΚ, σε συνδυασμό προς τα
άρθρα 1389,1392,1485,1486 και 1493 του
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ιδίου κώδικα και 334 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι,
επί καταδίκης σε περιοδικές παροχές για
στέρηση διατροφής συζύγου και ανηλίκου
ή ενηλίκου τέκνου, ως ουσιώδης μεταβολή
των συνθηκών για την μεταρρύθμιση της
τελεσίδικης ή ανέκκλητης καταψηφιστικής
ή αναγνωριστικής αποφάσεως που τις
επιδίκασε ή αναγνώρισε την υποχρέωση
προς καταβολή τους, νοείται όχι μόνο η
ουσιώδης αυξομείωση του τιμαρίθμου της
ζωής που ενδεικτικά αναφέρεται στην &2
του άρθρου 334 ΚΠολΔ, αλλά και κάθε
ουσιώδης μεταβολή των στοιχείων που
λήφθηκαν υπόψη κατά την τελεσίδικη
επιδίκαση, τα οποία στην περίπτωση
επιδίκασης αποζημιώσεως για στέρηση
διατροφής στην σύζυγο και το ανήλικο
ή ενήλικο τέκνο, λόγω θανατώσεως σε
αυτοκινητικό ατύχημα του υποχρέου
συζύγου και πατρός, αντίστοιχα, είναι
αυτά που αφορούν, από το ένα μέρος τις
ανάγκες του προσώπου που δικαιούται
την διατροφή και την διακύμανση της
βιοποριστικής ικανότητας αυτού, από
το άλλο δε τις οικονομικές δυνατότητες
και τα εισοδήματα εν γένει του υποχρέου
σε παροχή της διατροφής συζύγου και
πατρός, όχι βέβαια και του υποχρέου
σε καταβολή της αποζημισεως (ΑΠ 419/
1997 Ελλ.Δνη 38.1784, ΑΠ 1181/1992
Ελλ.Δνη 35.386, Κρητικός, ό.π., αριθμ.
2788, 2795).
Με την 117/1996 τελεσίδικη
απόφαση του Δικαστηρίου αυτού κρίθηκε
με δύναμη δεδικασμένου, ότι ο πρώτος
εναγόμενος είναι συνυπαίτιος κατά 50%
του θανάσιμου τραυματισμού του Γ.Κ.,
συζύγου και πατέρα των εναγόντων που
επήλθε κατά το αυτοκινητικό ατύχημα
που έλαβε χώρα στις 19101990, καθώς
και ότι αυτός και οι λοιποί εναγόμενοι, η
δεύτερη ως ιδιοκτήτρια του ζημιογόνου
αυτοκινήτου και η τρίτη ως έχουσα
ασφαλίσει αυτό για την έναντι τρίτων
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αστική ευθύνη, είναι υποχρεωμένοι
να καταβάλλουν στους ενάγοντες ως
αποζημίωση για στέρηση διατροφής
που θα τους παρείχε ο αποβιώσας,
το ποσό των 15.000 δρχ. το μήνα σε
καθένα για το χρονικό διάστημα από
11190 μέχρι 31102001 στην ενάγουσα,
από 11190 μέχρι 2732002 στον ανήλικο
Χ.Κ.. Μετά την έκδοση της αποφάσεως
του Δικαστηρίου τούτου (1521996) και
μέχρι την άσκηση της ένδικης αγωγής
(2171999) αυξήθηκε ουσιωδώς ο
τιμάριθμος ζωής κατά τα επίσημα
στατιστικά δεδομένα, γεγονός άλλωστε
τόσο κοινώς γνωστό, ώστε να μην υπάρχει
εύλογη αμφιβολία περί της αληθείας του
(άρθρ. 336 &1 ΚΠολΔ, Εφ.Πειρ. 757/
1983 ΝοΒ 32.100). Ειδικότερα, ο μέσος
δείκτης τιμών του καταναλωτή ήταν για
τα έτη 1996,1997,1998 και 1999, 7,3%,
3,9% και 2,7%, αντίστοιχα (βλ. ιδίως την
από 24122000 βεβαίωση της Στατιστικής
Υπηρεσίας Ν.Αχαίας). Αποτέλεσμα της
αυξήσεως αυτής ήταν η ανατίμηση όλων
των προς το ζην αναγκαίων στοιχείων, τα
οποία συνιστούν την ανάλογη διατροφή,
ήτοι των ειδών διατροφής, ενδυμασίας,
οικήσεως, θερμάνσεως, περιθάλψεως,
νοσηλείας, καθώς και των εξόδων
ανατροφής και εκπαιδεύσεως. Περαιτέρω,
αποδείχθηκε, ότι ο ως άνω αποβιώσας,
ο οποίος κατά τον χρόνο του θανάτου
του απησχολείτο ως εργάτης στην
Α.Β.Ε.Ε. GENERAL BATTERY HELLAS με μηνιαίες αποδοχές 95.000 δρχ.,
θα ελάμβανε αν ζούσε, με πιθανότητα
και κατά την συνηθισμένη πορεία των
πραγμάτων, ασκώντας το εν λόγω
επάγγελμα κατά τον προαναφερόμενο
χρόνο ασκήσεως της αγωγής, μηνιαίως
και κατά μέσον όρο, συνυπολογιζομένων
και των επιδομάτων εορτών και αδείας, το
ποσό των 250.000 δραχμών (βλ. ιδίως την
κατάθεση της μάρτυρος αποδείξεως). Η
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σύζυγος στερείται περιουσίας και πόρων
ζωής και οποιαδήποτε επαγγελματική
κατάρτιση, αδυνατεί δε να εργασθεί
γιατί έχει την φροντίδα της ανατροφής
και επίβλεψης δύο ανηλίκων τέκνων
της και απασχολείται με την περιποίηση
της οικογενείας της. Επίσης, τα ως άνω
ανήλικα τέκνα στερούνται περιουσίας
και πόρων ζωής και αδυνατούν να
εργασθούν λόγω της ηλικίας τους και της
φοίτησής τους στο σχολείο, το δε πρώτο
εξ αυτών παρουσιάζει σοβαρή νοητική
καθυστέρηση (βλ. κυρίως την από 531999
ιατρική γνωμάτευση του Κέντρου Ψυχικής
Υγιεινής Αθηνών). Συνεπώς, ενόψει όλων
των ως άνω εκτεθέντων και αποδειχθέντων

πραγματικών περιστατικών, κατά την
κρίση του Δικαστηρίου αυτού, επήλθε
ουσιώδης μεταβολή, με την έννοια που
αναφέρθηκε στην αρχή της αιτιολογίας
αυτής, των συνθηκών ζωής των
εναγόντων κατά το προαναφερόμενο
χρονικό διάστημα, γι’αυτό και η ανάλογη
μηνιαία διατροφή για τον καθένα από
τους τελευταίους μπορεί να καθορισθεί
σε 50.000 δραχμές. Ενόψει όμως της
συνυπαιτιότητας (50%) του παθόντος, η
αξίωση των εναγόντων προς αποζημίωση
για στέρηση διατροφής περιορίζεται στο
ποσό των 25.000 δραχμών μηνιαίως για
τον καθένα εξ αυτών (50.000 δρχ. μείον
50%).

169/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Καφέζας).
Πλειστηριασμός. Έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση. Πρέπει να κατατεθούν
μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τον πλειστηριασμό, αλλιώς υπάρχει έκπτωση
από το δικονομικό δικαίωμα της απόδειξης της απαίτησης για την οριστική κατάταξη
κατά την τάξη του προνομίου που έχει. Περιστατικά.

Επειδή από την διάταξη του
άρθρου 972 &1 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι
τα έγγραφα αποδεικνύουν την απαίτηση
πρέπει να κατατεθούν στον υπάλληλο
του πλειστηριασμού μέσα σε δέκα πέντε
ημέρες από τον πλειστηριασμό, καθώς
και από την διάταξη του άρθρου 978 &1
ΚΠολΔ που ορίζει ότι απαιτήσεις που
εξαρτώνται από αίρεση ή αμφίβολες
κατατάσσονται τυχαίως, προκύπτει ότι η
μη κατάθεση ή η εμπρόθεσμη κατάθεση
των εγγράφων που αποδεικνύουν την
απαίτηση και το προνόμιό της δεν

εισάγεται έκπτωση από του δικαιώματος
της κατάταξης, αλλά ως μόνη συνέπεια
έχει την, κατά το άρθρο 151 ΚΠολΔ
έκπτωση από το δικονομικό δικαίωμα
της απόδειξης της απαίτησης προς
οριστική κατάταξή της στον πίνακα
κατά την τάξη του προνομίου που έχει.
Οι «αμφίβολες» απαιτήσεις κατατάσσονται
τυχαίως υπό την έννοια ότι θα
καταταγούν οριστικώς και κατά την
τάξη του προνομίου τους αν και όταν,
κατά την διαδικασία που ανοίγεται με
την άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα
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αποδειχθεί το υποστατόν αύτων και
του προνομίου τους (ΑΠ 158/96
προσκομιζομένη στην δικογραφία, ΑΠ
337/98 ΝοΒ 47.947). Στην προκειμένη
υπόθεση, η εκκαλουμένη απόφαση, κατά
το κεφάλαιο αυτής που δεν πλήττεται
με κάποιο λόγο της υπό κρίση έφεσης
εδέχθηκε τα ακόλουθα: ότι με επίσπευση
της εκκαλούσας, δυνάμει της υπ’αριθμ.
1581/1995 τελεσιδίκου διαταγής
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών,
κατασχέθησαν αναγκαστικά δύο ακίνητα
του οφειλέτου της Λ.Κ., περιγραφόμενα
στις υπ’αριθμ. 1529/2111998 και
1642/2611999 αντιστοίχως εκθέσεις
του δικ. επιμελητού στο Πρωτοδικείο
Πατρών Ι.Κ., κατά του οποίου
(οφειλέτου του Λ.Κ.) έχει απαίτηση,
για επιδικασθέν κεφάλαιο 705.043
δραχμών νομιμοτόκως από 3061995,
πλέον δαπάνης εξόδων εκτέλεσης, την
οποία (απαίτηση) είχε ασφαλίσει: α) από
10111995 με εγγραφή προσημείωσης
υποθήκης 1.400.000 δραχμών επί του
πρώτου ακινήτου, στον τόμο 577 και
αριθμό 96869 των βιβλίων υποθηκών
του Υποθηκοφυλακείου Πατρών,
η οποία ετράπη σε υποθήκη την
21121995, β) από 431998 με υποθήκη
για 1.000.000 δραχμές επί του πρώτου
ακινήτου στον τόμο 612 και αριθμό
3425, γ) από 10111995 με εγγραφή
προσημείωσης υποθήκης 1.400.000
δραχμών επί του δευτέρου ακινήτου,
στον τόμο 577 και αριθμό 96869, η
οποία ετράπη σε υποθήκη και δ) από
431998 με υποθήκη για 1.000.000
δραχμές επί του δευτέρου ακινήτου στον
τόμο 612 και αριθμό 3425, ότι ο καθού
η ανακοπή – εφεσίβλητος αναγγέλθηκε
με την από 1271999 αναγγελία του και
ζήτησε την προνομιακή του κατάταξη
για απαίτησή του 20.100.000 δραχμών,
που του επιδικάστηκε με την υπ’αριθμ.

221

327/1998 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας, ως εμπραγμάτως
ασφαλισμένου δανειστή αφού την
1211995 είχε εγγράψει προσημείωση
υποθήκης 15.000.000 δραχμών στα
ίδια ως άνω εκπλειστηριασθέντα
ακίνητα στα ως άνω βιβλία υποθηκών.
Ότι με τον προσβαλλόμενο υπ’αριθμ.
28338/2822000 πίνακα κατάταξης
της συμβολαιογράφου Πατρών Α.Ρ.
κατετάγησαν επί του εναπομένοντος,
μετά την αφαίρεση των εξόδων
εκτελέσεως, πλειστηριάσματος των ως
άνω ακινήτων εκ δραχμών 5.605.783,
η Α΄ΔΟΥ Πατρών προνομιακά και
οριστικά για 1.789.426 δραχμές,
η Β΄ΔΟΥ Πατρών προνομιακά και
οριστικά για 28.736 δραχμές, η ανώνυμη
τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ», προνομιακά και οριστικά, για
2.440.000 δρχ. και ο εφεσίβλητος καθού
η ανακοπή, τυχαίως, για το υπόλοιπο
ποσό του 1.297.189 δρχ., ο οποίος όμως
(εφεσίβλητος καθού η ανακοπή) δεν
κατέθεσε τα έγγραφα για την απόδειξη
της απαίτησής του και του προνομίου
της. Ειδικότερον, δεν κατέθεσε: α)
την υπ’αριθμ. 327/98 απόφαση του
Πολ. Πρωτ. Βέροιας από την οποίαν
αποδεικνύεται, ως ισχυρίσθηκε στην
αναγγελία του, η επικαλουμένη από
αυτού απαίτηση του ποσού 20.000.000
δρχ., β) την περίληψη, βάσει της
οποίας γράφηκε στα βιβλία υποθηκών
του Υποθηκοφυλακείου Πατρέων η
προσημείωση υποθήκης που ασφάλιζε
την αναφερόμενη στην αναγγελία του
αίτησή του, γ) το πιστοποιητικό εγγραφής
της προσημείωσης αυτής στα βιβλία
υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου
Πατρών και δ) το πιστοποιητικό του
γραμματέα του Πρωτοδικείου Βέροιας
περί τελεσιδικίας ή μη της άνω απόφασης
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του Πολ. Πρωτ. Βεροίας. Κατόπιν των
ανωτέρω, για το υπόλοιπο ποσό του
1.297.189 δρχ. πρέπει να καταταγεί η
εκκαλούσα ως ενυπόθηκος δανείστρια
για την ως άνω αναγγελθείσα απαίτησή
της. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δ/ριο,
που απέρριψε την ανακοπή, έσφαλε και
πρέπει, κατά παραδοχήν της έφεσης, να
εξαφανιστεί κατ’ άρθρον 535 &1 ΚΠολΔ,
η εκκαλουμένη απόφαση και το Δ/ριο

τούτο, αφού κρατήσει την υπόθεση
και δικάσει επί της ανακοπής, δεχθεί
κατ’ουσίαν την ανακοπή και ακολούθως
ακυρώσει τον προσβαλλόμενο δια της
ανακοπής πίνακα κατάταξης κατά το
μέρος αυτού που κατατάσσει τον καθού
η ανακοπή Κ.Τ. για ποσό 1.297.189 δρχ.
και αντ’ αυτού κατατάξει για το ποσό
αυτό την ανακόπτουσα τράπεζα.

174/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθ. Καφέζας, Β. Κυριαζής).
ΑΤΕ. Υποκατάστημά της που χορήγησε το δάνειο. Νόμιμα προβαίνει σε αναγγελία σε
πλειστηριασμό. Απορρίπτεται σχετική ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως.

Ο μοναδικός λόγος της ανακοπής
περί του ανυποστάτου της διαδικαστικής
πράξεως της αναγγελίας στον
επισπευδόμενο από την ανακόπτουσα
πλειστηριασμό, εκ του ότι το κατάστημα
Βονίτσης Αιτ/νίας της καθ’ής, το οποίο, ως
χορηγήσαν το σχετικό δάνειο, άσκησε το
οικείο δικόγραφο, στερείται ιδίας νομικής
προσωπικότητας, είναι απορριπτέος
ως μη νόμιμος, καθόσον το ανωτέρω
κατάστημα έχει, ως χορηγήσαν το
δάνειο, εξουσία ασκήσεως της επίμαχης
αναγγελίας, τόσον ρητώς κατ’άρθρ. 25
του Κανονισμού Προσωπικού της ΑΤΕ,
όσον και εμμέσως από τις διατάξεις

των άρθρων 8 επ. Ν. 4332/1929 που
διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο
52 παρ.4 Εισ. Ν. ΚΠολΔ, στις οποίες,
όπως του άρθρου 14, γίνεται λόγος για
επισπεύδον την εκτέλεση κατάστημα,
υποκατάστημα κ.λ.π. Το πρωτοβάθμιο,
επομένως, Δικαστήριο, το οποίο με την
εκκαλουμένη απόφασή του, δέχθηκε τα
ίδια και απέρριψε την ένδικη ανακοπή,
δεν έσφαλε, αλλ’ορθώς το νόμο
ερμήνευσε και εφάρμοσε και τα αντίθετα
υποστηριζόμενα με όλους τους λόγους
της εφέσεως κρίνονται απορριπτέα ως
αβάσιμα.

202/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θ.Αμπατζής, Θ.Τσάκας).
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Η αγωγή με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι
πάντοτε επιβοηθητική. Αν η αγωγή στηρίζεται ευθέως στην βάση του αδικαιολόγητου
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πλουτισμού, για να είναι ορισμένη πρέπει να αναφέρονται τα περιστατικά στα οποία
οφείλεται η ακυρότητα, τα οποία συνιστούν τον λόγο για τον οποίο η αιτία της
περιουσιακής μετακίνησης δεν είναι νόμιμη. Αν η βάση του αδικαιολογήτου πλουτισμού
σωρεύεται επικουρικώς υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απόρριψης της πρώτης
βάσης από σύμβαση λόγω ακυρότητάς της, αρκεί η επίκληση της ακυρότητας της
σύμβασης χωρίς να απαιτείται και έκθεση γεγονότων στα οποία οφείλεται αυτή.

Η αγωγή από τον αδικαιολόγητο
πλουτισμό (άρθρα 904 επ. Α.Κ.) είναι
επιβοηθητικής φύσεως και μπορεί να
ασκηθεί αν λείπουν οι προϋποθέσεις
της αγωγής από σύμβαση, το νόμο
ή αδικοπραξία (ΑΠ 712/01 Ελλ.Δικ.
43.762). Η έννοια της επιβοηθητικής
φύσεως της αγωγής αδικαιολογήτου
πλουτισμού είναι, ότι αυτή μπορεί
να ασκηθεί μόνο αν λείπουν ή είναι
ανίσχυρες κ.λ.π. αξιώσεις από σύμβαση
ή από αδικοπραξία, διότι, σε αντίθετη
περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει λόγος
για ανυπαρξία ή ελαττωματικότητα της
νόμιμης αιτίας, έτσι ώστε ο πλουτισμός
να παρίσταται στερημένος αυτής.
Επομένως, αν με την αγωγή αναζητείται
ευθέως ο πλουτισμός του εναγομένου εξ
αιτίας της ακυρότητας της σύμβασης, για
να είναι ορισμένη η αγωγή αυτή, πρέπει
στο δικόγραφό της να αναφέρονται,
σύμφωνα με το άρθρο 216 &1α ΚΠολΔ,

τα περιστατικά στα οποία οφείλεται ή τα
οποία επέφεραν την ακυρότητα αυτή και
που συνιστούν τον λόγο για τον οποίο η
αιτία της περιουσιακής μετακίνησης δεν
είναι νόμιμη. Αν όμως η βάση της αγωγής
αδικαιολογήτου πλουτισμού σωρεύεται
επικουρικώς (219 ΚΠολΔ) υπό την
ενδοδιαδικαστική αίρεση της απόρριψης
της πρώτης βάσεως από σύμβαση, λόγω
ακυρότητάς της, για την πληρότητα της
δεύτερης βάσης της αγωγής, αρκεί,
πέρα από τα στοιχεία της σύμβασης
και τον πλουτισμό του εναγομένου
από την εκτέλεσή της, να γίνεται στο
αγωγικό δικόγραφο επίκληση της τυχόν
ακυρότητας της σύμβασης, χωρίς να
απαιτείται και έκθεση των γεγονότων
στα οποία αυτή οφείλεται, αφού, στην
περίπτωση αυτή, η επικουρική βάση
θα εξετασθεί μόνο αν η κυρία βάση
απορριφθεί ένεκα της ακυρότητας της
αιτίας (ΑΠ 1802/01 Ελλ.Δ. 43.1421).
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215/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρ. Πουλακίδας, Ανδρ. Οικονόμου).
Λογοδοσία. Εξώδικη λογοδοσία. Αν δεν είναι πλήρης, τότε ο κύριος της υπόθεσης
δικαιούται να επιδιώξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της λογοδοσίας με
αγωγή (473477 ΚΠολΔ). Αν η εξώδικη λογοδοσία είναι νομότυπη και εγκριθεί από
τον δεξίλογο, δεν χωρεί η αγωγή για την λογοδοσία. Περιεχόμενο της ένστασης αυτής
του εναγομένου για να είναι ορισμένη. Αγωγή λογοδοσίας. Μπορεί να υπάρχει και
αίτημα να υποχρεωθεί ο εναγόμενος – δοσίλογος να του καταβάλει το κατάλοιπο όπως
αυτό προκύπτει από τον λογαριασμό που κατατέθηκε ή να του καταβάλει ορισμένο
έλλειμμα αν δεν έχει κατατεθεί λογαριασμός. Περιεχόμενο του λογαριασμού.

Από την διάταξη του άρθρου
303 ΑΚ προκύπτει, ότι εκείνος που
διαχειρίστηκε ξένη υπόθεση, η
διαχείριση της οποίας συνεπάγονταν
εισπράξεις και δαπάνες, υποχρεούται να
λογοδοτήσει στον κύριο της υπόθεσης
(δεξίλογο) εξωδίκως ή δικαστικώς. Προς
τούτο υποχρεούται να ανακοινώσει
στον κύριο της υπόθεσης έγγραφο
λογαριασμό στον οποίο πρέπει να
αναφέρονται λεπτομερώς τα κονδύλια
των εσόδων και εξόδων που έγιναν
κατά την διαχείριση και η αιτία αυτών,
καθώς και το κατάλοιπο που προκύπτει
από την μεταξύ των δύο σκελών του
λογαριασμού σύγκριση, να επισυνάψει
δε στο λογαριασμό και τα σχετικά
παραστατικά έγγραφα των γενομένων
δαπανών και εισπράξεων, εφόσον τούτο
συνηθίζεται. Αν ο δοσίλογος διαχειριστής
δεν προβαίνει σε εξώδικη λογοδοσία
κατά τον προαναφερόμενο τρόπο ή
ο λογαριασμός που κατέθεσε και τα
έγγραφα που τον συνοδεύουν δεν είναι
κανονικός κατά τους όρους και τον τύπο
που προαναφέρθηκε, δεν εκπληρώνεται
η υποχρέωση του δοσιλόγου για εξώδικη
λογοδοσία και ο κύριος της υπόθεσης
δικαιούται να επιδιώξει την εκπλήρωση
της υποχρεώσεως αυτής του δοσιλόγου,

με αγωγή στην οποία εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 473477 ΚΠολΔ.
Για την πληρότητα της ιστορικής βάσης
της αγωγής αυτής αρκεί το γεγονός ότι ο
δοσίλογος διαχειρίστηκε ξένη υπόθεση,
με βάση οποιαδήποτε μεταξύ τους
έννομη σχέση, όπως είναι και η κατά
τα άρθρα 713 επ. ΑΚ εντολή. Η έγερση
της αγωγής αυτής του κυρίου προς
λογοδοσία αποκλείεται εάν ο δοσίλογος
έχει προβεί σε εξώδικη λογοδοσία κατά
τους προαναφερόμενους όρους και τύπο
και ο δεξίλογος έχει εγκρίνει τον εξώδικο
λογαριασμό που του ανακοίνωσε ο
δοσίλογος, αφού έτσι συνάπτεται μεταξύ
τους σύμβαση με την οποία δηλώνεται
αμοιβαίως η βούληση των μερών ότι
εφεξής θα ισχύει μόνο το αποτέλεσμα
του εγκριθέντος λογαριασμού και οι
συμβαλλόμενοι δεν θα επανέλθουν
στο μέλλον στα επί μέρους κονδύλια
(ΑΠ 977/97 Ελλ.Δ. 39.109). Επομένως ο
καταλυτικός ισχυρισμός του εναγομένου
δοσιλόγου προς απόκρουση της αγωγής
του δεξιλόγου, προς λογοδοσία, ότι έγινε
εξώδικος λογοδοσία αυτού και ο ενάγων
ενέκρινε το κατάλοιπο του λογαριασμού,
αποτελεί ένσταση και πρέπει να
αποδεικνύεται από τον ενιστάμενο. Για
το ορισμένο όμως της ένστασης αυτής,
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η οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου
να προτείνεται με τις προτάσεις κατά
την πρώτη συζήτηση της αγωγής στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, θα πρέπει ο
ενιστάμενος εναγόμενος να ισχυρίζεται,
ότι ανακοίνωσε στον ενάγοντα δεξίλογο
έγγραφο λογαριασμό περιέχοντα
λεπτομερώς τα κονδύλια των γενομένων
δαπανών και εισπράξεων και την αιτία
αυτών, καθώς και το προκύπτον
κατάλοιπο και ότι με τον έγγραφο
αυτό λογαριασμό, το αποτέλεσμα
του οποίου ενέκρινε ο δεξίλογος, μετ’
έλεγχο των κονδυλίων και των σχετικών
παραστατικών, ετέθησαν υπόψη του
ενάγοντος και τα παραστατικά της
κινήσεως του λογαριασμού έγγραφα,
αφού, όπως προαναφέρθηκε και η
εξώδικη λογοδοσία γίνεται κατά τον
προαναφερόμενο τρόπο και τύπο
(ανακοίνωση εγγράφου λογαριασμού
και παραστατικών εγγράφων όπου
τούτο συνηθίζεται). Περαιτέρω από τις
διατάξεις των άρθρων 473477 ΚΠολΔ
προκύπτουν τα εξής: α) Με την αγωγή
για λογοδοσία ο ενάγων, επικαλούμενος
την διαχείριση υπόθεσής του από τον
εναγόμενο δυνάμει εννόμου μεταξύ
αυτών σχέσεως, συνεπαγομένης
δαπάνες και εισπράξεις, ζητεί να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος σε λογοδοσία,
κατά τον παραπάνω τρόπο. Μπορεί
όμως να σωρεύσει στην αγωγή του
και το αίτημα (κεφάλαιο) ζητώντας να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος δοσίλογος
να του καταβάλει το κατάλοιπο του
λογαριασμού. Στην περίπτωση
υποβολής τέτοιου αιτήματος, αν ο
λογαριασμός υποβληθεί εμπρόθεσμα και
εξ αυτού προκύπτει κατάλοιπο υπέρ του
ενάγοντος, το δικαστήριο υποχρεώνει με
την απόφασή του, που εκδίδεται μετά
την κατάθεση του λογαριασμού και
την επαναφορά της υπόθεσης προς
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συζήτηση, τον δοσίλογο να καταβάλλει
το προκύπτον από το λογαριασμό
κατάλοιπο, αφού αυτό προκύπτει από
ομολογία του εναγομένου που κατέθεσε
τον λογαριασμό, επιφυλάσσεται όμως το
δικαστήριο για το πέραν του ποσού του
καταλοίπου ζητούμενο από τον ενάγοντα
ποσό, για το ύψος του οποίου διατάσσει
αποδείξεις β) Μπορεί επίσης ο ενάγων
δεξίλογος με την περί λογοδοσίας αγωγή
του να ζητήσει όπως σε περίπτωση, που
ο εναγόμενος δεν καταθέσει λογαριασμό
υποχρεωθεί να του καταβάλει ορισμένο
έλλειμμα. Στην περίπτωση αυτή με την
απόφαση που διατάσσεται η κατάθεση
λογαριασμού και των εγγράφων που
αποδεικνύουν τα κονδύλια αυτού,
καταδικάζεται ο εναγόμενος να
καταβάλει στον ενάγοντα το έλλειμμα
αυτό, εφόσον τούτο πιθανολογείται.
Η καταδίκη του εναγομένου στην
καταβολή του ελλείμματος, αν δεν
κατατεθεί ο λογαριασμός μέσα στην
προθεσμία που έχει ορισθεί, αποτελεί
μέσο εξαναγκασμού του εναγομένου
προς κατάθεση του λογαριασμού,
πέραν εκείνων που προβλέπονται
από το άρθρο 946 ΚΠολΔ (προσωπική
κράτηση και χρηματική ποινή υπέρ
του ενάγοντος) η απόφαση δε με την
οποία επιδικάζεται το έλλειμμα αυτό
ως ποινή για την μη εμπρόθεσμη
ή μη προσήκουσα κατάθεση του
λογαριασμού, γίνεται οριστική με την
παρέλευση της ταχθείσης προθεσμίας,
μετά την οποία ο εναγόμενος δεν μπορεί
να καταθέσει τον λογαριασμό (βλ. ΑΠ
978/97 Eλλ. Δ. 39.110). Τέλος, όπως
προαναφέρθηκε ο λογαριασμός που
κατατίθεται από τον δοσίλογο, θα πρέπει
να περιέχει τα επί μέρους κονδύλια
δαπανών και εσόδων αναλυτικώς κατά
αιτία και ποσό κατά τρόπο λεπτομερειακό
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να
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ελέγξει τα επί μέρους κονδύλια και το
προκύπτον κατάλοιπο (χρεωστικό ή
πιστωτικό) και να αμφισβητήσει αυτά,
στο δικαστήριο δε να διατάξει αποδείξεις
γι’ αυτά. Αν ο λογαριασμός δεν έχει την
προαναφερόμενη λεπτομερή αναγραφή
των μερικότερων κονδυλίων, τότε ο
εναγόμενος δοσίλογος δεν εκπληρώνει
την υποχρέωσή του και η απόφαση
με την οποία διατάχθηκε η κατάθεση
λογαριασμού και των παραστατικών
εγγράφων γίνεται οριστική από την
παρέλευση της προθεσμίας που
ορίστηκε, οπότε πληρούται η σχετική
αναβλητική αίρεση και εφόσον καταστεί
τελεσίδικη γίνεται εκτελεστή, ως προς
τις διατάξεις της περί χρηματικής ποινής
και προσωπικής κράτησης, καθώς και
το τυχόν έλλειμμα που επιδικάστηκε
(ΑΠ 934/96 ΝοΒ 45.1106). Από τα
παραπάνω σε συνδυασμό και με
το άρθρο 216 ΚΠολΔ προκύπτει
περαιτέρω, ότι στην περίπτωση
που ο δεξίλογος με την αγωγή του
σωρεύει και αίτημα (καταψηφιστικό
ή αναγνωριστικό) για καθορισμό του
καταλοίπου του λογαριασμού, θα πρέπει
για το ορισμένο του αιτήματος αυτού,
να επικαλείται στην αγωγή του για τις
πράξεις που ενήργησε ο δοσίλογος
στα πλαίσια της γενομένης από αυτόν
διαχείρισης και το ποσό της δαπάνης
στην οποία υποβλήθηκε γι’ αυτές,
καθώς και τις γενόμενες δαπάνες, όχι
όμως λεπτομερειακώς, αλλά αρκούσης
γενικής αυτών περιγραφής, ώστε να
διαταχθούν σχετικές αποδείξεις και να
προσδιορισθεί το κατάλοιπο.
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Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως προαναφέρθηκε η ενάγουσα με την
αγωγή της δεν εζήτησε τον καθορισμό
του ελλείματος του λογαριασμού και την
καταβολή αυτού ως ποινής για την μη
κατάθεση του λογαριασμού νομίμως και
εμπροθέσμως, ώστε για τον καθορισμό
αυτού από το δικαστήριο να αρκεί
πιθανολόγηση και όχι πλήρη απόδειξη.
Εζήτησε να αναγνωρισθεί το κατάλοιπο
του λογαριασμού της γενομένης από τον
εναγόμενο διαχειρίσεως, χωρίς όμως
αυτή με την αγωγή της να προσδιορίσει
αυτό κατά ποσό, ούτε να επικαλείται
στην αγωγή της ποίο το εκτελεσθέν από
τον εναγόμενο, με βάση την εντολή που
του δόθηκε, έργο ώστε να είναι δυνατό
να διαταχθούν οι αποδείξεις για την
αξία του εκτελεσθέντος έργου και κατ’
ακολουθίαν την απαιτηθείσα δαπάνη,
μετά σύγκριση της οποίας εν σχέσει
με τις εισπράξεις που διενήργησε ο
εναγόμενος είτε με την είσπραξη ατόκου
δανείου, είτε με την δωρεάν κρατική
αγωγή, να καθορισθεί το υπόλοιπο αυτό.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που με την εκκαλουμένη υπ’αριθμ. 34/
2001 απόφασή του, αφού έκρινε την
αγωγή νόμιμη κατά το κεφάλαιο αυτό
του καθορισμού καταλοίπου, αρκέστηκε
σε πιθανολόγηση και καθόρισε αυτό στο
ποσό των 23.732.399 δραχμών, έσφαλε
ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του
νόμου, γι’αυτό και πρέπει να εξαφανισθεί
η παραπάνω απόφαση, κατά παραδοχή
ως βασίμου κατ’ουσίαν της έφεσης του
εναγομένου, απορριφθεί δε η αγωγή ως
αόριστη κατά το κεφάλαιο αυτό.
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226/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Τζογάνης, Σπύρος Σωχωρίτης).
Αναίρεση μερική της αποφάσεως ή ως προς μερικούς από τους διαδίκους. Το
δικαστήριο της παραπομπής δεν μπορεί να επιληφθεί της υποθέσεως ως προς τα
λοιπά (μη αναιρεθέντα) κεφάλαια ή ως προς τους λοιπούς διαδίκους γιατί αυτό θα
προσέβαλε το δεδικασμένο που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Νομικό ζήτημα
(580.4 ΚπολΔ) Έννοια του όρου.

Επειδή κατά το άρθρο 579 & 1
του Κ.Πολ.Δ. εάν αναιρεθεί η απόφαση
οι διάδικοι επανέρχονται στην προ της
αναιρεθείσας αποφάσεως κατάσταση,
η προ αυτής δε διαδικασία ακυρώνεται
μόνο εφόσον στηρίζεται στην παράβαση
για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση.
Κατά το αρθρ. 581 & 1 του ίδιου
κώδικα ενώπιον του Δικαστηρίου της
παραπομπής η υπόθεση συζητείται
εντός των δια της αναιρετικής
αποφάσεως διαγραφομένων ορίων.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι
εάν η απόφαση αναιρεθεί μερικώς ως
προς κάποιο κεφάλαιο της όλης δίκης ή
ως προς μερικούς μόνο εκ των διαδίκων,

το δικαστήριο της παραπομπής δεν
μπορεί να επιληφθεί της υποθέσεως
ως προς τα λοιπά κεφάλαια ή ως προς
τους λοιπούς διαδίκους, ως προς τους
οποίους η απόφαση δεν αναιρέθηκε,
αφού εάν εξέταζε εκ νέου διατάξεις
της αναιρεθείσας αποφάσεως που
διατηρήθηκαν σε ισχύ από τον Άρειο
Πάγο θα προσέβαλε το δεδικασμένο, το
οποίο κατά το αρθρ. 332 του Κ.Πολ.Δ.
λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως
από το Δικαστήριο (βλ. ΑΠ 975/2000,
Δνη 2001, 81, 963, Δνη 2000, 51,674/
98, ΝΟΒ 47, 1415, 153/97, Δ 28,857).
Επομένως ενώπιον του Δικαστηρίου της
παραπομπής εισάγονται με κλήση μόνο

228/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δ. Γεωργόπουλος, Φαίδ. Κουλούρης).
Έφεση. Για την άσκησή της πρέπει να υπάρχει έννομο συμφέρον. Πότε υπάρχει. Πότε
υπάρχει έννομο συμφέρον από εσφαλμένες αιτιολογίες. Εξετάζεται αυτεπαγγέλτως
το έννομο συμφέρον. Διατροφή. Επιδίκαση με τελεσίδικη απόφαση στον ενάγοντα
στοιχειώδους διατροφής. Αποτελεί δεδικασμένο και για μεταγενέστερο χρονικό
διάστημα. Περιστατικά.

Επειδή από τις διατάξεις των
άρθρων 516 &&1 και 2 του ΚΠολΔ
προκύπτει ότι για την άσκηση
εφέσεως πρέπει ο εκκαλών να έχει
έννομο συμφέρον, το οποίο κρίνεται

από το διατακτικό της εκκαλουμένης
αποφάσεως και υπάρχει όταν με αυτό
απορρίπτονται αιτήσεις ή προτάσεις
του εκκαλούντος ή γίνονται δεκτές
αιτήσεις ή προτάσεις του εκκαλούντος ή
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γίνονται δεκτές αιτήσεις ή προτάσεις του
αντιδίκου του. Οι εσφαλμένες αιτιολογίες
της εκκαλουμένης αποφάσεως, οι
οποίες δεν καταλήγουν σε βλάβη του
εκκαλούντος με αντίστοιχες προς αυτές
διατάξεις που περιέχονται στο διατακτικό
της, δεν μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο της εφέσεως με την σκέψη
ότι είναι ασύμφορες στον εκκαλούντα ή
μη ορθές νομικώς, καθόσον το κρίσιμο
της αποφάσεως είναι όχι αιτιολογίες αλλά
οι διατάξεις αυτής. Βλάβη του διαδίκου
από τις δυσμενείς γι’αυτόν αιτιολογίες της
αποφάσεως μπορεί να προέρχεται μόνο
όταν από αυτές προκύπτει δεδικασμένο
εις βάρος του, οπότε αυτός, αν και νίκησε,
έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση
για ανατροπή αυτού (βλ. ΑΠ 139/2001,
Δ 32,987, 1459/2000, Δνη 2001, 741,
Εφ.Αθ. 1039/2001, Δνη 2001,1388,
8456/97 ΝοΒ 46,1084, 1362/96, Δνη
97,680, 8012/95, Δνη 96,1096, 2098/94,
ΝοΒ 42,1175). Το έννομο συμφέρον για
την άσκηση των ενδίκων μέσων αποτελεί
διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, που
η ανάγκη του συνάγεται από την διάταξη
του άρθρου 68 του ΚΠολΔ, εξετάζεται δε
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και η
έλλειψή της συνάγεται την απόρριψη
του ένδικου μέσου ως απαραδέκτου,
κατ’ άρθρ. 68,73 και 532 του ΚΠολΔ.
Εξάλλου, από τον συνδυασμό των
άρθρων 321,322,324,330 και 331 του
ΚΠολΔ προκύπτει ότι η τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται επί
αγωγής διατροφής συζύγου για ορισμένο
χρονικό διάστημα και δέχεται ένσταση
του εναγομένου περί επιδικάσεως στον
ενάγοντα στοιχειώδους μόνο διατροφής
εξ αιτίας της υπάρξεως υπαιτίου λόγου
διαζυγίου αποτελεί δεδικασμένο για
νέα δίκη περί διατροφής του ίδιου
συζύγου που δικαιολογεί την επιδίκαση
στον σύζυγο αυτό στοιχειώδους μόνο
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διατροφής και για μεταγενέστερο χρονικό
διάστημα (βλ. σχετικώς ΑΠ 804/92, Δνη
94,108, Εφ.Αθ. 8102/95, Δνη 96,1096,
Δνη 95,1599, Εφ.Θεσ. 1614/94, Δνη
94, 1697). Εν προκειμένω, με την
κρινόμενη έφεση κατά της 1009/2001
οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, που εκδόθηκε
κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών
που αφορούν διατροφή συζύγου και
τέκνων και επιμέλεια τέκνων (άρθρ. 681
Β του ΚΠολΔ), προβάλλονται παράπονα
τόσο κατά τις διατάξεις της εκκαλουμένης
αποφάσεως με την οποία έγινε εν μέρει
δεκτή αγωγή περί διατροφής των υπό
της εφεσίβλητης εκπροσωπουμένων
τέκνων των διαδίκων και συνεπώς
ο εκκαλών – εναγόμενος νικήθηκε
στην πρωτόδικη δίκη όσο και κατά
των αιτιολογιών της εκκαλουμένης
αποφάσεως με τις οποίες έγινε δεκτό ότι
συνυπαίτια της διασπάσεως της έγγαμης
συμβιώσεως είναι και οι δύο σύζυγοι και
επομένως, η εφεσίβλητη – ενάγουσα
δικαιούται κατ’αρχήν διατροφής που να
περιλαμβάνει τόσο τα απολύτως αναγκαία
για την συντήρησή της αλλά απέρριψε
την σωρευόμενη αγωγή με την οποία η
τελευταία ζήτησε την επιδίκαση σε αυτήν
διατροφής ατομικά με την αιτιολογία ότι
έχει εισοδήματα τα οποία καλύπτουν τις
στοιχειώδεις ανάγκες της και έτσι κατά
το μέρος αυτός ο εκκαλών νίκησε στην
πρωτόδικη δίκη. Η έφεση, η οποία έχει
ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως
(άρθρ. 495,511,518 &1 και 591 &1 του
ΚΠολΔ), είναι παραδεκτή τόσο κατά το
μέρος που στρέφεται κατά των διατάξεων
της εκκαλουμένης με την οποία έγινε εν
μέρει δεκτή η αγωγή των ανηλίκων όσο
και κατά το μέρος που στρέφεται κατά
των παραπάνω αιτιολογιών αυτής, διότι ο
εκκαλών που νίκησε κατά το μέρος αυτό
βλάπτεται από τις αιτιολογίες αυτές, αφού
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δημιουργείται δεδικασμένο σε βάρος του
σε άλλες δίκες διατροφής ως προς την
εύλογη αιτία διακοπής της συμβιώσεως
των διαδίκων και έχει προς τούτο έννομο

συμφέρον. Επομένως, η έφεση πρέπει
να γίνει τύποις δεκτή και να εξετασθεί
κατ’ουσίαν.

240/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Α. Πατρινός, Σ. Πολύδωρος).
Ένσταση. Τι πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένη. Ένσταση επισχέσεως αόριστη.
Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 262 ΚΠολΔ η
ένσταση, ως αυτοτελής πραγματικός
ισχυρισμός που περιέχει πραγματικά
περιστατικά διάφορα από εκείνα που
αποτελούν την ιστορική βάση της
αγωγής και με τα οποία επιδιώκεται η
προσωρινή ή οριστική απόρριψη της
αγωγής ή η αναβολή της απαντήσεως σ’
αυτή, πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένη
αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων
που την θεμελιώνουν. Δηλαδή για να
κριθεί ότι επιδέχεται δικαστική εκτίμηση,
πρέπει να περιέχει στοιχεία ανάλογα
προς εκείνα που είναι αναγκαία για
την τυπική παραδοχή και συνακόλουθα
δικαστική εκτίμηση της αγωγής (ΕΑ
9577/86 Δίκη 18376). Αν τα γεγονότα
του αποτελούν την ιστορική βάση της
υπό δικονομική έννοια ενστάσεως, είτε
συνιστούν «τον πραγματικό» ουσιαστικό
είτε το «πρακτικό» δικονομικό κανόνα,
δεν εκτίθενται κατά τρόπο σαφή, πλήρη
και ορισμένο η ένσταση απορρίπτεται
ως αόριστη. Η παράλειψη δε αναφοράς
των περιστατικών αυτών στις προτάσεις
δεν μπορεί να συμπληρωθεί με την
μνεία του εγγράφου στο οποίο τυχόν
αναγράφονται (Γ. Νικολόπουλου: η
έννοια και η λειτουργία της ενστάσεως
στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο έκδ. 1987

σελ. 123 ΕΑ 7048/90 Ελλ.Δικ. 311518
ΕΘ 3377/87 Αρμ. 42863).
Ο ενάγων – εφεσίβλητος Γ. Κ.
είναι μέτοχος και εταίρος της εναγομένης
– εκκαλούσης ανωνύμου εταιρείας με
την επωνυμία «Αδελφοί Κ. ανώνυμος
Εμπορική Βιοτεχνική εταιρεία που
εδρεύει στην Αμαλιάδα. Η εναγομένη
εταιρεία με δήλωση του πληρεξουσίου
δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα
πρακτικά της πρωτοβαθμίου δίκης
ομολογεί το ύψος των προς διανομή
μερισμάτων κατά τις αναφερόμενες
στην αγωγή χρήσεις καθώς και τον
χρόνο εγκρίσεως από την γενική
συνέλευση των ισολογισμών και των
αποτελεσμάτων χρήσεως των επιδίκων
ετών δηλαδή από το 1993 μέχρι και
το 1996. Η εναγομένη – εκκαλούσα
με τις προτάσεις της ενώπιον του
πρωτοβαθμίου δικαστηρίου ισχυρίστηκε
ότι: «Από τα προσαγόμενα με επίκληση
έγγραφα προκύπτει ότι ο ενάγων
μέτοχος επί μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας επί συνόλου 145.955 μετοχικό
έχει 11.173 μετοχές ήτοι 7,68%, επίσης
προκύπτει ότι οφείλει προς την εταιρεία
ληξιπροθέσμως το ποσό των 40.000.000
δρχ. δυνάμει της υπ’αριθμ. 896/το/314/
1994 αγωγής μας κατ’αυτού». Ότι για
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το ποσό αυτό καθώς και για τα ποσά
των 1.363.681 δρχ. και 2.685.216 δρχ.
«αντιτάσσει» την ένσταση επισχέσεως
(άρθρ. 325 ΑΚ) επί των διανεμητέων
μερισμάτων του ενάγοντος. Όπως έχει
διατυπωθεί η ένσταση επισχέσεως και
σύμφωνα με τα προεκτεθέντα είναι
αόριστη, δεν περιέχει τα γεγονότα που
θεμελιώνουν την βάση του ισχυρισμού

της η επίκληση δε της αγωγής στην
οποία περιέχονται τα ελλείποντα
ουσιώδη περιστατικά δεν θεραπεύει την
αοριστία της ενστάσεως. Ορθά συνεπώς
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε
ως αόριστη την ένσταση επισχέσεως της
εναγομένης και θα πρέπει ο μοναδικός
λόγος εφέσεως ν’ απορριφθεί και η
έφεση στο σύνολό της.

242/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος, Δημήτριος Ρήγας).
Η αναγγελία σε πλειστηριασμό. Ποια τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Αναγγελία για
απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας. Πότε είναι ορισμένη. Περιστατικά.

Επειδή από τη διάταξη του αρθρ.
972 § 1 β του Κ.Πολ.Δ., που ορίζει ότι
η αναγγελία πρέπει να περιέχει εκτός
άλλων και περιγραφή της απαιτήσεως
του δανειστή που αναγγέλλεται, σε
συνδυασμό προς τη διάταξη του αρθρ.
159 αρ.3 του ίδιου κώδικα, που ορίζει ότι
η παράβαση διατάξεως που ρυθμίζει τη
διαδικασία και ιδίως τον τύπο κάποιας
διαδικαστικής πράξεως συνεπάγεται
ακυρότητα αν η παράβαση προκάλεσε
στο διάδικο που την προτείνει βλάβη,
η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί
διαφορετικά παρά μόνο με την κήρυξη
της ακυρότητας, προκύπτει ότι η
αναγγελία ως πράξη της διαδικασίας της
εκτελέσεως πρέπει να περιέχει περιγραφή
της απαιτήσεως που αναγγέλλεται και
του προνομίου της. Ενόψει όμως τον
χαρακτήρα της αναγγελίας ως πρώτης
πράξεως της διαδικασίας της κατατάξεως
και του γεγονότος ότι ο νόμος δεν απαιτεί
«ακριβή» περιγραφή της απαιτήσεως
και του προνομίου της να είναι τέτοια
ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στον του
πλειστηριασμού υπάλληλο, στον καθού η

εκτέλεση και στους άλλους αναγγελθέντες
δανειστές, ο μεν πρώτος να προβεί στη
σύγκριση και κατάταξη της στον πίνακα
κατά την τάξη και τη σειρά του προνομίου
της, οι δε άλλοι να αμυνθούν με την
αμφισβήτηση είτε της απαιτήσεως είτε
του προνομίου της (βλ. Α.Π. 337/98, ΝοΒ
47, 948, 1348/95, Δνη 96, 1077, Εφ.ΑΘ.
8470/2000, Δνη 2002, 1468, όπου
και άλλες παραπομπές, 3028)98, Δνη
98, 1363). Ειδικότερα, επί αναγγελίας
πολλών δανειστών για απαιτήσεις τους
προερχόμενες από παροχή εξαρτημένης
εργασίας δεν είναι αόριστη η αναγγελία
έστω και αν δεν αναφέρεται για καθένα
η διάρκεια της απασχολήσεως, ο λόγος
της καταγγελίας της συμβάσεως, το
ύψος του μισθού και γενικά το σύνολο
των τακτικών αποδοχών, όταν από
την επισυναπτόμενη στην αναγγελία
αγωγή η δικαστική απόφαση γίνεται
περαιτέρω εξειδίκευση των απαιτήσεων
και προκύπτει ότι αυτές προέρχονται από
την παροχή εξαρτημένης εργασίας στον
καθ ου η εκτέλεση οφειλέτη (βλ.ΑΠ 387/
2001, Δνη 2002, 122). Εν προκειμένω,
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ο εκ των εφεσίβλητων Ν. Σ. στην από
17.2.1998 αναγγελία του ανέφερε ότι
προσλήφθηκε από την καθής η εκτέλεση
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας την
1.2.1992 ως οδηγός και απασχολήθηκε
μέχρι την 16.1.1997, οπότε απολύθηκε
παρανόμως, εξέθετε δε λεπτομερώς τις
απαιτήσεις του από την παροχή εργασίας
για τις οποίες ζητούσε να καταταγεί
προνομιακά. Η εκκαλουμένη απόφαση,
επομένως, που δέχθηκε ότι η αναγγελία

ήταν ορισμένη και απέρριψε τον σχετικό
λόγο της ανακοπής της εκκαλούσας
τραπεζικής εταιρείας (που σημειωτέον,
δεν επικαλέσθηκε αοριστία και της
αναγγελίας των άλλων εφεσιβλήττων,
όπως ανακριβώς ισχυρίζεται με την
έφεση της και η οποία αναγγελία,
πάντως, ήταν πλήρως ορισμένη),
ορθώς εφάρμοσε τον νόμο και εκτίμησε
τις αποδείξεις και ο πρώτος λόγος της
εφέσεως της δεν είναι βάσιμος.

269/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λευτέρης Σταύρου, Δημήτρης Ρήγας).
Ένορκες βεβαιώσεις για δίκη ενώπιον του εφετείου. Κλήση του αντίδικου με
δήλωση στα πρακτικά του εφετείου για εξέταση μαρτύρων. Απαράδεκτη η ένορκη
βεβαίωση γιατί στις ειδικές διαδικασίες τα αποδεικτικά μέσα στο εφετείο πρέπει να
προσκομίζονται κατά τη συζήτηση.

Η υπ’ αριθ. 7608 / 1012003 ένορκη
βεβαίωση που δόθηκε με την επιμέλεια της
εκκαλούσης μετά από νόμιμη κλήτευση του
εφεσίβλητου κατά τη συζήτηση της εφέσεως
με σχετική δήλωση καταχωρηθείσα στα
πρακτικά, διότι στην κατ’ έφεση δίκη
στις ειδικές διαδικασίες η επίκληση και

προσκομιδή όλων των αποδεικτικών
μέσων πρέπει να γίνεται κατά τη συζήτηση
της υποθέσεως στο ακροατήριο, η δε
επίκληση και προσκόμιση ενόρκων
βεβαιώσεων εντός του τριημέρου από τη
συζήτηση είναι απαράδεκτη (ΑΠ 1402/
1999 Ελλ. Δικ. 41 359).

273/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Α. Καραμπούλιας, Δημήτριος Κρουσσόπουλος).
ΚΤΕΛ. Με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων απαγορεύεται να μεταφέρει ο εναγόμενος
επιβάτες προς Αθήνα με κόμιστρο, εκτελώντας έτσι συγκεκριμένη συγκοινωνία
μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων με ιδιόκτητο συγκεκριμένο ταξί. Αν όμως η
μεταφορά γίνεται με άλλο ταξί της κυριότητός του, τότε δεν υπάρχει παράβαση της
απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων και δεν επιβάλλεται η χρηματική ποινή ούτε
και προσωπική κράτηση.

Με την υπ’ αριθμ. 62/1996

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
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Αγρινίου το οποίο δίκασε με τη διαδικασία
με την διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων, δέχθηκε την αίτηση και
απαγόρευσε στον τότε καθ’ ου και
ήδη εναγόμενο «να εκτελεί με το υπ’
αριθμ. ΥΟ941 Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο του
(ΤΑΧΙ) παράνομη και συγκεκαλυμμένη
συγκοινωνία μεταφοράς προσώπων και
πραγμάτων με κόμιστρο κατ1 άτομο στη
συγκοινωνιακή λεωφορειακή γραμμή
Ξηρομέρου Βάλτου Αθηνών, προς
την Αθήνα και αντίστροφα». Με την
ίδια απόφαση απείλησε τον εναγόμενο
με χρηματική ποινή 50.000 δρχ. και
προσωπική κράτηση 30 ημερών για
κάθε παράβαση της απόφασης. Η
απόφαση αυτή επιδόθηκε νόμιμα και
εμπρόθεσμα στον εναγόμενο στις
1531996 (βλ. υπ’ αριθμ. 7104/1531996
έκθεση επίδοσης του δικαστικού
επιμελητή Αγρινίου, Γ. Π.). Στις 311997
το υπ’ αριθμ. 1142 Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο
(ΤΑΧΙ) ιδιοκτησίας του εναγομένου, το
οποίο οδηγούσε ο προστηθείς απ’ αυτόν
Κ.Χ., κατελήφθη στη περιοχή Αντιρρίου
Αιτ/νίας να μεταφέρει παρανόμως από
την Αθήνα προς την Κατούνα Αιτ/νίας
τέσσερις επιβάτες αντί κομίστρου 7.000
δραχμών έκαστος. Η πράξη αυτή του
οδηγού Κ.Χ. και του προστήσαντος
ιδιοκτήτου του ΤΑΧΙ εναγομένου συνιστά
μεν παράβαση των οικείων διατάξεων

μεταφοράς προσώπων, σε καμμιά όμως
περίπτωση δεν συνιστά και παράβαση
της προδιαληφθείσης αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου.
Ειδικότερα, όπως προαναφέρεται, ρητώς
στην προαναφερόμενη απόφαση 62/1996
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου
αναφέρεται ότι απαγορεύει στο καθ’ ου να
εκτελεί παράνομη μεταφορά προσώπων
με το υπ’ αριθμ. ΥΟ941 Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο
του, ενώ στην κρινόμενη περίπτωση η
παράνομη μεταφορά προσώπων έγινε
με το υπ’ αριθμ. 1142 Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο.
Το γεγονός ότι και το αυτοκίνητο αυτό
ανήκει στην κυριότητα του εναγομένου δεν
ασκεί κάποια επιρροή στην συγκεκριμένη
περίπτωση. Το ενάγον, συνομολογεί μεν
ότι η παράβαση έγινε με το παραπάνω
αυτοκίνητο, πλην όμως ισχυρίζεται
ότι ο εναγόμενος, προς αποφυγή των
συνεπειών της μη συμμόρφωσης προς
την προαναφερόμενη απόφαση, μετέφερε
παράνομα τα άτομα αυτά με άλλο Δ.Χ.Ε.
αυτοκίνητο και εφόσον και αυτό ήταν της
ιδιοκτησίας του παραβίασε την απόφαση
αυτή. Ο ισχυρισμός του όμως αυτός
κατά το πρώτο σκέλος του και αληθής
υποτιθέμενος δεν συνιστά παραβίαση
της απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου, εφόσον η παράνομη
μεταφορά δεν έγινε με τον αναφερόμενο
στην απόφαση αυτή αυτοκίνητο.

286/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Γεώργιος Καραμέρος).
Προσωπική κράτηση σε έμπορο μέλος ομόρρυθμης εταιρίας. Εφόσον δεν πρόβαλε κατά
την πρώτη συζήτηση κατ’ ένσταση τον ισχυρισμό ότι η εταιρία του βρίσκεται σε αδυναμία
να εκπληρώσει την υποχρέωσή της, καλώς επιβάλλεται η προσωπική κράτηση.

Πρέπει να απαγγελθεί κατά του

δευτέρου και του τρίτου των εναγομένων,
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ως μελών της πρώτης εναγομένης
ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας, η
οποία σύμφωνα με το από 17101991
καταστατικό της έχει ως σκοπό τη
βιομηχανία, παραγωγή και εμπορία
ιατρικών και βιομηχανικών αερίων
και προκατασκευασμένων κατοικιών
διαχωριστικών και αλουμινοκατασκευών,
προσωπική κράτηση διάρκειας
πέντε μηνών για τον καθένα ως
μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως της

παρούσης κατά παραδοχή εν μέρει
ως κατ’ ουσίαν βάσιμου του σχετικού
αιτήματος της ενάγουσας, δεδομένου
ότι οι εναγόμενοι κατά την πρώτη
συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του
Δικαστηρίου τούτου δεν προέβαλαν κατ’
ένσταση τον ισχυρισμό ότι η πρώτη
βρίσκεται σε αδυναμία να εκπληρώσει
την ως άνω υποχρέωση της (βλ. ΕΑ
9738/1998 Ελλ.Δικ. 40 200, ΕΑ10806/
1997 Ελλ.Δικ. 39.303.

289/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαθέου, Βασίλειος Μπαλαμπάνης).
Προσεπίκληση και ανακοίνωση της δίκης. Ασκήση και συζήτηση της ενώπιον του
εφετείου. Απορρίπτονται αυτεπαγγέλτως.

Κατά το άρθρο 89 ΚΠολΔ η
προσεπίκληση ασκείται το αργότερο έως
την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως
ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου.
Εξάλλου, η ανακοίνωση δίκης μπορεί
να ασκηθεί μέχρι να εκδοθεί οριστική
απόφαση επί της ουσίας της υποθέσεως
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, σύμφωνα
με το άρθρο 91 παρ. 1 ΚΠολΔ. Επομένως,
προσεπίκληση ή ανακοίνωση δίκης,
η οποία ασκείται το πρώτον στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, απορρίπτεται
αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη, λόγω

παραβιάσεως της κατά το άρθρο 12
ΚΠολΔ αρχής της απαγορεύσεως της
υπερβάσεως του πρώτου βαθμού
δικαιοδοσίας, από την οποία προκύπτει
ότι απαγορεύεται να εισαχθεί οποιαδήποτε
υπόθεση απευθείας σε δικαστήριο που
κρίνει σε δεύτερο βαθμό (ΑΠ 1309/1988
ΝοΒ 37.434, Εφ Πατρ 476/1989 ΝοΒ
38.1357, Εφ Ναυπλ 579/1989 Ελλ Δνη 32.
1320, Σαμουήλ, Η Έφεση, έκδ. δ’ (1993),
αρ. 1020, 1048, Κρητικός, Αποζημίωση
από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδ.
γ’ (1998), αρ. 2624 και 2629).

292/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Δρακονταειδής, Κωνσταντίνος Χαλιώτης).
Αίτημα για αναβολή της συζήτησης. Απορρίπτεται από το δικαστήριο. Κατάθεση
προτάσεων μετά τη συνεδρίαση του δικαστηρίου (εφετείου). Ο διάδικος δικάζεται
ερήμην. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 239 του ΚΠολΔ, ο

διάδικος που δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα
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τις προτάσεις του ή δεν κατέθεσε
καθόλου σύμφωνα με το άρθρο 237
παρ. 1, δικαιούται μία μόνο φορά να
εμφανιστεί κατά τη συζήτηση και να
ζητήσει προφορικά αναβολή λόγω
σοβαρού κωλύματος που δικαιολογεί τη
μη κατάθεση ή μη εμπρόθεσμη κατάθεση
των προτάσεων του. Η συζήτηση
αναβάλλεται μόνο αν το κώλυμα
πιθανολογηθεί. Η αναβολή γίνεται με
επισημείωση στο πινάκιο και δεν μπορεί
να υπερβεί τους δύο μήνες. Αν αυτό είναι
απολύτως αδύνατο, η αναβολή γίνεται
στη συντομότερη δικάσιμο. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, ο διάδικος που δεν κατέθεσε
καθόλου ή εμπρόθεσμα τις προτάσεις
του δικάζεται ερήμην. Στην προκειμένη
υπόθεση, από την 166/5.12.2001 έκθεση
επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας
του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας Α.Χ. που
επικαλείται και προσκομίζει η εφεσίβλητη,
αποδεικνύεται ότι αντίγραφο της υπό
κρίση εφέσεως με πράξη ορισμού
δικασίμου και κλήση για συζήτηση
αυτής για τη δικάσιμο που αναφέρεται
στην αρχή της παρούσας αποφάσεως,
επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως
με επιμέλεια της εφεσίβλητης στη
Δικηγόρο Κεφαλληνίας Ε.Λ. η οποία
υπογράφει το δικόγραφο της εφέσεως
ως πληρεξούσια του εκκαλούντος. Κατά
την εκφώνηση της υποθέσεως στη σειρά

της από το οικείο πινάκιο εμφανίσθηκε
ο δικηγόρος του εκκαλούντος Α. Δ. και
ζήτησε την αναβολή της υποθέσεως. Το
περί αναβολής αίτημα του εκκαλούντος,
ο πληρεξούσιος δικηγόρος του οποίου
δεν κατέθεσε καθόλου προτάσεις κατά το
άρθρο 237 παρ. 1 ΚΠολΔ, απορρίφθηκε,
κατόπιν και των αντιρρήσεων της
εφεσίβλητης, ως αβάσιμο. Στη συνέχεια
ο ως άνω πληρεξούσιος δικηγόρος
του εκκαλούντος εμφανίσθηκε στη
γραμματέα της έδρας στις 12 μ., ήτοι
μετά τη λήξη της συνεδριάσεως του
Δικαστηρίου τούτου και κατέθεσε τις
άνευ ημερομηνίας προτάσεις του
(βλ. επισημείωση γραμματέα επί
των κατατεθεισών προτάσεων). Με
βάση τα ανωτέρω, η κατάθεση των
προτάσεων του εκκαλούντος είναι
εκπρόθεσμη και συνεπώς, σύμφωνα με
τα προαναφερόμενα στη μείζονα σκέψη,
πρέπει να δικασθεί, όπως διατείνεται και
η εφεσίβλητη, ερήμην και να απορριφθεί
η από 27.4.1998 έφεση του, κατά της
32/1998 οριστικής αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας,
ως ανυποστήρικτη (βλ. ΕφΑΘ 11770/
1995 ΕλλΔνη 39. 671) και να οριστεί το
παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως
αιτιολογημένης ανακοπής ερημοδικίας
(αρθρ. 501, 505 παρ. 2 ΚΠολΔ).

300/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόρος: Θανάσης Θεοδόσης).
Εφετείο. Ερημοδικία του εφεσίβλητου. Η διαδικασία προβαίνει ως εάν να ήταν παρών
εφόσον κλητεύθηκε.Τι υποχρεούται να προσκομίσει ο εκκαλών ενώπιον του εφετείου
(προτάσεις του απόντος διαδίκου της πρωτόδικης δίκης κ.λ.π.).

Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 524 §1, 531 §2 και 279

ΚΠολΔ προκύπτει, ότι επί ερημοδικίας
του εφεσίβλητου, ακόμα και κατά
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την πρώτη ενώπιον του Εφετείου
συζήτηση, η διαδικασία προβαίνει, ως
εάν να ήταν παρών, εφόσον κλητεύθηκε
νομίμως και εμπροθέσμως από τον
επισπεύδοντα τη συζήτηση εκκαλούντα
ή εάν τη συζήτηση επισπεύδει ο ίδιος,
το δε Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του

το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, τις
προτάσεις και του απόντος διαδίκου
της πρωτόδικης δίκης, τα πρακτικά και
τις εκθέσεις εξέτασης των μαρτύρων, της
πραγματογνωμοσύνης και της αυτοψίας
και τα οποία οφείλει να προσκομίσει ο
εκκαλών, ο οποίος παρίσταται.

307/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θωμάς Παπαδημητρίου, Χρήστος Φούκας).
Διόρθωση δικαστικής αποφάσεως (315 επ ΚπολΔ.) Χωρεί διόρθωση στην μη ορθή
μετατροπή των δραχμών σε ευρώ από μαθηματικό σφάλμα.

Κατά το άρθρο 315 Κ.Πολ.Δ.
αν από παραδρομή κατά την σύνταξη
της αποφάσεως περιέχονται λάθη
γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό
της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή
ανακριβή, το δικαστήριο που την έχει
εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος
διάδικος ή αυτεπαγγέλτως, να την
διορθώσει με νέα απόφαση του. Από τη
διάταξη αυτή προκύπτει, ότι η διόρθωση
της αποφάσεως προϋποθέτει ότι κατά
την σύνταξη της παρεισέφρησαν από
παραδρομή σφάλματα οφειλόμενα σε
ασυμφωνία μεταξύ του ηθελημένου και
του διατυπωθέντος στην απόφαση ή σε
μαθηματικό υπολογισμό ή ότι το διατακτικό
διατυπώθηκε από παραδρομή ελλιπώς
ή ανακριβώς, ώστε να μη αποδίδεται σ’
αυτό η βούληση του δικαστηρίου που
διατυπώθηκε στο σκεπτικό (Α.Π. 1400/80
Νοβ 29691). Η επερχόμενη μ’ αυτό τον
τρόπο μεταβολή, η οποία είναι επιτρεπτή
από το νόμο, δεν αποτελεί παραβίαση
των αρχών του δεδικασμένου, εφόσον
επιτυγχάνεται η απόδοση της αληθούς
βουλήσεως του εκδώσαντος την
απόφαση δικαστηρίου επί συγκεκριμένου
θέματος (Α.Π. 132/80 ΝοΒ 29520). Για να

επιτραπεί όμως η διόρθωση πρέπει οι
παραδρομές να προκύπτουν είτε από
το ίδιο το κείμενο της αποφάσεως,
όπως συμβαίνει επί διαστάσεως μεταξύ
σκεπτικού και διατακτικού είτε από τα
δικόγραφα της δίκης. (Ε Πειρ. 279/97
Ελ. Δικ. 40363). Έτσι επιτρέπεται η
διόρθωση αποφάσεως στην οποία τα
υπάρχοντα λογιστικά λάθη οφείλονται
σε σφάλματα μαθηματικών υπολογισμών
και δη στην μη ορθή μετατροπή των
δραχμών σε ευρώ. Εν προκειμένω ο
αιτών με την κρινόμενη αίτηση του, η
οποία παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον
του παρόντος δικαστηρίου, ζητεί την
διόρθωση της υπ’ αριθμ. 354/2002
αποφάσεως του παρόντος δικαστηρίου
επειδή από τα οφειλόμενα σε παραδρομή
λογιστικά σφάλματα μη ορθή μετατροπή
των δραχμών σε ευρώ δεν αποδίδεται
ορθά στο διατακτικό η βούληση του
δικαστηρίου και έτσι επιδικάζεται στον
αιτούντα μικρότερο χρηματικό ποσό.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η
αίτηση είναι νόμω βάσιμη στηριζομένη
στις προαναφερθείσες διατάξεις και
πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω στην
ουσία της κατά την διαδικασία με
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την οποία εκδόθηκε η απόφαση που
ζήτησε τη διόρθωση (αρθρ. 318, 681
Α Κ.Πολ.Δ.). Από τα έγγραφα που οι
διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν
απεδείχθησαν τα ακόλουθα: Επί αγωγής
του νυν αιτούντος Α.Π. κατά των νυν καθ’
ων η αίτηση Ν. Τ. και της ασφαλιστικής
εταιρείας με την επωνυμία «Λαϊκή
Ασφαλιστική Α.Ε.» εξεδόθη η 151/2000
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αγρινίου η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την
αγωγή για το ποσό των 828.405 δρχ. Κατ’
αυτής ο αιτώνενάγων άσκησε έφεση εφ’
ης η 354/2002 απόφαση του παρόντος
δικαστηρίου, της οποίας ζητείται η
διόρθωση, και με την οποία έγινε δεκτή
η έφεση, εξαφανίστηκε η εκκαλουμένη,
έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή και
υποχρεώθηκαν οι εναγόμενοικαθ’ ων
η αίτηση να καταβάλουν το ποσό των
4.004,12 Ευρώ. Κατά την σύνταξη όμως
της ως άνω αποφάσεως παρεισέφρησαν
εμφανή λογιστικά λάθη στο σκεπτικό
και στο διατακτικό της, οφειλόμενα σε
σφάλματα μαθηματικών υπολογισμών
και δη μη ορθής μετατροπής των
δραχμών σε Ευρώ με αποτέλεσμα το
αναγραφόμενο συνολικό επιδικασθέν
ποσό αποζημιώσεως στο ιστορικό και
διατακτικό να μη εκφράζει τη βούληση
του Δικαστηρίου και να μην αποτελεί
το ορθό αποτέλεσμα της μαθηματικής

αθροίσεως των επί μέρους κονδυλίων.
Ειδικώτερα α) επιδικασθεί ποσό 960.000
δρχ. για απώλεια εισοδήματος το οποίο
εσφαλμένα μετετράπη σε 410,68 Ευρώ
ενώ η αντιστοιχία με ορθό υπολογισμό
είναι 2.817,31 Ευρώ. Αποτέλεσμα
αυτής της εσφαλμένης μετατροπής των
δραχμών σ’ ευρώ είναι να υπολογισθεί
εσφαλμένα το συνολικό επιδικασθέν
ποσό αποζημιώσεως. Τα επί μέρους
επιδικασθέντα κονδύλια είναι: 1) Για
αγορά φαρμάκων, αμοιβές ιατρών,
εξετάσεις 628.405 δρχ. ή 1844,18 Ευρώ 2)
Για απώλεια εισοδήματος 960.000 δρχ. ή
2.817,31 Ευρώ 3) χρηματική ικανοποίηση
500.000 δρχ. ή 1.467,35 Ευρώ και
συνολικά 2.228.402 δρχ. ή 6.539,70
Ευρώ και όχι 4004,12 Ευρώ όπως με
εσφαλμένη μετατροπή των δραχμών
σε ευρώ ανεγράφη στο διατακτικό της
προς διόρθωση αποφάσεως. Μετά
ταύτα πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή
και ως ουσία βάσιμη, να διορθωθεί το
διατακτικό της 354/2002 κατά το ποσό
που υποχρεούνται οι εναγόμενοι να
καταβάλουν στον ενάγοντα και αντί του
εσφαλμένου «το ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων τεσσάρων Ευρώ και δώδεκα
λεπτών (4004,12 Ευρώ) στο ορθό «εξ
χιλιάδων πεντακόσια τριάντα εννέα Ευρώ
και εβδομήντα λεπτά (6.539,70 €).

325/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Τσαούσης, Κλειώ Ανδρικοπούλου).
Προσημείωση. Αν πριν τη μετατροπή της σε υποθήκη διενεργηθεί πλειστηριασμός η
απαίτηση κατατάσσεται τυχαίως δηλαδή υπό την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης
της. Πίνακας κατατάξεως. Περιεχόμενό του. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των όρθρων
1277, 1279 ΑΚ, 978 και 1007 ΚΠολΔ

προκύπτει ότι η προσημείωση υποθήκης
χορηγεί δικαίωμα απόκτησης υποθήκης,
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η οποία μετά την τελεσίδικη επιδίκαση
της ασφαλιζόμενης απαίτησης και την
νομότυπη και εμπρόθεσμη τροπή της
προσημείωσης σε υποθήκη, λογίζεται
ότι έχει εγγραφεί από την ημέρα που
εγγράφηκε η προσημείωση. Από τα
παραπάνω παρέπεται ότι αν διενεργηθεί
πλειστηριασμός του βεβαρημένου
με προσημείωση ακινήτου, πριν την
τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη
η εξασφαλιζομένη με την προσημείωση
απαίτηση κατατάσσεται τυχαίως,
ήτοι υπό την αίρεση της τελεσίδικης
επιδίκασης της απαίτησης και την
νόμιμη μετατροπή της σε υποθήκη. Η
απαίτηση δηλαδή που αναγγέλθηκε
στον υπάλληλο του πλειστηριασμού,
όταν ασφαλίζεται με προσημείωση
υποθήκης κατατάσσεται τυχαίως, κατά
την προαναφερθείσα έννοια, στην τάξη
και με τη σειρά που έχει εγγραφεί η
προσημείωση προηγούμενη δηλαδή
τυχόν απαίτησης που εξασφαλίζεται με
υποθήκη, η οποία έχει εγγραφεί μετά
την προσημείωση. (ΑΠ 1447/81 ΝΟΒ
30621, ΕΑ 750/2000 Ελ.Δ. 41.8110). Η
κατά το άρθρο 1005 αριθμ. 3 εξάλειψη
των υποθηκών και προσημειώσεων επί
του πλειστηριασθεντος ακινήτου, μετά
την καταβολή του πλειστηριάσματος
από τον υπερθεματιστή δεν εμποδίζει
την μετατροπή της προσημείωσης
σε υποθήκη, και μετά την καταβολή
του πλειστηριάσματος, αφού με την
προαναφερομένη διάταξη σκοπείται η
απόδοση του πλειστηριασθεντος στον
υπερθεματιστή ελευθέρου βαρών,
οι δε απαιτήσεις των αναγγελθέντων
δανειστών εις βάρος του καθού η
εκτέλεση, ακόμη και εκείνων που είχαν
δικαίωμα υποθήκης ή προσημείωσης,
ασκούνται πλέον επί του ποσού του
πλειστηριάσματος, αναβιώνουν δε οι
σχετικές υποθήκες και προσημειώσεις
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όταν ακυρωθεί ο πλειστηριασμός. Στην
προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα
της δικογραφίας αποδεικνύονται τα εξής:
Με επίσπευση της τράπεζας Πίστεως
εκπλειστηριάστηκε στις 2822001
ακίνητο του οφειλέτη αυτής και των ήδη
διαδίκων Χ.Ι. το οποίο κατακυρώθηκε
στους τελευταίους πλειοδότες αντί
επιτευχθέντος ποσού πλειστηριάσματος
εκ δραχμών 8.850.000 το οποίο δεν
επαρκούσε για την ικανοποίηση των
αναγγελθέντων δανειστών. Επειδή
υπήρχαν απαιτήσεις με γενικά και ειδικά
προνόμια, ο επί του πλειστηριασμού
υπάλληλος, με τον ανακοπτόμενο
πίνακα, μετά την αφαίρεση των εξόδων
της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης, προέβη σε διαχωρισμό του
πλειστηριάσματος σε ποσοστά 1/3 και
2/3, σύμφωνα με τα άρθρα 975, 976
και 977 ΚΠολΔ και στο ποσό των
4.453.173 δραχμών, που αναλογούσε
στα 2/3 κατάταξε την καθής η ανακοπή
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία
προς εξασφάλιση της αναγγελθείσης
απαιτήσεως της και μέχρι του ποσού
των 9.000.000 δραχμών είχε εγγράψει
στις 3596 προσημείωση υποθήκης στο
ακίνητο του οφειλέτη, η οποία τράπηκε σε
υποθήκη την 1252000. Στον υπάλληλο
του πλειστηριασμού είχε αναγγείλει και
απαίτηση της εις βάρος του καθού και η
ήδη ανακόπτουσα Εμπορική Τράπεζα εκ
δραχμών 26.415.714 που αποτελούσε
κατάλοιπο από σύμβαση πίστωσης με
ανοικτό λογαριασμό που η ανακόπτουσα
είχε χορηγήσει στον καθού η εκτέλεση.
Για την πληρωμή του καταλοίπου αυτού,
η ανακόπτουσα είχε εγγράψει στο
πλειστηριασθέν ακίνητο προσημείωση
υποθήκης στις 2321995 (τόμος 102
αριθμ. 64 του υποθηκοφυλακείου
Βόνιτσας) μέχρι του ποσού των
10.000.000 δραχμών, προς πληρωμή
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δε του καταλοίπου αυτού εκδόθηκε
εις βάρος του καθού μετ’ αίτηση της
ανακόπτουσας η υπ’ αριθμ. 139^1997
διαταγή πληρωμής του δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, επί
της οποίας, κατά την σύνταξη του πίνακα
κατάταξης δεν είχε εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση εκκρεμούσης εφέσεως του
οφειλέτη ενώπιον του δικαστηρίου
τούτου κατά της οριστικής απόφασης του
πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Επομένως
και σύμφωνα με όσα στις νομικές σκέψεις

αναπτύχθηκαν και αφού η προσημείωση
υποθήκης της ανακόπτουσας προηγείτο
χρονικώς εκείνης της καθής η ανακοπή, η
απαίτηση της ανακόπτουσας έπρεπε να
καταταγεί στον πίνακα, πριν την απαίτηση
της καθής, τυχαίως όμως, ήτοι υπό την
αίρεση της τελεσιδίκου επιδικάσεως της
απαίτησης και της εμπρόθεσμης τροπής
της προσημείωσης σε υποθήκη, και σε
περίπτωση μη πληρώσεως της αιρέσεως
έπρεπε να καταταγεί η απαίτηση της
καθής.

335/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Επαμεινώνδας Θεοτοκάτος, Κώστας Χαλιώτης).
Διεύθυνση διαμονής του διαδίκου. Άγνωστος ο τόπος διαμονής ή η ακριβής διεύθυνση,
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Επίδοση σύμφωνα με το άρθρο 135.1 ΚπολΔ. Αν
αποδειχθεί ότι διάδικος κατά το χρόνο της επίδοσης στον εισαγγελέα κατοικούσε
μόνιμα ή είχε πρόσκαιρη διαμονή σε ορισμένο τόπο και διεύθυνση και μπορούσε να το
πληροφορηθεί αυτός που έδωσε την παραγγελία για επίδοση, τότε αυτή (η επίδοση)
είναι άκυρη. Βάρος απόδειξης για το άγνωστο της διαμονής. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 135 § 1 Κ.Πολ.Δ.,
αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής
διεύθυνση διαμονής εκείνου προς
τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της § 1 του
άρθρου 134, ήτοι η επίδοση γίνεται στον
Εισαγγελέα του Δικαστηρίου, στο οποίο
εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη
ή εξέδωσε την επιδιδόμενη απόφαση
και συγχρόνως δημοσιεύεται σε δυο
ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες
η μία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα
και η άλλη στην έδρα του δικαστηρίου
ύστερα από υπόδειξη του Εισαγγελέα
στον οποίο γίνεται η επίδοση, περίληψη
του δικογράφου που κοινοποιήθηκε.
Άγνωστος είναι ο τόπος διαμονής ή η
ακριβής διεύθυνση της διαμονής, τόσο
στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή,

του προσώπου προς το οποίο γίνεται η
επίδοση, όταν δεν είναι κοινώς γνωστή
η διαμονή του και δεν κατέστη δυνατό
να ανευρεθεί αυτή, καίτοι καταβλήθηκε
κάθε σχετική προσπάθεια με τα συνήθη
μέσα επιμέλειας. Απαιτείται δηλαδή
για το άγνωστο της διαμονής ευρεία,
αντικειμενική άγνοια και δεν αρκεί το
γεγονός, ότι αυτός που παράγγειλε την
επίδοση δεν γνωρίζει για τον τόπο ή τη
διεύθυνση της διαμονής εκείνου προς τον
οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση. Έτσι
είναι άκυρη η επίδοση που γίνεται προς
κάποιον ο οποίος θεωρείται ως άγνωστης
διαμονής, αν αποδειχθεί ότι αυτός κατά
το χρόνο της επίδοσης στον Εισαγγελέα
κατοικούσε μόνιμα ή είχε πρόσκαιρη
διαμονή σε ορισμένο τόπο και διεύθυνση
στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και
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αυτό μπορούσε να το πληροφορηθεί
αυτός που έδωσε την παραγγελία για
την επίδοση, αν ενεργούσε καλόπιστα
και με την προσήκουσα επιμέλεια.
Επομένως, αν ο διάδικος προς τον οποίο
έγινε η επίδοση ως πρόσωπο άγνωστης
διαμονής αμφισβητήσει το στοιχείο αυτό,
ο αντίδικος του που παρήγγειλε την
επίδοση και υποστηρίζει το κύρος της,
βαρύνεται με την απόδειξη του ισχυρισμού
του, ότι ο παραλήπτης της επίδοσης ήταν
πράγματι άγνωστης διαμονής, αφού ο
τελευταίος αμφισβητεί απλώς το κύρος
της επίδοσης για το οποίο μάχεται ο
αντίδικος του (Α.Π. 207/1976 ΝοΒ 24
759 ΕΑ 2812 Ελλ. Δικ. 29 153, ΕΔ 201/
1992 Ελλ. Δικ. 36 407). Στην προκειμένη
περίπτωση από τα διαδικαστικά και άλλα
έγγραφα αποδεικνύονται τα ακόλουθα.
Η εκκαλουμένη 453/1999 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κεφαλληνίας, που εκδόθηκε ερήμην
των εκκαλούντων, κατοίκων Νάπολης
Ιταλίας, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, ως άγνωστης
διαμονής και με υπόδειξη αυτού
περίληψη αυτής δημοσιεύτηκε στις
2/8/2000 και 6/9/2000 στις εφημερίδες
«ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ» ΚΑΙ «ΑΥΓΗ», που
εκδίδονται στην Κεφαλληνία και την
Αθήνα. Οι εκκαλούντες όμως διέμεναν
σε γνωστές διευθύνσεις στην Νάπολη
της Ιταλίας και ειδικότερα η πρώτη στην
οδό Salita Piedigrota αριθμ. 2, όπου είναι
η κατοικία της και ο δεύτερος στην οδό
ΡΙΑΖΖΑ ΜΟΝΤΕ OLIΝΕΤΟ αριθμ. 2, που

είναι το γραφείο της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, ως προέδρου του
διοικητικού συμβουλίου Ε.Π.Ε. και στις
διευθύνσεις αυτές έγινε και πραγματική
επίδοση
της
προσβαλλομένης
αποφάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις
της συμβάσεως της Χάγης. Επομένως
οι εφεσίβλητοιενάγοντες, αν ενεργούσαν
με τη δέουσα επιμέλεια, μπορούσαν να
πληροφορηθούν τις διευθύνσεις των
εκκαλούντων στην αλλοδαπή. Έτσι η
επίδοση της παραπάνω αποφάσεως
είναι άκυρη και δεν άρχισε να τρέχει
η από το άρθρο 652 § 1 Κ.Πολ.Δ.
προβλεπόμενη προθεσμία των τριάντα
ημερών για την άσκηση της κρινόμενης
εφέσεως, η οποία ασκήθηκε νομίμως
και εμπροθέσμως και πρέπει ν’
απορριφθεί ως αβάσιμος ο ισχυρισμός
των εφεσίβλητων περί του εκπροθέσμου
αυτής. Η άσκηση όμως της κρινόμενης
εφέσεως κατά της προσβαλλομένης
αποφάσεως, που εκδόθηκε ερήμην των
εναγομένων, κατά τη διαδικασία των
άρθρων 647 επ. Κ.Πολ.Δ., δεν οδηγεί σε
εξαφάνιση της ερήμην αποφάσεως και την
περαιτέρω από την αρχή νέα συζήτηση
της υποθέσεως σε δεύτερο βαθμό,
αλλά απαιτείται να κριθεί η βασιμότητα
ενός τουλάχιστον λόγου εφέσεως.
Δικαιούνται όμως οι εκκαλούντες να
προβάλλουν οποιονδήποτε ισχυρισμό,
ως λόγο εφέσεως, μη υποκείμενοι στους
περιορισμούς του άρθρου 527 Κ.Πολ.Δ.
(Ματθίας Ελλ. Δικ. σελ. 1314, Α.Π. 218/
2000 Ελλ. Δικ. 41 1344).

342/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Δρακονταειδής, Κωνσταντίνος Χαλιώτης).
Ομόδικος. Εναγόμενοι δύο οδηγοί αυτοκινήτων γιατί προξένησαν από κοινού ζημία
σε τρίτο και γενικότερα περισσότεροι εις ολόκληρον ευθυνόμενοι σε αποζημίωση από
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αυτοκινητικό ατύχημα. Αντικείμενο της δίκης είναι μόνο η αξίωση του τρίτου και όχι
η εξ αναγωγής ευθύνη του ενός οδηγού προς τον άλλο. Άρα δεν χωρεί έφεση του
ενός οδηγού κατά του άλλου.

Οι από 5.3.2002 και 2.10.2002
εφέσεις πρέπει ν’ απορριφθούν ως
απαράδεκτες κατά το μέρος που
στρέφονται η μεν πρώτη κατά του
δευτέρου και της τρίτης των εφεσίβλητων,
η δε δεύτερη ομοίως κατά του δεύτερου
και της τρίτης των εφεσίβλητων,
δεδομένου ότι οι ως άνω εφεσίβλητοι
υπήρξαν ομόδικοι των εκκαλούντων κατά
την πρωτόδικη δίκη, και στην περίπτωση
που ενάγονται δύο οδηγοί αυτοκινήτων ως
εκ του ότι προξένησαν από κοινού ζημία
σε τρίτο και γενικότερα περισσότεροι εις
ολόκληρον ευθυνόμενοι σε αποζημίωση

από αυτοκινητικό ατύχημα, αντικείμενο
της δίκης είναι μόνο η αξίωση του
τρίτου προς αποζημίωση, όχι δε και η
εξ αναγωγής ευθύνη του ενός οδηγού
προς τον άλλο ή του ενός εις ολόκληρον
ευθυνόμενου προς τον άλλο. Στη δίκη
αυτή οι εναγόμενοι οδηγοί ή εις ολόκληρον
ευθυνόμενοι δεν μπορούν να αντιδικούν
μεταξύ τους ούτε ως προς την ύπαρξη,
ούτε ως προς την έκταση της ευθύνης τους
(Αθ. Κρητικός Αποζημίωση από τροχαία
αυτ/τικα ατυχήματα 1987 αριθμ. 496, σελ.
222, ΕΑ 2090/1986 Δ. 17.373).

344/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αν. Αναστασόπουλος, Φ. Κουλούρης).
Έγερση αγωγής για καταψήφιση χρηματικού ποσού. Παραίτηση από το καταψηφιστικό
αίτημα. Οι τόκοι τρέχουν από την επίδοση της αγωγής.

Από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 340,345,346 ΑΚ,
215 παρ.1 εδ.α΄, 221 παρ.1, 294,295
περ.1 και 297 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι,
επί ασκήσεως αγωγής για επιδίκαση
χρηματικής απαιτήσεως, η επίδοση
της αγωγής στον εναγόμενο δεν είναι
μόνο διαδικαστική πράξη, αλλά έχει
και χαρακτήρα οιονεί δικαιοπραξίας
οχλήσεως που ενέχει πρόσκληση του
δανειστή απευθυντέα προς τον οφειλέτη
για την εκπλήρωση της παροχής, με
αποτέλεσμα να τον καθιστά υπερήμερο
και υπόχρεο να πληρώσει τον νόμιμο τόκο
υπερημερίας. Έτσι, ο μεταγενέστερος
περιορισμός του αιτήματος της
αγωγής αυτής από καταψηφιστικό

σε αναγνωριστικό, ο οποίος συνιστά
μερική παραίτηση από το δικόγραφό
της, με αποτέλεσμα η αγωγή αυτή ως
προς το σημείο αυτό να θεωρείται ως
μη ασκηθείσα ως διαδικαστική πράξη
και να μην οφείλονται εξ αιτίας αυτής
δικονομικοί τόκοι, κατά το άρθρο 346
ΑΚ, δεν συνεπάγεται και αναδρομική
κατάργηση των προβλεπομένων υπό
του άρθρου 345 ΑΚ εννόμων συνεπειών
της υπερημερίας του εναγομένου
οφειλέτη, η οποία έχει ήδη επέλθει με
την επίδοση της αγωγής και συνεπώς
ο οφειλέτης οφείλει τόκους υπερημερίας
(Ολ.ΑΠ 13/1994 Ελλ.Δνη 35.1259, ΑΠ
672/2002 ΝοΒ 50.2024, ΑΠ 550/2000
Ελλ.Δνη 41.1665).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

241

365/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κανελλής, Ελένη Λαλιώτη, Νίκος Ραβαζούλας).
Πίνακας κατατάξεως δανειστών. Ποιους καλεί ο συμβολαιογράφος μετά την σύνταξη
του πίνακα. Αρκεί η απλή έγγραφη πρόσκληση και δεν απαιτείται έγγραφη ανακοίνωση
του περιεχομένου του πίνακα. Αν όμως κοινοποιήσει αντίγραφο του πίνακα, η σχετική
δαπάνη δεν είναι έξοδο εκτέλεσης και δεν βαρύνει τον πλειστηριασμό. Τα έξοδα όπως
η έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης είναι έξοδα εκτέλεσης.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 979
§ 1 ΚΠολΔ μέσα σε τρεις εργάσιμες
ημέρες αφότου συνταχθεί ο πίνακας, ο
υπάλληλος του πλειστηριασμού καλεί
με έγγραφο εκείνον υπέρ του οποίου
έγινε και εκείνον κατά του οποίου είχε
στραφεί η εκτέλεση και τους δανειστές
που αναγγέλθηκαν για να λάβουν γνώση
τον πίνακα της κατάταξης. Από τη διάταξη
αυτή σαφώς προκύπτει ότι ο νόμος
αρκείται σε απλή έγγραφη πρόσκληση
προς τους ανωτέρω να λάβουν γνώση
τον πίνακα και δεν απαιτεί έγγραφη
ανακοίνωση του περιεχομένου του
πίνακα, ούτε κοινοποίηση αντιγράφου
αυτού. Αν ο συμβολαιογράφος, αντί των
προεκτεθέντων, κοινοποιήσει σ’ αυτούς
αντίγραφα του συνταγέντος πίνακα, δεν
δικαιούται να εισπράξει δικαιώματα για την
έκδοση αντιγράφων του πίνακα, εφόσον
κατά νόμο δεν απαιτείτο η έκδοση και
κοινοποίηση αυτών και επομένως η σχετική
δαπάνη που έγινε από υπερβάλλουσα
πρόνοια του συμβολαιογράφου δεν
εμπίπτει στα έξοδα εκτέλεσης και δεν
βαρύνει το πλειστηριασμό αλλά εκείνους
που τα λαμβάνουν (Γ. Μπρίνια, Αναγκ.
Εκτέλεση αρθρ. 979 § 429 σελ. 1160,
Βασ. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ Τ.Ε’ σελ. 968
Εφ. Αθ. 2189/1999 Ελλ. Δνη 2001, 198).
Περαιτέρω η έκθεση πλειστηριασμού
και κατακύρωσης αποτελεί διαδικαστική
πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας και

συνεπώς τα έξοδα και τα δικαιώματα
για την έκδοση αυτής αποτελούν έξοδα
της εκτέλεσης κατά την έννοια του
άρθρου 932 ΚΠολΔ και αφαιρούνται
από το πλειστηριασμό (βλ. παραπάνω
παραπομπές). Στην προκειμένη
περίπτωση με τους πρώτο και δεύτερο
λόγους της ανακοπής και λόγους της
έφεσης, το ανακόπτον ισχυρίζεται ότι μη
νόμιμα η καθ’ ης η ανακοπή ως υπάλληλος
επί του πλειστηριασμού α) προαφαίρεσε
το ποσό των 42.612 δραχμών για έξοδα
και δικαιώματα της για την σύνταξη της
27843/1999 έκθεσης πλειστηριασμού και
κατακύρωσης και για δύο αντίγραφα αυτής
και β) το ποσό των 75.040 δραχμών για
έξοδα έκδοσης 8 αντιγράφων του πίνακα
κατάταξης. Ο λόγος αυτός ως προς την
πρώτη περίπτωση είναι αβάσιμος και
απορριπτέος, εφόσον, σύμφωνα με την
προηγούμενη σκέψη, τα έξοδα για τη
σύνταξη της έκθεσης πλειστηριασμού
και κατακύρωσης αποτελούν έξοδα της
εκτέλεσης και συνεπώς νομίμως η επί του
πλειστηριασμού υπάλληλος προαφαίρεσε
αυτά από το εκπλειστηρίασμα. Ως προς
τη δεύτερη περίπτωση, σύμφωνα με
την προηγούμενη σκέψη, εσφαλμένα
η υπάλληλος επί του πλειστηριασμού
προαφαίρεσε το ποσό των 75.040
δραχμών για την έκδοση οκτώ αντιγράφων
του πίνακα κατάταξης, εφόσον ο νόμος
προβλέπει στην περίπτωση αυτή
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έγγραφη πρόσκληση αυτού προς τους
προαναφερόμενους για να λάβουν γνώση
του πίνακα και όχι έκδοση αντιγράφων
αυτών. Επομένως η δαπάνη αυτή που
έγινε από υπερβάλλουσα πρόνοια
της συμβολαιογράφου δεν εμπίπτει
στα έξοδα εκτέλεσης και δεν βαρύνει
το πλειστηριασμό αλλά εκείνους που

λαμβάνουν τα αντίγραφα και συνεπώς
το ποσό αυτό (75.040 δραχμών) έπρεπε
να συνυπολογισθεί στο πλειστηριασμό και
να διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην
αναγκαστική εκτέλεση και πρέπει να γίνει
δεκτός ο λόγος αυτός ως νόμω και ουσία
βάσιμος.

366/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Ζαχαρόπουλος, Τάσης Καλύβας).
Εφετείο. Η δίκη ενώπιον αυτού διέρχεται τρία στάδια. Ποία.

Επειδή, από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 532, 533, 522
και 535 §1 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι η δίκη
ενώπιον του δευτεροβαθμίου Δ/ρίου στο
οποίο με την κατ’ άρθρο 495 § 1 του αυτού
κώδικα άσκηση έφεσης μεταβιβάζεται
η υπόθεση κατά τα καθοριζόμενα όρια
από αυτήν και τους πρόσθετους λόγους
της, διέρχεται τρία στάδια, κατά τα οποία
εξετάζονται πρώτον το παραδεκτό της
έφεσης (αρθρ. 532 παρ. 1), δεύτερον
το παραδεκτό ενός εκάστου των λόγων
αυτής και τρίτον το κατ’ ουσίαν βάσιμο

αυτών (άρθρο 533 παρ. 1). Το βάσιμο
δε ή μη των λόγων της έφεσης κρίνεται
υπό του Εφετείου από την εκτίμηση
εν γένει του αποδεικτικού υλικού,
που επικαλούνται και προσκομίζουν
νομίμως σ’ αυτό και το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένου
και του αποδεικτικού υλικού που
προσκομίζεται το πρώτον στην κατ’
έφεση δίκη υπό τις προϋποθέσεις και
τους ορισμούς του άρθρου 529 παρ. 1
και 2 ΚΠολΔ.

413/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Δημήτριος Γούργουρας).
Ερήμην πρωτόδικη απόφαση. Άσκηση έφεσης. Εξαφανίζεται η απόφαση αλλά
μόνο αν ζητεί ο εκκαλών την ανατροπή του τεκμηρίου της ομολογίας ή παραίτησης
που είχε συναχθεί σε βάρος του από την ερημοδικία. Δεν εξαφανίζεται αν οι
ισχυρισμοί που προτείνονται από τον εκκαλούντα είναι δυνατό να ερευνηθούν χωρίς
προηγούμενη εξαφάνιση της πληττόμενης απόφασης. Σε όσες ειδικές διαδικασίες
δεν συνάγεται σε βάρος του ερημοδικαζόμενου τεκμήριο σιωπηρής ομολογίας (όπως
π.χ. γαμικές διαφορές), η άσκηση της έφεσης δεν επάγεται την άμεση εξαφάνιση
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της προσβαλλόμενης παρά μόνον εφόσον κριθεί παραδεκτός και βάσιμος λόγος

Η άσκηση της εφέσεως από τον
διάδικο που δικάσθηκε ερήμην κατά
την πρώτη συζήτηση, με συνέπεια να
έχει συναχθεί σε βάρος του το τεκμήριο
της σιωπηρής ομολογίας ή παραίτησης
ως προς την αγωγή (αρθρ. 271 παρ.
3, 272 παρ. 1 ΚΠολΔ), επιφέρει
ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της
εκκαλουμένης αποφάσεως μέσα στα
όρια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος
(αρθρ. 522 ΚΠολΔ). Αυτό σημαίνει
ότι η εκκαλουμένη, ερήμην εκδοθείσα
απόφαση δεν εξαφανίζεται παρά τότε
μόνο και τόσο μόνο, όσο απαιτείται για
να θεωρηθούν παραδεκτοί οι ισχυρισμοί
του εκκαλούντος που είχε δικασθεί
ερήμην. Όταν αυτός με την έφεση ζητεί
την ανατροπή του τεκμηρίου σιωπηρής
ομολογίας ή παραίτησης που είχε
συναχθεί σε βάρος του, η εκκαλουμένη
απόφαση κατ’ ανάγκην θα εξαφανισθεί
αμέσως. Όταν όμως οι ισχυρισμοί που
προτείνονται από τον εκκαλούντα,
είναι δυνατόν να ερευνηθούν χωρίς
προηγούμενη εξαφάνιση της πληττόμενης
αποφάσεως, το αποτέλεσμα αυτό θα
επέλθει μόνο αν και εφόσον οι ισχυρισμοί

αυτοί ευδοκιμήσουν κατ’ ουσίαν (Ματθίας,
Ανακοπή ερημοδικίας και έφεση κατά των
ερήμην αποφάσεων, ΕλλΔνη 36 σελ. 13
επ., Εφ.ΑΘ 2439/2002 ΕλλΔνη 43. 1480,
Εφ. Θεσ 1971/1999 Αρμ. 53. 1248). Σε
όσες ειδικές διαδικασίες δεν συνάγεται σε
βάρος του ερημοδικαζομένου τεκμήριο
σιωπηρής παραίτησης ή ομολογίας,
αλλά αυτός δικάζεται σαν να ήταν παρών
(όπως κατά την εκδίκαση των γαμικών
διαφορών σε περίπτωση ερημοδικίας
του εναγομένου, ΚΠολΔ 603), η άσκηση
εφέσεως εναντίον της αποφάσεως που
εκδόθηκε ερήμην, δεν επάγεται την
άμεση εξαφάνιση της με μοναδικό λόγο
την εμμονή στην αγωγή ή την άρνηση
αυτής, αλλά μόνο αν και εφόσον κριθεί
παραδεκτός και βάσιμος κάποιος άλλος
λόγος εφέσεως που πρέπει να έχει
προβληθεί με χρήση της ευχέρειας του
εκκαλούντος να προτείνει όλους τους
ισχυρισμούς που θα μπορούσε να έχει
προβάλει πρωτοδίκως (Ματθίας, ανωτ.,
ΑΠ 218/2000 ΕλλΔνη 41. 1344, ΕφΑΘ
9349/1999 ΕλλΔνη 41.515, Εφ.Θεσ.
1359/2001 Αρμ. 55.1096).

419/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Νίκος Φερμελής).
Προτάσεις. Απώτατο σημείο κατάθεσης των προτάσεων (237.1 ΚπολΔ που
εφαρμόζεται και στην έκληττη δίκη) είναι η έναρξη της συζήτησης της υποθέσεως.
Αλλιώς έχουμε ερημοδικία. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 239
Κ.Πολ.Δ., που, κατά το άρθρο 524 ίδιου
Κώδικα, εφαρμόζεται και στην έκκλητη
δίκη, ο διάδικος που δεν κατέθεσε
καθόλου ή κατέθεσε εκπρόθεσμα τις

προτάσεις δικάζεται ερήμην. Απώτατο δε
σημείο κατάθεσης των προτάσεων, κατά
τη διάταξη του άρθρου 237 § 1 Κ.Πολ.Δ.,
εφαρμοζόμενης και αυτής κατά την έκκλητη
δίκη, σύμφωνα με το άρθρο 524 ίδιου
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Κώδικα, είναι η έναρξη της συζήτησης
της υπόθεσης. Στην προκείμενη
περίπτωση οι εκκαλούσες κατέθεσαν
προτάσεις, όπως αποδεικνύεται από
την οικεία επισημείωση της Γραμματέα
αυτού του Δικαστηρίου, στις 27.3.2003,
ενώ η συζήτηση της υπόθεσης έγινε
στις 20.3.2003, κατέθεσαν δηλονότι τις
προτάσεις εκπρόθεσμα. Ενόψει τούτων
και λαμβανομένου υπόψη ότι τη συζήτηση
επισπεύδουν οι εκκαλούσες πρέπει

να δικαστούν αυτές ερήμην, χωρίς ν’
ακολουθήσει περαιτέρω έρευνα της
έφεσης και σύμφωνα με το άρθρο 531 §
1 Κ.Πολ.Δ.. πρέπει ν’ απορριφθεί η έφεση
ως ανυποστήρικτη και να οριστεί το νόμιμο
παράβολο για την περίπτωση άσκησης
ανακοπής ερημοδικίας, καταδικαστούν
δε οι εκκαλούσες στα δικαστικά έξοδα
του εφεσίβλητου για το δεύτερο βαθμό
δικαιοδοσίας (Κ.Πολ.Δ. 176, 183).

428/2003
(Εισηγητής: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Κουρής, Ανδρέας Οικονόμου).
Επαναφορά πραγμάτων. Προθεσμία, αρμόδιο δικαστήριο και πώς ασκείται η σχετική
ενέργεια. Κληρονομητήριο. Απώλεια της (20ήμερης) προθεσμίας προς άσκηση της
εφέσεως. Λόγος επαναφοράς των πραγμάτων αβάσιμος.

Η επαναφορά πρέπει να ζητηθεί
εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από
την ημέρα της άρσεως του εμποδίου
που συνιστούσε την ανώτερη βία ή της
γνώσεως του δόλου (153 ΚΠολΔ). Η
επαναφορά δε ζητείται από το δικαστήριο
στο οποίο εκκρεμεί η κύρια δίκη ή,
αν δεν υπάρχει εκκρεμοδικία, ζητείται
από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο
να αποφασίσει για το αν ασκήθηκε
εμπρόθεσμα η πράξη για την ενέργεια
της οποίας είχε ταχθεί η προθεσμία
(154 ΚΠολΔ). Επίσης η αίτηση για την
επαναφορά ασκείται με τα δικόγραφα
που κοινοποιεί ο ένας διάδικος στον
άλλον ή με τις προτάσεις ή με χωριστό
δικόγραφο που κατατίθεται σύμφωνα με
τις διατάξεις για τη άσκηση της αγωγής
και κοινοποιείται στον αντίδικο (155 §1
ΚΠολΔ), ενώ επί πλέον η αίτηση της
§1 πρέπει να αναφέρει τους λόγους
για τους οποίους δεν ήταν δυνατόν να
τηρηθεί η προθεσμία (αρθρ. 155 §2 εδ.

α’ ΚΠολΔ). Τέλος κατά την ΚΠολΔ 532
αν λείπει κάποια από τις προϋποθέσεις
του παραδεκτού της εφέσεως, ιδίως αν
η έφεση δεν ασκήθηκε εμπροθέσμως, το
δικαστήριο την απορρίπτει ως απαράδεκτη
και αυτεπαγγέλτως (532 ΚΠολΔ). Στην
προκειμένη περίπτωση η ένδικη έφεση του
καθού η κλήσηαίτηση κατά της 141/2000
οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, που
εκδόθηκε κατά την εκούσια δικαιοδοσία,
ελέγχεται ως απαράδεκτη και απορριπτέα
λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως της. Εν
τούτοις ο εκκαλών άσκησε την έφεσή του
νομοτύπως μεν, αλλ’ εκπροθέσμως και δη
την 19.12.2000, δηλαδή μετά την εκπνοή
της εικοσαήμερης προθεσμίας, όπως
προκύπτει από την έκθεση καταθέσεως της
εφέσεως στην Γραμματεία του εκδόντος
την εκκαλουμένη Δικαστηρίου. Τα όσα δε
διαλαμβάνει ο ανωτέρω εκκαλών στην
εν λόγω έφεσή του για να τεκμηριώσει
το σωρευόμενο στο δικογράφημά της
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αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων
στην προηγούμενη κατάσταση, ώστε να
θεωρηθεί ως εμπροθέσμως ασκηθείσα
η έφεσή του, δεν συνιστούν ανώτερη
βία. Ήτοι, ισχυρίζεται ότι η πληρεξουσία
δικηγόρος του πληροφορήθηκε περί
της δημοσιεύσεως της εκκαλουμένης
αποφάσεως στις 7.12.2000 σε

τηλεφωνική με την Γραμματεία του
Δικαστηρίου επικοινωνία της. Ακόμη (ο
αυτός εκκαλών) ισχυρίζεται ότι από 4
έως 11 Δεκεμβρίου 2000 ο φάκελλος της
δικογραφίας με την (καθαρογραμμένη)
εκκαλουμένη απόφαση είχε παραδοθεί
προς θεώρηση από την Δικαστή, που
την εξέδωκε.

444/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Αλεξ. Παπακωνσταντίνου).
Έφεση από το διάδικο που νίκησε εφόσον υπάρχει βλάβη από το περιεχόμενο της
απόφασης που πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο που ασκείται το ένδικο μέσο. Το
παραδεκτό του κάθε ένδικου μέσου προϋποθέτει έννομο συμφέρον που εξετάζεται
αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο.Σύμβαση έργου. Πότε χωρεί υποκατάσταση του
εργολάβου από υπεργολάβο. Ο υπεργολάβος δεν μπορεί να στραφεί για την αμοιβή
του κατά του εργοδότη εκτός αν και ο ίδιος εργάσθηκε σωματικά (702 ΑΚ). Αγωγή
αδικαιολόγητου πλουτισμού. Προυποθέσεις και στοιχεία της για το ορισμένο. Έφεση.
Στοιχεία της.

Από το άρθρο 516 § 2 Κ.Πολ.Δ.
παρέχεται δικαίωμα εφέσεως και στον
διάδικο που νίκησε, εφόσον έχει έννομο
συμφέρον, εφόσον δηλαδή η απόφαση
επιδρά δυσμενώς στις ουσιαστικές
έννομες σχέσεις του (Κονδύλης, Το
δεδικασμένον, § 18, σελ. 221). Κάθε
απόφαση μπορεί εξαιτίας της θετικής
ενέργειας του ουσιαστικού δεδικασμένου
να αποδειχθεί βλαπτική για τα έννομα
συμφέροντα του νικητή διαδίκου. Για να
υπάρχει όμως βλάβη, πρέπει ο διάδικος
που ασκεί το ένδικο μέσο, να θίγεται άμεσα
από το περιεχόμενο της αποφάσεως (Α.Π.
675/1975 ΝοΒ 24.68, Εφ. Θεσ. 2205/
2000 Αρμ. 55.1508, Νίκας, Το έννομο
συμφέρον, σελ. 103). Αυτό σημαίνει, ότι
η βλάβη του θα πρέπει να υφίσταται κατά
τον χρόνο που ασκείται το ένδικο μέσο
και μόνο τότε έχει έννομο συμφέρον αν η
πρωτόδικη απόφαση δημιουργεί εναντίον

του δυσμενές δεδικασμένο (Α.Π. 503/ 1989
ΝοΒ 38.812, Εφ.ΑΘ. 2722/1996 Αρμ. 51
348). Το έννομο συμφέρον για την άσκηση
των ενδίκων μέσων αποτελεί διαδικαστική
προϋπόθεση της δίκης που η ανάγκη του
συνάγεται και από τη γενικότερη διάταξη
του άρθρου 68 Κ.Πολ.Δ., δεδομένου ότι
το έννομο συμφέρον, ως προϋπόθεση
του παραδεκτού κάθε ενδίκου μέσου,
αποτελεί ειδικότερη έκφανση της
θεμελιώδους αρχής που καθιερώνει
το πιο πάνω άρθρο. Η παραπάνω
προϋπόθεση εξετάζεται αυτεπαγγέλτως
από το δικαστήριο και η έλλειψη της
συνεπάγεται την απόρριψη του ενδίκου
μέσου ως απαραδέκτου (αρθρ. 68, 73,
532 Κ.Πολ.Δ.) (Εφ.ΑΘ. 1039/2001 Ελλ.
Δνη 42. 1388).
Η διάταξη του αρθρ. 684 Α.Κ.
ορίζει ότι, εφόσον δεν ορίσθηκε το
αντίθετο με τη σύμβαση εργολαβίας, ή
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δεν συνάγεται το αντίθετο από τη φύση
του έργου, ο εργολάβος μπορεί να
υποκαταστήσει άλλον στην εκτέλεση του
όλου ή μέρους του έργου. Αν ο εργολάβος,
επιτρεπτώς, εκτέλεσε μέρος του έργου δια
υπεργολάβου, ο εργοδότης υποχρεούται,
κατ’ αρθρ. 681 Α.Κ., να καταβάλει στον
μόνο έναντι αυτού υπεύθυνο εργολάβο
την αμοιβή του υπεργολάβου, η οποία
περιλαμβάνεται στη συμφωνηθείσα και
καταβλητέα αμοιβή στον εργολάβο και
αν ο τελευταίος δεν κατέβαλε αυτήν στον
υπεργολάβο, αφού υπάρχει υποχρέωση
αυτού για την καταβολή της, ως
επέχοντος θέση εργοδότη έναντι αυτού.
Ο υπεργολάβος δεν έχει ευθεία αγωγή
για την πληρωμή της αμοιβής του κατά
του αρχικού εργοδότη, με τον οποίο δεν
συνδέεται νομικώς, εκτός εάν και αυτός
εργάζεται σωματικά, οπότε δικαιούται
να ασκήσει απ’ ευθείας κατ’ αυτού την
απαίτηση για τον μισθό του, κατ’ αρθρ. 702
Α.Κ. (ΑΠ 509/1973 ΝοΒ 21.1410, Καυκάς,
Ενοχ. Δικ., αρθρ. 702 § 3, Καρδάρας, στον
ΑΚ ΓεωργιάδηΣταθόπουλου, αρθρ. 684
αρ. 8 και αρθρ. 702 αρ. 10). Περαιτέρω,
οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της
διατάξεως του άρθρου 702 Α.Κ. είναι:
α) ύπαρξη οφειλής του κυρίου προς τον
εργολάβο. β) απαίτηση των εργατών
για την καταβολή του μισθού τους και
γ) χρησιμοποίηση των εργατών στην
κατασκευή οικοδομικού έργου ή άλλης
ακίνητης εγκατάστασης (Εφ.ΑΘ. 4737/
1987 Ελλ. Δνη 29. 1216, Καρδάρας, ό.π.,
αρθρ. 702 αρ. 8). Εξάλλου, η αξίωση από
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (αρθρ. 904
και επ. Α.Κ.) είναι επιβοηθητικής φύσης, με
την έννοια ότι μπορεί να ασκηθεί μόνο αν
λείπουν ή είναι ανίσχυρες κ.λ.π. αξιώσεις
από σύμβαση ή από αδικοπραξία. Διότι, σε
αντίθετη περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει
λόγος για ανυπαρξία ή ελαττωματικότητα
της νόμιμης αιτίας έτσι ώστε ο πλουτισμός
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να παρίσταται στερημένος αυτής.
Επομένως, αν υπόκειται αγωγή με την
οποία αναζητείται ευθέως ο πλουτισμός
του εναγομένου εξαιτίας της ακυρότητας
της συμβάσεως, για να είναι ορισμένη η
αγωγή αυτή, πρέπει στο δικόγραφο της
να αναφέρονται, σύμφωνα με το άρθρο
216 § 1α του Κ.Πολ.Δ., τα περιστατικά στα
οποία οφείλεται ή τα οποία επέφεραν την
ακυρότητα αυτή και που συνιστούν το λόγο
για τον οποίο η αιτία της περιουσιακής
μετακινήσεως δεν είναι νόμιμη. Αν,
όμως, η βάση της αγωγής αδικαιολόγητου
πλουτισμού σωρεύεται, κατά δικονομική
επικουρικότητα (αρθρ. 219 Κ.Πολ.Δ.),
υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της
απορρίψεως της πρώτης βάσης από τη
σύμβαση, λόγω ακυρότητας της, για την
πληρότητα της δεύτερης αυτής βάσης
της αγωγής, κατά το άρθρο 216 § 1α του
Κ.Πολ.Δ., αρκεί, πέρα από τα στοιχεία
της σύμβασης και τον πλουτισμό του
εναγομένου από την εκτέλεση της, να
γίνεται στο αγωγικό δικόγραφο απλή
επίκληση της έλλειψης τυχόν ακυρότητας
της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται και
έκθεση των γεγονότων στα οποία αυτή
οφείλεται, αφού, στην περίπτωση αυτή,
η επικουρική βάση θα εξεταστεί μόνο αν
η κύρια απορριφθεί ένεκα της ακυρότητας
της αιτίας, η οποία συνεπώς θα είναι
δεδομένη (Α.Π. 1802/2001 Ελλ. Δνη
43.1421, Α.Π. 1351/2001 ΝοΒ 50. 1464).
Περαιτέρω, αν πρωτοδίκως η αγωγή
απορρίφθηκε ως αόριστη και εκκαλεί την
απόφαση ο ενάγων, το δευτεροβάθμιο
δικαστήριο μπορεί να την απορρίψει
ως απαράδεκτη και αντιστρόφως με
απλή αντικατάσταση της αιτιολογίας
της εκκαλουμένης αποφάσεως, διότι
η απόρριψη της αγωγής με εναλλαγή
του ενός από τους άνω δύο τυπικούς
λόγους στη θέση του άλλου δεν άγει
σε διαφορετικό κατά το αποτέλεσμα
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διατακτικό. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή
κατά το πρώτο στάδιο της κατ’ έφεση
δίκης, κατά το οποίο ερευνάται η
ορθότητα της πρωτόδικης αποφάσεως
μέσα στα όρια που καθορίζονται από
την έφεση και τους πρόσθετους λόγους
(αρθρ. 522, 536 Κ.Πολ.Δ,). Μετά την
παραδοχή όμως άλλου λόγου εφέσεως,
ως βάσιμου, η εκκαλουμένη απόφαση
εξαφανίζεται (αρθρ. 535 §1 Κ.Πολ.Δ.)
και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αν
κρατήσει την υπόθεση και τη δικάσει
κατ’ ουσίαν, υποκαθίσταται στη θέση
του πρωτοβαθμίου και επομένως
έχει δικαίωμα να ερευνήσει το νόμω
βάσιμο, το ορισμένο και το παραδεκτό
του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης
(αγωγής, ανακοπής κ.λ.π) και να το
απορρίψει αν δεν στηρίζεται στο νόμο, δεν
έχει τα απαραίτητα στοιχεία ή ασκήθηκε
απαραδέκτως, δυνάμενο να εκδώσει

και επιβλαβέστερη για τον εκκαλούντα
απόφαση (αρθρ. 536 § 2 Κ.Πολ.Δ.)
(Σαμουήλ, Η έφεση έκδ. 4η (1993), §
856 και 857). Εξάλλου, η παράλειψη του
δικαστηρίου να αποφανθεί επί αιτήσεως
διαδίκου ιδρύει τον από το όρθρο 559
αρ. 9 περ. γ’ Κ.Πολ.Δ. προβλεπόμενο
λόγο αναιρέσεως (Α.Π. 1478/2000 Ελλ.
Δνη 42. 675). Τέλος, λόγοι εφέσεως
(αρθρ. 520 Κ.Πολ.Δ.) μπορεί να είναι
παράπονα κατά της εκκαλουμένης
αποφάσεως που αναφέρονται σε νομικά ή
πραγματικά σφάλματα του δικαστή. Τέτοια
σφάλματα αποτελούν και οι παραβάσεις
δικονομικών ορισμών που μπορούν, πριν
από την τελεσιδικία της αποφάσεως, να
θεμελιώσουν λόγο αναιρέσεως εναντίον
της (Σαμουήλ, ό.π., § 540, Μπέης, Πολ.
Δικ. άρθρο 520 σελ. 1955, Εφ. Πειρ. 977/
1986 Ελλ. Δνη 29.358).

468/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιώργος Φαφούτης, Ελένη Μιχοπούλου Τσιμπούκη).
Προσωπική κράτηση για εμπορικά χρέη. Προυποθέσεις.

Από τη διάταξη του άρθρου 11
του Ν 2462/1997 «για την κύρωση του
διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά
δικαιώματα» κατά την οποία «κανείς
δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω
της αδυναμίας του να εκπληρώσει
συμβατική υποχρέωση» συνάγεται ότι
με αυτήν δεν καταργήθηκε η διάταξη
του άρθρου 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ με την
οποία ρυθμίζεται η προσωπική κράτηση
ως αυτοτελές μέσο αναγκαστικής
εκτελέσεως για την ικανοποίηση
χρηματικών απαιτήσεων κατά εμπόρων
ή απαιτήσεων από αδικοπραξία, αλλά

εισάγεται εξαίρεση, σύμφωνα με την
οποία απαγορεύεται η προσωπική
κράτηση (φυλάκιση) για εμπορικά χρέη
προερχόμενα από σύμβαση και από
πηγές που εξομοιώνονται μ’ αυτήν,
όταν η μη εκπλήρωση του χρέους
οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναμία
εκπληρώσεως οιασδήποτε μορφής
την οποία οφείλει να επικαλεσθεί κατ
“ένσταση και να αποδείξει ο οφειλέτης
(ΑΠ 60/2001 Ελ. Δικ. 42920 ΕΑ 6991/99
Ελ. Δικ. 42780 ΕΘ 2755/97 ΔΕΕ 1997
1161 Ε Θ 2988/97 Επισκ. Ε. Δ 1998
95).
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469/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Καλαντζής, Δημήτριος Κανελλής).
Πίνακας κατάταξης. Προθεσμίες άσκησης ανακοπής εναντίον του.
Προσημείωση. Απόσβεση της προσημείωσης αν δεν μετατραπεί σε υποθήκη μέσα
σε ενενήντα ημέρες από την τελεσιδικία της απόφασης που επιδικάζει την απαίτηση
Λεπτομέρειες αν η προσημείωση έχει εγγραφεί με βάση διαταγή πληρωμής. Πότε
επέρχεται απόσβεση της προσημείωσης.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου
979 ΚΠολΔ, μέσα σε τρεις ημέρες
αφότου συνταχθεί ο πίνακας κατάταξης
ο υπάλληλος του πλειστηριασμού καλεί
με έγγραφο εκείνον υπέρ του οποίου
έγινε και εκείνον κατά του οποίου είχε
στραφεί η εκτέλεση και τους δανειστές
που αναγγέλθηκαν, για να λάβουν γνώση
του παραπάνω πίνακα. Μέσα σε δώδεκα
εργάσιμες ημέρες αφότου επιδοθεί η
πρόσκληση της παρ. 1 οποιοσδήποτε έχει
έννομο συμφέρον μπορεί να ανακόψει τον
ανωτέρω πίνακα, οπότε εφαρμόζονται τα
άρθρα 933 επ. Η τελευταία προθεσμία
για την άσκηση ανακοπής υπό του
Δημοσίου είναι τριάντα ημέρες, κατ’
άρθρο 58 παρ. 4 του ν.δ/τος 356/1974
(ΚΕΔΕ), το οποίο έχει εφαρμογή όχι μόνο
επί του συντασσόμενου πίνακα κατά τη
διοικητική εκτέλεση, αλλά και επί του
συντασσόμενου τέτοιου πίνακα κατά τον
ΚΠολΔ (ΑΠ 295/1997 ΝοΒ 46. 1239, ΑΠ
1734/1990 Ελλ. Δικ 33.537). Η προθεσμία
δε αυτή, κατ’ άρθρο 11 του διατάγματος
της 26.6/10.7.1944 «περί κωδικός νόμων
περί δικών του δημοσίου», το οποίο δεν
καταργήθηκε από τον ΚΠολΔ (άρθρο 50
παρ. 3 ΕΕΝ. ΚΠολΔ), αναστέλλεται κατά
τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών από
1ης Ιουλίου έως 15ης Σεπτεμβρίου (βλ. ΑΠ
295/1997 ο.π.).
Κατά το άρθρο 1277 ΑΚ, η
προσημείωση χορηγεί μόνο δικαίωμα

προτίμησης νια την απόκτηση υποθήκης.
Όταν η απαίτηση επιδικαστεί τελεσίδικα,
η προσημείωση τρέπεται σε υποθήκη,
η οποία λογίζεται ότι έχει εγγραφεί από
την ημέρα της προσημείωσης. Κατά
δε το όρθρο 1223 ΑΚ, απόσβεση της
προσημειώσεως επέρχεται και αν μέσα
σε ενενήντα ημέρες από την τελεσίδικη
απόφαση που επιδικάζει την απαίτηση
δεν τράπηκε σε υποθήκη. Εξάλλου,
κατά την παρ. 1 του άρθρου 29 του Εισ.
Ν ΚΠολΔ, αν κατά διαταγής πληρωμής
χρηματικής απαίτησης δεν ασκηθεί
εμπρόθεσμα ανακοπή ή η ανακοπή
που ασκήθηκε απορριφθεί τελεσίδικα,
η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο για
εγγραφή υποθήκης, κατά τα δε την παρ.
2 αυτού, αν έχει εγγραφεί προσημείωση
για να εξασφαλιστεί απαίτηση για την
οποία εκδόθηκε διαταγή πληρωμής, η
προσημείωση μετατρέπεται σε υποθήκη
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παρ. 1. Από το τελευταίο άρθρο
προκύπτει εναργώς η βούληση του
νομοθέτη να συνδέσει τόσο το χαρακτήρα
της διαταγής πληρωμής ως τίτλου για την
εγγραφή υποθήκης, όσο και την τροπή
της προσημειώσεως σε υποθήκη στην
περίπτωση που για την ασφαλιζόμενη
μ’ αυτή απαίτηση εκδόθηκε διαταγή
πληρωμής, από την εκ μέρους του
οφειλέτη αδυναμία προσβολής της εν
λόγω διαταγής με ανακοπή, είτε διότι η
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επιτρεπόμενη από τον νόμο ανακοπή
ασκήθηκε και απορρίφθηκε τελεσιδίκως, είτε
διότι παρήλθε άπρακτη η προς άσκηση
της ανακοπής προθεσμίας. Ο σκοπός
αυτός του νομοθέτη εκπληρωνόταν κατά
το χρόνο θεσπίσεως της άνω διατάξεως
και με μόνη την άπρακτη παρέλευση
της προβλεπόμενης τότε από το άρθρο
653 παρ. 1 (νυν 632 παρ. 1) ΚΠολΔ
δεκαπενθήμερης προθεσμίας, αφού
μετά την πάροδο της τελευταίας δεν
μπορούσε σε καμμιά περίπτωση ν’
ασκηθεί παραδεκτώς ανακοπή, γιατί δεν
υπήρχε κατά το χρόνο εκείνο διάταξη
όμοια προς αυτή της παρ. 2 του άρθρου
633 ΚΠολΔ.
Επακολούθησε όμως, το ν.δ
958/1971 δια του οποίου προστέθηκε
η ρηθείσα παράγραφος, με την οποία
σε περίπτωση άπρακτης παρελεύσεως
της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του
άρθρου 632 παρ. 1 (πριν 653 παρ.
1), προβλέφθηκε δυνατότητα νέας
επιδόσεως της διαταγής πληρωμής στον
οφειλέτη και ασκήσεως εκ μέρους του
ανακοπής εντός δέκα εργασίμων ημερών.
Η ως άνω επακολουθήσασα νομοθετική
μεταβολή δεν έθιξε το άρθρο 29 του Εισ Ν
ΚΠολΔ. Παρέμεινε, συνεπώς, αλώβητος
και ο σκοπός του νομοθέτη με μόνη τη

διαφορά ότι για να εκπληρωθεί μετά την
άνω νομοθετική μεταβολή δεν αρκεί η
άπρακτη παρέλευση της προβλεπόμενης
από το άρθρο 632 παρ. 1 δεκαπενθήμερης
προθεσμίας, αλλά απαιτείται να συντρέξουν
και οι όροι της παρ. 2 του άρθρου 633,
ήτοι εκ νέου επίδοση της διαταγής στον
οφειλέτη και η άπρακτη παρέλευση
της νέας, προς άσκηση της ανακοπής,
δεκαήμερης προθεσμίας, οπότε πλέον
η διαταγή πληρωμής εξακολουθεί μεν
να μην είναι δικαστική απόφαση, αποκτά
όμως κατά νόμο δύναμη δεδικασμένου και
δεν δύναται να προσβληθεί παρά μόνο
με αναψηλάφηση. Έτσι, αν συμβούν τα
τελευταία γεγονότα, η διαταγή πληρωμής
αποτελεί, κατά το ρηθέν άρθρο 29 του
ΕισΝ ΚπολΔ και τον επιδιωκόμενο μ’
αυτό σκοπό του νομοθέτη, τίτλο για
εγγραφή υποθήκης και μπορεί να στηρίξει
μετατροπή της προσημειώσεως σε
υποθήκη και συνεπώς να θέσει σε κίνηση
την προβλεπόμενη από το άρθρο 1323
παρ. 2 ΑΚ ενενηκονθήμερη προθεσμία
για την εν λόγω μετατροπή, οπότε σε
περίπτωση άπρακτης της ανωτέρω
προθεσμίας επέρχεται απόσβεση της
προσημειώσεως (Ολ. ΑΠ 6/1996 ΝοΒ
45.205).

473/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Πολύδωρος, Δημήτριος Γκουβίτσας, Τάσης Καλύβας).
Μάρτυρες. Δεν εξετάζονται (400.3 ΚπολΔ) αυτοί που έχουν βέβαιη και άμεση ωφέλεια
από την έκβαση της δίκης και αναγκαία συνέπειά της. Μόνη η ιδιότητα του συζύγου
του διάδικου δεν δημιουργεί λόγο εξαίρεσης.

Κατά το άρθρο 400 § 3 ΚΠολΔ, δεν
εξετάζονται, όταν κληθούν ως μάρτυρες,
πρόσωπα που μπορεί να έχουν συμφέρον
από τη δίκη. Για να εξαιρεθεί κάποιος

μάρτυρας σύμφωνα με τη διάταξη αυτή,
δεν αρκεί να ελπίζει κάποια ωφέλεια από
την έκβαση της δίκης, αλλά πρέπει η
ωφέλεια αυτή να είναι βέβαιη και άμεση
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και να είναι αναγκαία συνέπεια της δίκης.
Ο σύζυγος κάποιου από τους διαδίκους,
δεν μπορεί να εξαιρεθεί ως μάρτυρας

μόνο εξαιτίας αυτής της ιδιότητας του
(ΑΠ 789/1985 Δ 17.990, Εφ. Πατρ. 764
Αχ Νομ. 1995 σρ.447).

493/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνης Δρακονταειδής, Σπυρίδων Μπουρμπούλης).
Διανομή οικοδομήσιμου οικοπέδου. Σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα
μέρη του ενιαίου οικοπέδου. Προϋποθέσεις.

Επειδή, από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 799 και 1800 ΑΚ,
480 § § 1 και 2, 491 § 1 και 494 § 1 του
Κ. Πολ.Δικ. προκύπτει ότι το Δικαστήριο,
για να διατάξει την αυτούσια διανομή
οικοδομήσιμου οικοπέδου, όπως στην
ένδικη υπόθεση, πρέπει να είναι δυνατή
η διαίρεση του σε μέρη ανάλογα προς τις
μερίδες των κοινωνών δίχως να μειώνεται
η αξία του ή να κρίνεται εφικτή (ύστερα
από αίτηση κοινωνού) χωρίς να αντιβαίνει
στο συμφέρον των λοιπών συγκυρίων,
η σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε
διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου
στα οποία θα είναι δυνατή η οικοδόμηση

χωριστών οικοδομημάτων σύμφωνα με
τις πολεοδομικές διατάξεις και ότι η
απονομή σε ορισμένους κοινωνούς
των ποσοστών τους με μία κοινή μερίδα
προϋποθέτει να το έχουν ζητήσει οι ίδιοι.
Αν η διανομή με τον παραπάνω τρόπο
είναι ανέφικτη η ασύμφορη το Δικαστήριο
διατάσσει την πώληση του διανεμητέου
ακινήτου (Καυκάς υπό το άρθρο 800 §
2, ΑΠ 934/76 ΝΟΒ 25.194, Α.Π 92/1974
ΝΟΒ 22.906, Α.Π. 174/73 ΝΟΒ 21.918,
Α.Π. 397/72 ΝΟΒ 20.153, Α.Π.649/70
ΝΟΒ, 19,50, Εφ. Αθ. 2362/86 Ελλ. Δ/νη
27.1142, Εφ. Αθ. 10390/89 Ελλ. Δ/νη
33.576).

500/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Δημήτριος Γεωργόπουλος).
Ένορκες βεβαιώσεις που εκδόθηκαν σε υποθέσεις του πολυμελούς πρωτοδικείου και
πριν την ισχύ του ν. 2915/2001. Αν εκδόθηκαν μετά την έκδοση της απόφασης για να
χρησιμοποιηθούν στη δίκη ενώπιον του εφετείου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Από τις διατάξεις των άρθρων
270 παρ. 2 εδ. β’ και 524 παρ. 1 του
ΚΠολΔ, σε συνδυασμό και προς εκείνες
των άρθρων 336 παρ. 3, 339, 341, 395
398 και 406 409 του ιδίου κώδικα, που
έχουν εφαρμογή και στην προκειμένη
υπόθεση, αφού η εκκαλουμένη οριστική

απόφαση εκδόθηκε την 21/9/2001
και πριν την ισχύ του ν. 2915/2001,
συνάγεται ότι το Εφετείο, όταν δικάζει επί
υποθέσεως αρμοδιότητας Πολυμελούς
Πρωτοδικείου για την οποία εκδόθηκε
προδικαστική απόφαση δεν μπορεί να
λάβει υπόψη του ένορκες βεβαιώσεις
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ενώπιον συμβολαιογράφου, ληφθείσες
μετά την έκδοση της εκκαλουμένης
αποφάσεως για να χρησιμοποιηθούν
στην κατ’ έφεση δίκη, ούτε προς
συναγωγή από αυτές δικαστικών

τεκμηρίων, καθόσον πρόκειται για
αποδεικτικό μέσο που στερείται
οποιασδήποτε αποδεικτικής ισχύος (ΑΠ
625/1999 Ελλ Δικ 41 67, ΑΠ 146/1997
ΝοΒ 46 1059).

502/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευστάθιος Τζεφριός, Αντώνιος Σκουτέρης).
Αναψηλάφηση. Η προθεσμία για την άσκηση της αναψηλάφησης των 60 ημερών
(άρθρο 544.2 ΚπολΔ) αρχίζει από τότε που εκείνος που την ζητεί έμαθε την απόφαση
που ανατράπηκε αμετάκλητα. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 544 αριθμ. 8 και 545 παρ.
1, 3 περ. στ’, που ορίζουν η πρώτη
ότι η αναψηλάφηση επιτρέπεται αν η
προσβαλλομένη απόφαση στηρίζεται
σε απόφαση πολιτικού ή ποινικού
ή διοικητικού δικαστηρίου, η οποία
ανατράπηκε αμετάκλητα ύστερα από
την τελευταία συζήτηση, μετά την οποία
εκδόθηκε η απόφαση που προσβάλλεται,
η δεύτερη ότι αν εκείνος που ζητεί την
αναψηλάφηση διαμένει στην Ελλάδα
η προθεσμία της αναψηλάφησης είναι
εξήντα ημέρες, η οποία στην περίπτωση
του άρθρου 544 αριθμ. 8 αρχίζει από την
ημέρα που εκείνος ο οποίος ζητεί την
αναψηλάφηση έμαθε την απόφαση που
ανατράπηκε συνάγεται, ότι η παραπάνω
προθεσμία των εξήντα ημερών αρχίζει
από τη γνώση του αμετακλήτου της
αποφάσεως που ανατράπηκε.
…...η προσβαλλομένη απόφαση
δέχθηκε, ότι ο πρώτος αιτών οδηγούσε
υπό την επίδραση οινοπνεύματος
(3,33 g/l), ότι κατά την αιμοληψία
για να αποφύγει τις συνέπειες της
πράξεως του δήλωσε ψευδώς, ότι
ονομάζεται Κ.Π. και καταδικάστηκε με
την 238/1996 απόφαση του Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Πατρών. Η τελευταία
απόφαση, ως προς το κεφάλαιο
της καταδίκης για την οδήγηση σε
κατάσταση μέθης ανατράπηκε με την
1651/2001 αμετάκλητη απόφαση του
Τριμελούς Εφετείου Πατρών, η οποία
τον κήρυξε αθώο, καθόσον δέχθηκε ότι
το δείγμα αίματος δεν ανήκε σ’ αυτόν.
Από τα παραπάνω αποδεικτικά μέσα
αποδεικνύεται ότι ο αιτών Κ.Τ., οδηγός του
ΗΤ 7814 ΙΧΕ αυτοκινήτου, κατά το χρόνο
του ατυχήματος (22/7/1994), οδηγούσε
υπό την επίδραση οινοπνεύματος και η
κρίση αυτή δεν στηρίζεται αποκλειστικά
στην ανατραπείσα 238/1996 απόφαση
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου,
η οποία δεν αποτέλεσε το κρίσιμο
αποδεικτικό μέσο στη διάγνωση της
μέθης του, από την προσβαλλομένη
απόφαση, η οποία, για να καταλήξει στο
αποδεικτικό της πόρισμα, έλαβε υπόψη
της και τα παραπάνω μνημονευόμενα
έγγραφα και την ψευδή δήλωση του ως
προς τα στοιχεία της ταυτότητας του»
Επομένως η αίτηση αναψηλάφησης
πρέπει ν’ απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμη και καταδικασθούν οι αιτούντες
στα δικαστικά έξοδα της καθής (αρθρ.
176 ΚΠολΔ).
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533/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κώστας Χαλιώτης, Χρυσόστομος Γασπαράτος).
Δικόγραφο. Παραίτηση από αυτό (294 ΚπολΔ). Παραίτηση “αργότερα” Έννοια του
όρου. Αν παραπεμφθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, τότε χωρεί παραίτηση πριν εκδοθεί
απόφαση από το δικαστήριο της παραπομπής. Ένορκες βεβαιώσεις για δίκη ενώπιον
του Πολ. Πρωτοδικείου. Πότε λαμβάνονται υπόψη.

Επειδή κατά το άρθρο 294 του
ΚπολΔ ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί
από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς
συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός
προχωρήσει στην προφορική συζήτηση
της ουσίας της υποθέσεως. Η παραίτηση
που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη,
εφόσον ο εναγόμενος προβάλει
αντίρρηση και πιθανολογεί ότι είχε
έννομο συμφέρον να περατωθεί η δίκη
με έκδοση οριστικής αποφάσεως. Ως
παραίτηση «αργότερα» που συνεπάγεται
το απαράδεκτο αυτής, εφόσον αντιλέγει
ο εναγόμενος και πιθανολογεί έννομο
συμφέρον του προς περάτωση της δίκης
με την έκδοση οριστικής αποφάσεως,
νοείται η γενόμενη μετά την ολοκλήρωση
της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως, στην
οποία περιλαμβάνονται η εκφώνηση της
υποθέσεως και, προ της αναπτύξεως
από τα διάδικο μέρη της ουσίας της
διαφοράς, η έρευνα του παραδεκτού
της συζητήσεως. Εφόσον το δικαστήριο
διαπιστώσει για οποιοδήποτε λόγο ότι δεν
μπορεί να προχωρήσει στην κατ’ ουσίαν
έρευνα της υποθέσεως, όπως όταν η
συζήτηση είναι απαράδεκτη ή συντρέχει
νόμιμος λόγος ματαίωσης ή αναβολής
αυτής, η πρώτη επ’ ακροατηρίου
συζήτηση δεν ολοκληρώθηκε και είναι
δυνατή η παραίτηση από το δικόγραφο
της αγωγής χωρίς τη συναίνεση του
εναγομένου όταν αυτή επανέρχεται προς
συζήτηση με κλήση του ενδιαφερομένου

(βλ. ΑΠ 1611/1999, Δνη 2000, 342). Σε
περίπτωση που η υπόθεση παραπέμφθηκε
στο αρμόδιο δικαστήριο η ανάκληση της
αγωγής πριν εκδοθεί απόφαση από το
δικαστήριο της παραπομπής είναι δυνατή
χωρίς συναίνεση του εναγομένου, εφόσον
γίνει πριν ο τελευταίος προχωρήσει στη
συζήτηση της ουσίας της υποθέσεως
(βλ. Κ. Παναγόπουλο, Δ 21, 320, πρβλ.
ΑΠ 31/85, Δνη 85, 657 και Δ 17, 976
σε περίληψη). Η παραίτηση συνιστά
ανάκληση της συγκεκριμένης αιτήσεως
για παροχή δικαστικής προστασίας που
ενυπάρχει στην εν λόγω αγωγή και έχει
την έννοια παραίτησης από τη δημοσίου
χαρακτήρα αξίωση του ενάγοντος έναντι
της πολιτείας για έκδοση αποφάσεως στη
συγκεκριμένη δίκη που άρχισε με την
άσκηση της αγωγής από το δικόγραφο
της οποίας δηλώνεται η παραίτηση (βλ.
ΑΠ 209/97, Δ 28, 1137). Σύμφωνα με το
αρθρ. 297 του ΚΠολΔ η παραίτηση κατά
τα αρθρ. 294 και 296 γίνεται με δήλωση
που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με
δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο
του παραιτουμένου (βλ. ΑΠ 23/94, Δνη
95, 337). Ως δικόγραφο νοείται κάθε
έγγραφο που συντάσσεται από τον
διάδικο ή τον δικαστικό πληρεξούσιο
του για την πιστοποίηση των
διαδικαστικών πράξεων που ενεργούν
ή από το δικαστήριο και το οποίο
έγγραφο, κατ’αρθρ. 118 του ΚΠολΔ,
είτε υποβάλλεται στο δικαστήριο είτε
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επιδίδεται από τον ένα στον άλλο διάδικο.
Με βάση τα ανωτέρω η παραίτηση από
το δικόγραφο της αγωγής μπορεί να γίνει
και με εξώδικη δήλωση, εφόσον φέρει τα
στοιχεία του αρθρ. 118 του ΚΠολΔ (βλ.
ΑΠ 189/97, Δ 28, 613 με σύμφ. σχόλιο
Κ. Μπέη). Η παραίτηση αυτή έχει ως
αποτέλεσμα η αγωγή να θεωρείται ότι
δεν ασκήθηκε και να ανατρέπονται
εξ υπαρχής μόνο τα αποτελέσματα
που επήλθαν με και από την άσκηση
της, όπως λ.χ. η εκκρεμοδικία (βλ. ΑΠ
209/97 ο.π. Εφ.ΑΘ. 5821/98, Δνη 98,
1643). Εν προκειμένω, ο ενάγων και
ήδη εφεσίβλητος είχε ασκήσει κατά
της αυτής εναγομένηςεκκαλούσας
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κεφαλληνίας την από 12491 αγωγή με
την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί ότι η
τελευταία δεν έχει δικαίωμα πραγματικής
δουλείας διόδου και δουλείας παραθύρων
εις βάρος τμήματος του όμορου ακινήτου
του. Επί της αγωγής εκείνης εκδόθηκε η
138/92 απόφαση του άνω Δικαστηρίου
ερήμην της εναγομένης που δέχθηκε την
αγωγή. Η εναγομένη άσκησε ανακοπή
ερημοδικίας, καθώς και ανταγωγή με τις
προτάσεις της, επί των οποίων εκδόθηκε
η 175/93 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου,
που έκρινε ότι είναι αναρμόδιο καθύλην
να δικάσει την αγωγή, την οποία και
παρέπεμψε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο
Κεφαλληνίας ενώ απέρριψε την
ανταγωγή ως απαράδεκτη για έλλειψη
προδικασίας. Μετά την έκδοση της
παραπεμπτικής αποφάσεως και πριν
ακόμη η υπόθεση εισαχθεί για συζήτηση
στο Δικαστήριο της παραπομπής
(Πολυμελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας),
ο ενάγων με την από 2294 (βλ. την
11679/24294 έκθεση επιδόσεως του
δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Κεφαλληνίας Γ.Τ.), παραιτήθηκε από
το δικόγραφο της άνω από 1241991
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αγωγής του, Ας σημειωθεί ότι η
κατάθεση του δικογράφου της εξώδικης
παραίτησης στο (αναρμόδιο πλέον
κατά τα άνω) Μονομελές Πρωτοδικείο
Κεφαλληνίας έγινε ως εκ περισσού και
συνεπώς, δεν επηρεάζει το νομότυπο της
παραιτήσεως η οποία έγινε με δικόγραφο
που φέρει τα στοιχεία του αρθρ. 118 του
ΚΠολΔ και επεδόθη προσηκόντως στην
εναγομένη, έτσι δε επέφερε τα έννομα
αποτελέσματα της, δηλαδή η αγωγή
εκείνη θεωρείται ως μη ασκηθείσα και
η εκκρεμοδικία, που δημιουργήθηκε
με την άσκηση της ανετράπη. Το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, επομένως,
ορθώς με τη συμπροσβαλλόμενη 134/
97 προδικαστική απόφαση του απέρριψε
την ένσταση εκκρεμοδικίας.
Επειδή, όπως προκύπτει
από τα αρθρ. 341, 395, 397, 398 και
401405 ΚΠολΔ, επί υποθέσεως που
εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου,
ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων ενώπιον
Ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου που
έχουν ληφθεί πριν από τη δίκη κατά την
οποία κρίνεται η διαφορά, λαμβάνονται
υπόψη από το δικαστήριο για τη συναγωγή
δικαστικών τεκμηρίων επί θεμάτων για τα
οποία επετράπη η απόδειξη με μάρτυρες,
εκτός εάν δόθηκαν επίτηδες για να
χρησιμεύσουν ως μαρτυρίες στη δίκη για
τα αποδεικτέα θέματα. Στην προκειμένη
περίπτωση, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε μεταξύ
άλλων για τη συναγωγή δικαστικών
τεκμηρίων και την 2198/92 ένορκη
βεβαίωση του Ειρηνοδίκη Αθηνών, η
οποία είχε ληφθεί πριν ακόμη από την
άσκηση της κρινόμενης αγωγής και
προσκομίσθηκε με επίκληση από τον
εφεσίβλητο προς έμμεση απόδειξη επί
θεμάτων για τα οποία ετάχθη απόδειξη
με μάρτυρες. Η ως άνω ένορκη βεβαίωση
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ορθώς ελήφθη υπόψη για συναγωγή
δικαστικών τεκμηρίων, εφόσον δεν είχε
γίνει για να χρησιμεύσει ειδικά στην
προκειμένη δίκη και δεν ασκεί έννομη
επιρροή το γεγονός ότι έγινε για να

χρησιμεύσει ως απόδειξη επί παρόμοιας
αγωγής του αυτού εφεσίβλητου που είχε
ασκηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Κεφαλληνίας.

544/2003
(Εισηγητής: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Νικολόπουλος, Σπύρος Πιτσίνης).
Επιταγή. Αγωγή του κομιστή κατά του εκδότου από το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης
επιταγής. Νόμιμο να σωρευθεί και αίτημα προσωπικής κρατήσεως. Προσωποκρατείται
και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε. ή ο διαχειριστής της ΕΠΕ εφόσον αυτός είναι ο
εκδότης χωρίς να εφαρμόζεται η εξαίρεση της 1047 παρ. 3 ΚπολΔ.

Ο κομιστής της επιταγής έχει
την δυνατότητα μαζί με την αγωγή εξ
αδικήματος, να σωρεύει και αίτημα
προσωπικής κρατήσεως του εκδότου
για την εκτέλεση της αξιώσεως από
το αδίκημα (Εφ. ΑΘ. 10303/91 Δνη
34, 1384, Εφ. Πειρ. 459/91 Δνη 33,
1503). Το αίτημα αυτό είναι νόμιμο
(αρθρ. 71 Α.Κ.) καθόσον αφορά στον
Πρόεδρο του Δ.Σ. της Α.Ε. ή στον
διαχειριστή της Ε.Π.Ε., εφόσον αυτός
είναι ο εκδότης της επιταγής, διότι η
εξαίρεση της παρ. 3 του ανωτέρω 1047

Κ.Πολ.Δ. άρθρου αναφέρεται στην
απαγόρευση προσωπικής κρατήσεως
των εκπροσώπων Α.Ε. ή ΕΠΕ για
χρέη εμπορικά ή από αδικοπραξία,
που βαρύνουν το νομικό πρόσωπο
και όχι για χρέη από αδικοπραξία που
βαρύνουν το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο,
έστω και αν αυτό τέλεσε την αδικοπραξία
στα πλαίσια των καθηκόντων που του
είχαν ανατεθεί (Εφ. Αθ. 1609/2002 Δνη
43, 1467, Εφ. Αθ. 4704/1998 Δνη 39,
1365 με τις εκεί παραπομπές, σχ. και η
Εφ. Πατρών 257/03 αδημ).

553/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Νιάρος, Αλέξανδρος Μονοκρούσος, Ευάγγελος
Ματσούκης, Αναστάσιος Νεκτάριος Κοιτίδης).
Έφεση. Εσφαλμένη αναγραφή στο εφετήριο της προσβαλλόμενης απόφασης. Χωρεί
διόρθωση με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι εφέσεις αυτές ασκήθηκαν
νομοτύπως και εμπροθέσμως όπως
από τα έγγραφα της δικογραφίας
αποδεικνύεται, η πρώτη δε εξ αυτών

στρέφεται κατά της προαναφερομένης
839/2001 οριστικής απόφασης και
όχι όπως εκ παραδρομής αναφέρεται
στην προμετωπίδα του δικογράφου
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της έφεσης υπ’ αριθμ. 859/2001, αφού
από το όλο περιεχόμενο της έφεσης
αυτής προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι
πλήττεται η 839/2001 και όχι η 859/
2001 που εκ παραδρομής αναφέρεται

στο δικόγραφο της έφεσης, η οποία
παραδεκτώς διορθώθηκε με δήλωση
του εκκαλούντος που καταχωρήθηκε
στα πρακτικό του δικαστηρίου τούτου
(βλ. Εφ. Λαρ. 631/01 Ελ.Δ. 43. 816).

558/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ι. Κότσιφας, Χρ. Σταυρούλιας).
Δεδικασμένο. Καλύπτει όχι μόνο το δικαίωμα που κρίθηκε αλλά και την ιστορική αιτία
που έγινε δεκτή καθώς και την νομική αιτία. Τακτική χρησικτησία. Απαραίτητα στοιχεία
της. Έννοια της καλής πίστεως.

Από τις διατάξεις των άρθρων
321,322 και 324 ΚΠολΔ προκύπτει,
ότι η τελεσίδικη απόφαση αποτελεί
δεδικασμένο, που δεν επιτρέπει να
αμφισβητηθεί και να καταστεί αντικείμενο
νέας δίκης μεταξύ των αυτών διαδίκων
ή των διαδόχων τους, το δικαίωμα που
κρίθηκε και η δικαιολογητική σχέση από
την οποία αυτό έχει παραχθεί (ΑΠ 1333/
2000 Ελλ.Δ. 43.398). Το δεδικασμένο,
υπό την προαναφερόμενη έννοια
καλύπτει ως ενιαίο όλο ολόκληρο τον
δικαστικό συλλογισμό βάσει του οποίου το
δικαστήριο κατέληξε στην αναγνώριση της
επίδικης έννομης σχέσης. Συγκεκριμένα
καλύπτει, όχι μόνο το δικαίωμα που
κρίθηκε αλλά και την ιστορική αιτία που
έγινε δεκτή με την τελεσίδικη απόφαση
(υπό την έννοια των περιστατικών τα

οποία ήσαν αναγκαία για την διάγνωση
της έννομης σχέσης), καθώς και την
νομική αιτία (τον νομικό χαρακτηρισμό
που το δικαστήριο έδωσε στα πραγματικά
περιστατικά υπάγοντάς τα στην οικεία
διάταξη του νόμου). Αυτά ισχύουν και
όταν η τελεσιδίκως διαγνωσθείσα έννομη
σχέση αποτελεί προδικαστικό ζήτημα
άλλης (μεταγενέστερης) επίδικης αξίωσης
(ΑΠ 915/01 Ελλ.Δ. 44.134). Επομένως το
δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση
δημιουργείται και όταν το αντικείμενο της
νέας δίκης μεταξύ των αυτών διαδίκων
είναι διαφορετικό από εκείνο της
προηγούμενης δίκης, έχει ως αναγκαία
προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώματος
που κρίθηκε στην προηγούμενη δίκη (ΑΠ
331/99 Ελλ.Δ. 4.1337).

559/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Αντωνόπουλος, Θεόδωρος Τσάκας).
Έφεση. Κλήση προς συζήτηση. Παραίτηση από την κλήση με δήλωση στα πρακτικά
του εφετείου ή με κοινοποίηση δικογράφου. Συνέπειες.
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Από τις διατάξεις των άρθρων 294
εδ. 1, 295 παρ. 1, 297 και 299 Κ.Πολ.Δ.,
που εφαρμόζονται και στην κατ’ έφεση
δίκη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
524 ιδίου κώδικα, σαφώς προκύπτει, ότι
ο διάδικος που επισπεύδει τη συζήτηση
της έφεσης, μπορεί να παραιτηθεί
από το δικόγραφο της κλήσης του
προς συζήτηση της έφεσης, πριν τη
συζήτηση της έφεσης, είτε με δήλωσή
του που καταχωρίζεται στα πρακτικά
είτε με δικόγραφο που επιδίδεται στον
αντίδικό του. (βλ. Σαμ. Σαμουήλ «Η
έφεση» έκδ. 1993 παρ. 978, όπου και
παραπομπές στη νομολογία). Η κατά τον
παραπάνω τρόπο δήλωση παραιτήσεως
του καλούντος από το δικόγραφο της
κλήσεως προς συζήτηση της έφεσης,
συνεπάγεται την κατάργηση της δίκης
επί της εφέσεως και για το κύρος
και τα αποτελέσματα αυτής δεν είναι
αναγκαία η συναίνεση του αντιδίκου
του, ούτε η κλήτευση αυτού, αφού και
αν αυτός παρίστατο δεν θα μπορούσε
να αντιταχθεί (βλ. ΑΠ 265/2002 Ελ.Δ.
44.125, ΑΠ 378/2001 Ελ.Δ. 43.102). Αν
ο αντίδικος του παραιτουμένου εμμένει

για οποιοδήποτε λόγο στην έκδοση
απόφασης, παρά την νόμιμη παραίτηση
του αντιδίκου του από το δικόγραφο
της κλήσης, εκδίδεται απόφαση που
αναγνωρίζει απλώς την επελθούσα
κατάργηση της δίκης συνεπεία της
παραίτησης, η οποία απόφαση δεν
αποτελεί απόφαση επί της εφέσεως. Για
το λόγο αυτό δεν μπορεί να τεθεί στα
πλαίσια της καταργούμενης δίκης και
θέμα επιβολής των δικαστικών εξόδων, η
εκκαθάριση των οποίων θα γίνει, κατά τη
διαδικασία των άρθρων 679 681 ΚΠολΔ
(ΑΠ 1602/01 Ελ. Δ. 43.398). Ως έναρξη
της προφορικής συζήτησης της έφεσης
μέχρι της οποίας μπορεί ο επισπεύδων τη
συζήτηση της να παραιτηθεί εγκύρως της
κλήσεως προς συζήτηση αυτής θεωρείται
εκείνη που επακολουθεί μετά την τυχόν
απόρριψη του αιτήματος αναβολής, αφού
στο στάδιο αυτό δεν συζητείται η έφεση
αλλά εξετάζεται η περί αναβολής αίτηση
του διαδίκου. Επομένως και πριν τη κατ’
ουσίαν συζήτση της έφεσης εγκύρως,
κατά τον προαναφερόμενο τρόπο,
παραιτείται ο επισπεύδων τη συζήτηση
από το δικόγραφο της κλήσεως.

580/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Ζαχαρόπουλος (Δικ αντιπρ.), Βασίλειος Σκούρας).
Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασμός. Πίνακας κατατάξεως. Έξοδα εκτελέσεως
(αμοιβές δικηγόρου). Υπέρβαση των αμοιβών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 127.1
Κωδ. Δικ. Παρά ταύτα θεωρούνται εύλογα και ορθώς καθορίζονται στον πίνακα
κατατάξεως.

Μεταξύ των προαφαιρεθέντων
ως άνω εξόδων εκτελέσεως περιλαμβάνονται και τα ποσά α) των δραχμών
80.000 ως ανήκοντα στον πληρεξούσιο
δικηγόρο της επισπεύδουσας για τις
αναφερόμενες στον πίνακα ενέργειές

του κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες
της εκτελεστικής διαδικασίας (λήψη
επίσημου αντιγράφου του εκτελεστού
τίτλου απόφαση ασφαλιστικών μέτρων
σύνταξη και επίδοση επιταγής προς
τον οφειλέτη, σύνταξη εντολής προς
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εκτέλεση, σύνταξη παραγγελίας προς
έκδοση Α’ επαναληπτικής περίληψης
ματαιωθέντος πλειστηριασμού ελλείψει πλειοδοτών, λήψη επίσημου
αντιγράφου της υπ’ αριθμ. 1119/99
απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
και σύνταξη παραγγελίας προς Β’
επαναληπτική περίληψη ματαιωθέντος
ελλείψει πλειοδοτών πλειστηριασμού
σύμφωνα με την τελευταία ως άνω
απόφαση), όπως οι ενέργειες αυτές με
την έναντι μιας εκάστης δαπάνη αμοιβή
αναφέρονται στον πίνακα,..
… τα ως άνω έξοδα αν και

υπερβαίνουν κατά το ποσό των 66.000
δραχμών τα ελάχιστα όρια αμοιβής (δρχ.
14.000) του πληρεξουσίου δικηγόρου
της επισπεύδουσας για τις ανωτέρω
ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 127
παρ. 1 του Κώδικα των δικηγόρων σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 21398/
21289 (ΦΕΚ 131 τ. Β’) απόφαση του Υπ.
Δικαιοσύνης, κρίνονται εν τούτοις εύλογα,
ενόψει της απαιτηθείσης εργασίας του
πληρεξουσίου της επισπεύδουσας, και
κατά συνέπειαν περιλαμβάνονται και
αυτά στα προαφαιρετέα έξοδα εκτελέσεως (βλ. σχετ. Βαθρακοκοίλη, αρθρ.
975 παρ. 16).

585/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης, Δημήτριος Ρήγας, Διονύσιος
Κυβέτος, Σπυρίδων Σαρβατζιώτης).
Έφεση ή αντέφεση. Ποιος έχει έννομο συμφέρον για την άσκησή τους.

Επειδή, από τις διατάξεις του
άρθρου 516 §1 και 2 του Κ.Πολ.Δικ.,
που, κατ’ άρθρον 591 §1 Κ.Πολ.Δικ.,
εφαρμόζονται και στις ειδικές διαδικασίες,
μεταξύ των οποίων και εκείνη του
άρθρου 677 επ. Κ.Πολ.Δικ. σαφώς
προκύπτει ότι για την άσκηση έφεσης ή
αντέφεσης απαιτείται να έχει ο εκκαλών
ή ο αντεκαλών έννομο συμφέρον προς
τούτο, που κρίνεται από το διατακτικό
της εκκαλουμένης απόφασης και
υπάρχει όταν με αυτό απορρίπτονται
αιτήσεις ή προτάσεις του εκκαλούντος
ή αντεκκαλούντος ή γίνονται δεκτές
αιτήσεις ή προτάσεις του αντιδίκου
του. Οι εσφαλμένες αιτιολογίες της
εκκαλουμένης απόφασης, οι οποίες δεν
καταλήγουν σε βλάβη του εκκαλούντος
ή αντεκκαλούντος με αντίστοιχες
προς αυτές διατάξεις που περιέχονται
στο διατακτικό της, δεν μπορούν να

αποτελέσουν αντικείμενο της έφεσης
ή αντέφεσης, με την αιτιολογία ότι είναι
ασύμφοροι σ’ αυτόν ή μη ορθές νομικώς,
καθ’ όσον το κρίσιμο της απόφασης είναι
όχι οι αιτιολογίες, αλλά οι διατάξεις αυτής
(Α.Π. 193/1963 ΝοΒ 11. 1007, Α.Π. 307/
1966 ΝοΒ 15.22, Α.Π. 556/1976 ΝοΒ
24.1071, Εφ.ΑΘ. 7640/76 Νοβ 24.634,
Εφ.ΑΘ. 304/83 Ελ. Δ/νη 24. 515, Εφ.ΑΘ.
8232/86 Ελ.Δ/νη 28.1095, Εφ.ΑΘ.
3506/91 ΝοΒ 40.84). Κατ’ ακολουθίαν,
βλάβη του διαδίκου από τις δυσμενείς
γι’ αυτόν αιτιολογίες της απόφασης
μπορεί να προέρχεται μόνον όταν από
αυτές προκύπτει δεδικασμένο εις βάρος
του, οπότε αυτός, αν και ενίκησε, έχει
έννομο συμφέρον άσκησης έφεσης ή
αντέφεσης για αποτροπή αυτού (Α.Π.
675/1975 ΝοΒ 24.63, Α.Π. 405/81
Δ. 12.564, Εφ.ΑΘ. 4950/82 ΝοΒ 30,
1095, Εφ.ΑΘ. 1362/96 Ελ.Δ/νη 1997.
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680). Τέτοιο όμως δεδικασμένο δεν
ιδρύεται εις βάρος της εναγομένης κατά
την παραπάνω διαδικασία επί αγωγής,
με την οποία διώκεται η αναγνώριση
της ακυρότητας της καταγγελίας της
σύμβασης εμμίσθως εντολής, που
είχε καταρτισθεί μεταξύ αυτής και του
ενάγοντος δικηγόρου, όταν δι’ αυτής
απορρίπτεται το αγωγικό αυτό αίτημα,
δεχόμενο το πρωτοβάθμιο Δ/ριο ότι η
καταγγελία της σύμβασης, της έμμισθης
εντολής δεν είναι καταχρηστική, έστω και

αν, κατά τον ισχυρισμό της εναγομένης,
περιέλαβε εσφαλμένη αιτιολογία. Έτσι,
η αντέφεση, που ασκεί η εφεσίβλητος
εναγομένη με τις προτάσεις της και με
την οποία αντεκκαλεί την αιτιολογία
της πρωτόδικης απόφασης κατά
το μέρος αυτής που δέχθηκε ότι «ο
ενάγων είχε επισταμένως ασχοληθεί
και διεκπεραιώσει ικανοποιητικά τις
υποθέσεις της εταιρείας στη Νοτιοδυτική
Ελλάδα» είναι απαράδεκτος και ως
τέτοια πρέπει να απορριφθεί.

590/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κων/νος Τζαβάρας, Γεώργιος Παναγιώτου).
Συμβιβασμός. Γίνεται με δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου ή συμβολαιογράφου με
συνέπεια την κατάργηση της δίκης. Ο έγγραφος τύπος είναι συστατικός όρος του
συμβιβασμού, Αν γίνει με ιδιωτικό έγγραφο ή με άλλο τρόπο δεν καταργεί τη δίκη,
αλλά στηρίζει ανατρεπτική ένσταση. Μπορεί να προταθεί (ο εξώδικος συμβιβασμός)
και ενώπιον του εφετείου ως λόγος εφέσεως. Συμβιβασμός για τα δικαιώματα του
εργαζομένου. Πότε επιτρέπεται.

Κατά το άρθρο 293 Κ.Πολ.Δ., οι
διάδικοι μπορούν σε κάθε στάση της δίκης
να συμβιβάζονται, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. Ο
συμβιβασμός γίνεται με δήλωση ενώπιον
του δικαστηρίου ή του εντεταλμένου
δικαστή ή συμβολαιογράφου και
επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της
δίκης. Συμβιβασμός που έγινε με άλλον
τρόπο δεν επιφέρει κατάργηση της
δίκης και κρίνεται κατά τις διατάξεις του
ουσιαστικού δικαίου. Από τις διατάξεις
αυτές, σε συνδυασμό προς εκείνες
των άρθρων 158, 288, 361 και 871
ΑΚ, σαφώς συνάγεται ότι κατάργηση
της δίκης επιφέρει μόνο ο δικαστικός
συμβιβασμός, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου,
είναι δε ο συμβιβασμός δικαστικός αν

γίνεται κατά τις διατυπώσεις του ως
άνω άρθρου 293 ΚΠολΔ, ήτοι κατά τη
διάρκεια της δίκης, προς κατάργηση
αυτής, με δήλωση των συμβιβαζομένων
διαδίκων ενώπιον του δικαστηρίου ή
συμβολαιογράφου και συνταχθεί περί
αυτού, ανάλογη, δικαστική έκθεση ή
συμβολαιογραφικό έγγραφο, καθόσον
η τήρηση του τύπου αυτού συνιστά
συστατικό όρο του συμβιβασμού που
γίνεται προς κατάργηση της δίκης, ο
οποίος έχει το χαρακτήρα σύμβασης.
Κάθε άλλος συμβιβασμός που γίνεται
χωρίς τις παραπάνω διατυπώσεις, ήτοι
ο συμβιβασμός που καταρτίζεται με
ιδιωτικό έγγραφο, δεν έχει δικονομικά
αποτελέσματα και δεν καταργεί τη δίκη,
αλλά στηρίζει ανατρεπτική ένσταση
κατά της βασιμότητας της αγωγής και το
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δικαστήριο αν προταθεί και αποδειχθεί
ο εξώδικος αυτός συμβιβασμός, οφείλει
να ρυθμίσει το διατακτικό της απόφασης
του σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτού
(εξώδικου συμβιβασμού) και αποφανθεί
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει αντικείμενο
δίκης. Σε περίπτωση δε που πρόκειται
για αγωγή περί καταβολής χρέους και
εξοφληθεί τούτο, μετά το γενόμενο
συμβιβασμό, απορρίπτεται η παραπάνω
αγωγή, κατά παραδοχή της σχετικής
ενστάσεως εξοφλήσεως (ΑΠ 270/80 NOB
28 1711, ΑΠ 1220/80 NOB 28.548, ΕΑ
2520/Ελλ.Δικ. 32. 1641, όπου και οι εκεί
παραπομπές). Η ανωτέρω ανατρεπτική
ένσταση, εφόσον ο συμβιβασμός
εχώρησε μετά τη συζήτηση της υπόθεσης

ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου,
δύναται να προταθεί το πρώτον ενώπιον
του Εφετείου με λόγο έφεσης (ΕΑ 3269/
91 Ελλ. Δικ. 32. 1677). Ειδικά για τα
δικαιώματα του εργαζομένου, που
πηγάζουν από διατάξεις αναγκαστικού
δικαίου, γίνεται δεκτό ότι επιτρέπεται
η επίλυση και των διαφορών αυτών
με συμβιβασμό, όταν υπάρχει σοβαρή
αμφισβήτηση ή αβεβαιότητα είτε σε
σχέση με τις νομικές και πραγματικές
προϋποθέσεις είτε ως προς την έννοια
των δικαιωμάτων αυτών, οπότε ο εν
λόγω συμβιβασμός δεν αντιβαίνει στη
δημοσίας τάξεως διάταξη του άρθρου
679 ΑΚ (ΑΠ 1784/01 Ελλ. Δικ. 43.
1400).

603/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάσος Αναστασόπουλος, Σπύρος Σωχωρίτης, Δημήτριος
Τσιμπούκης).
Ειδικές διαδικασίες. Αρκεί κατά την ενώπιον του πρωτοβαθμίου συζήτηση της
υπόθεσης οι αυτοτελείς ισχυρισμοί στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ενστάσεις,
να περιέχονται στις προτάσεις που κατατίθενται στο δικαστήριο χωρίς να απαιτείται
και η προφορική τους ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 591
§1 Κ.Πολ.Δ., τα άρθρα 1 έως 590
εφαρμόζονται και στις ειδικές διαδικασίες, εκτός αν αντιβαίνουν προς
τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών
αυτών. Αν στις ειδικές διατάξεις δεν
ορίζεται διαφορετικά: α) οι προτάσεις
κατατίθενται στο ακροατήριο, β) όλοι
οι αυτοτελείς ισχυρισμοί προτείνονται
προφορικά και όσοι δεν περιέχονται
στις προτάσεις καταχωρίζονται στα
πρακτικά. Από τη διατύπωση της
τελευταίας αυτής διατάξεως (β), η

οποία εφαρμόζεται και στις διαφορές
για ζημίες από αυτοκίνητο (αρθρ. 681 Α
Κ.Πολ.Δ), προκύπτει ότι αρκεί κατά την
ενώπιον του πρωτοβαθμίου συζήτηση
της υποθέσεως οι αυτοτελείς ισχυρισμοί,
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι
ενστάσεις, να περιέχονται στις προτάσεις
που κατατίθενται στο ακροατήριο, χωρίς
να απαιτείται και η προφορική ανάπτυξη
και καταχώριση αυτών στα πρακτικά.
(ΑΠ. 101/2002 Ελλ.Δικ. 43.1042, ΑΠ.
1364/1999 Ε.Ε.Δ. 59.919).
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606/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Λαγού Άλκης Αναγνωστόπουλος, Χάρης Μπουγιούκος
Βασίλειος Χρονόπουλος).
Ένορκες βεβαιώσεις στη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Αρκεί η κλήση προς
τον αντίδικο και δεν είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται και οι μάρτυρες.

Από τη διάταξη του άρθρου
671 § 1 εδαφ. γ Κ.Πολ.Δ. με την οποία
καθιερώθηκαν ως ιδιαίτερο αποδεικτικό
μέσο οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του
Ειρηνοδικείου ή συμβολαιογράφου στη
διαδικασία των εργατικών διαφορών,
προκύπτει ότι αρκεί η κλήτευση του
αντιδίκου του εξετάζοντος τους μάρτυρες
και δεν απαιτείται η αναγραφή στην

κοινοποιηθείσα κλήση των ονομάτων των
μαρτύρων που θα εξετασθούν, αφού με
την εμπρόθεσμη κλήτευση πληρώνεται
ο σκοπός του νόμου που αποβλέπει,
όπως ο καλούμενος λαμβάνων γνώση
της εξετάσεως μαρτύρων παραστεί κατ’
αυτήν (Α.Π. 197/2000 Ελλ.Δικ. 41 1320,
Α.Π. 696/1988 Ελλ.Δικ. 30 761, Α.Π.
65/1976 ΝοΒ 24 605).

614/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Πατηνιώτης (Δικ. αντ.), Αλκαίος Βγενόπουλος).
Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως από το ελληνικό δημόσιο. Ασκείται με κατάθεση
του δικογράφου και κοινοποίηση στον αντίδικο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από
την κοινοποίηση του πίνακα κατάταξης. Η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση
του πίνακα στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αλλά η επίδοση δεν θεωρείται
ολοκληρωθείσα και δεν παράγει έννομες συνέπειες αν δεν κοινοποιηθεί και στον
Υπουργό Οικονομικών. Ανακοπή κατά του πίνακα. Με αυτήν προσβάλλεται και το
κεφάλαιο των εξόδων της εκτελέσεως.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 585 παρ. 1, 979 παρ. 1 και
2, 144 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. και 10 του από
216/10.7.1944 Κωδ. Δ/τος «περί κώδικος
των νόμων περί Δικών Δημοσίου»
προκύπτει, ότι η ανακοπή του Ελληνικού
Δημοσίου κατά πίνακα κατατάξεως
ασκείται με την κατάθεση δικογράφου
στη γραμματεία του δικαστηρίου προς
το οποίο απευθύνεται και με επίδοση
δικογράφου προς εκείνον κατά του οποίου

στρέφεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες,
είτε η εκτέλεση επισπεύδεται κατά τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ, οπότε εφαρμόζεται
η ρητή διάταξη του άρθρου 58 § 4 του
ΚΕΔΕ, είτε κατά τις κοινές δικονομικές
διατάξεις, με τη διευκρίνιση όμως, ότι η
τριακονθήμερη προθεσμία προς άσκηση
ανακοπής κατά πίνακα κατατάξεως της
κοινής αναγκαστικής εκτελέσεως και του
ν.δ. της 17.7/13.8.1923, θα υπολογισθεί
από την κοινοποίηση της κατ’ άρθρο 979
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§ 1 Κ.Πολ.Δ., προσκλήσεως προς τον
αναγγελθέντα προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ,
που είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος
του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες
αναγκαστικής εκτελέσεως, κατά τα
άρθρα 5 του ως άνω Κώδικα Δικών
Δημοσίου και 85 του ΚΕΔΕ. Η επίδοση
προς τον υπουργό των Οικονομικών
είναι πρόσθετη (αρθρ. 5 § 2 του Κ.Δ/
τος 1944) και απαιτείται προδήλως
για τη μεγαλύτερη εξασφάλιση των
συμφερόντων του Δημοσίου, η δε διάταξη
του άρθρου 5 § 2 του προαναφερθέντος
Κώδικα περί Δικών Δημοσίου έχει την
έννοια, ότι αν η κοινοποίηση δεν γίνει
και προς τον υπουργό των Οικονομικών,
αλλά μόνο προς τον αναγγελθέντα
προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., η επίδοση δεν
θεωρείται ολοκληρωθείσα και δεν παράγει
έννομες συνέπειες, με αποτέλεσμα να
μην αρχίζει για το Δημόσιο η παραπάνω
τριακονθήμερη προθεσμία της ανακοπής
κατά τον πίνακα κατατάξεως (ΕΑ 2906/
1999 Ελλ. Δικ. 42 200, ΕΠ 256/1996
Ελλ. Δικ. 37 1401, ΕΑ 4651/1990 Ελλ.
Δικ. 31. 1517).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 979 παρ. 2, 033
και 585 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει, ότι
το δικόγραφο της ανακοπής κατά του
πίνακα κατατάξεως πρέπει να περιέχει
τα γενικά στοιχεία των δικογράφων, που
αναφέρονται στα άρθρα 118 και 120 του
Κ.Πολ.Δ. και τους λόγους αυτής, που
πρέπει να προβάλλονται κατά τρόπο
σαφή και ορισμένο. Περαιτέρω από

το συνδυασμό των διατάξεων των
άρθρων 932, 971 και 975 Κ.Πολ.Δ.
προκύπτει, ότι από το πλειστηρίασμα,
το οποίο επιτεύχθηκε με τον αναγκαστικό
πλειστηριασμό ακινήτων προαφαιρούνται
όλες οι δαπάνες που εξυπηρετούν το
γενικό συμφέρον όλων των δανειστών
και ήταν αναγκαίες για τη διεξαγωγή του
συνόλου της εκτελεστικής διαδικασίας,
από τη λήψη του απογράφου μέχρι
την αποπεράτωσή της. Τα έξοδα αυτά
προσδιορίζονται από τον υπάλληλο του
πλειστηριασμού, ο οποίος ακολούθως
κατατάσσει στο υπόλοιπο του πλειστηριάσματος τις απαιτήσεις των
αναγγελθέντων δανειστών του καθού η
εκτέλεση. Ο προσδιορισμός των εξόδων
γίνεται με ιδιαίτερη πράξη του υπαλλήλου
αυτού, είτε στον πίνακα κατατάξεως με
αιτιολογημένη εκκαθάρισή τους. Η
εκκαθάριση, αν και αποτελεί εξώδικη
κατ’ ουσίαν πράξη, προσβάλλεται με την
ανακοπή κατά του πίνακα. Αν ο λόγος
της ανακοπής με τον οποίο επιδιώκεται
η μείωση των εξόδων εκτελέσεως γίνει
δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος και
εφόσον ο ανακόπτων έχει υποβάλει
σχετικό αίτημα, τότε το δικαστήριο
επαναπροσδιορίζει το προς διανομή
υπόλοιπο του πλειστηριάσματος,
στο οποίο, όπως προκύπτει από τη
διάταξη του άρθρου 979 § 2 Κ.Πολ.Δ.,
κατατάσσεται ο ανακόπτων (Α.Π. 1359/
1998 Ελλ. Δικ. 40 307, Α.Π. 1098/1996
Ελλ.Δικ. 38 1086, επ. 5038/1996 Ελλ.Δικ.
38 1895).

636/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Χρήστος Λούκας, Ελευθερία Χριστοπούλου
(δικ.αντ.)).
Δικαιοδοσία πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Ανακοπή κατά ατομικής
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ειδοποίησης διευθυντού Δ.Ο.Υ. Κριτήρια για την υπαγωγή στα πολιτικά ή διοικητικά
δικαστήρια είναι η υποκείμενη αιτία. Αποζημίωση για καταστροφή δάσους. Υπάγεται
η σχετική ανακοπή στα πολιτικά δικαστήρια. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 94 § 1, 3 του Συντάγματος,
73 του ν. 356/74 (ΚΕΔΕ) και 1 του ν.
1406/1983 προκύπτει ότι οι ιδιωτικές
διαφορές υπάγονται στα πολιτικά
δικαστήρια και οι διοικητικές διαφορές
στα διοικητικά δικαστήρια. Κριτήριο για
την υπαγωγή ή μη μίας διαφοράς στα
παραπάνω δικαστήρια και ειδικότερα
στην περίπτωση του άρθρου 73 του
ΚΕΔΕ είναι η υποκείμενη αιτία δηλαδή
εάν η απαίτηση που βεβαιώθηκε από
το Δημόσιο προέρχεται από ιδιωτική ή
διοικητική διαφορά (ΑΕΔ 18, 1993, ΑΕΔ
23/1999). Στην περίπτωση ανακοπής
κατά της ατομικής ειδοποίησης του
Δ/ντού της Δ.Ο.Υ. (αρθρ. 73 § 1 ΚΕΔΕ)
για καταβολή χρημάτων λόγω ζημίας
που προξένησε ο ανακόπτων σε
δασική έκταση δικαιοδοσία έχουν τα
τακτικά πολιτικά δικαστήρια, εφόσον η
διαφορά είναι ιδιωτικής φύσης (Ν. Νίκας
«η οριοθέτηση της δικαιοδοσίας των
πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων»
Ελλ.Δνη 1997, 969 επ). Στην κρινόμενη
περίπτωση με την από 10.5.1994
ανακοπή ο ανακόπτων ιστορούσε ότι
με το υπ’ αριθμ. 3/1992 πρωτόκολλο
διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης

του δασάρχη Αγρινίου αποβλήθηκε από
την εις αυτό αναφερομένη έκταση του
Δημοσίου και βεβαιώθηκε εις βάρος του
το ποσό των 687.100 δραχμών για τη
ζημιά που έκανε με την κατάληψη και
εκχέρσωση της δασικής βλάστησης. Ότι
στη συνέχεια, μολονότι αυτός αναγνώρισε
την κυριότητα του δημοσίου στο επίδικο,
του επιδόθηκε η υπ’ αριθμ. 8446/1994
ατομική ειδοποίηση του Προϊσταμένου
της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταβάλει
το παραπάνω χρηματικό ποσό. Ότι
από την κατάληψη και εκχέρσωση της
δημόσιας έκτασης δεν υπήρξε ζημία στο
καθ’ ου η ανακοπή εφόσον δεν υπήρχε
δασική βλάστηση ενώ το πρωτόκολλο
αποζημιώσεως δεν αναφέρει λεπτομερώς
σε τι συνίσταται η προκληθείσα ζημία.
Με βάση αυτό το ιστορικό ζήτησε να
ακυρωθεί η προαναφερομένη ατομική
ειδοποίηση του Δ/ντου της Δ.Ο.Υ.
Αγρινίου. Η ανακοπή αυτή αρμοδίως
εισήχθη ενώπιον των Τακτικών Πολιτικών
δικαστηρίων, τα οποία έχουν δικαιοδοσία,
σύμφωνα με τη μείζονα σκέψη, να
δικάσουν αυτή, εφόσον η υποκείμενη
αιτία είναι ιδιωτικής φύσης. Είναι νόμιμη
στηριζόμενη στις παραπάνω διατάξεις και
πρέπει να ερευνηθεί στην ουσία της.

637/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάρης Παπαδόπουλος, Αγγελική Παναγιωτοπούλου).
Έφεση κατά απόφασης που εκδόθηκε ερήμην του εναγομένου. Εξαφανίζεται η
εκκαλουμένη εφόσον από την ερημοδικία τεκμαίρεται η ομολογία. Αυτό δεν ισχύει
στις ειδικές διαδικασίες όπου ο εναγόμενος δικάζεται σαν να ήταν παρών. Τότε
απαιτείται, για την εξαφάνιση της εκκαλουμένης λόγος εφέσεως. Μόνη η άρνηση της
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αγωγής ή η αναφορά λόγου ανακοπής ερημοδικίας, δεν συνεπάγεται την εξαφάνιση
της πρωτόδικης απόφασης.

Επειδή κατά τη διάταξη του
άρθρου 528 εδάφιο 1 του Κ.πολ.Δ.
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
3 § 21 του Ν. 2207/1994 αν ασκηθεί
έφεση από διάδικο που δικάστηκε
ερήμην κατά την πρώτη συζήτηση, η
εκκαλούμενη απόφαση εξαφανίζεται
μέσα στα όρια που καθορίζονται από
την έφεση. Επομένως σε απόφαση που
εκδόθηκε κατά ειδική διαδικασία, ερήμην
του εναγομένου και δικάστηκε αυτός σαν
να ήταν παρών, αφού η ερημοδικία του
δεν συνεπαγόταν τεκμήριο ομολογίας
των αγωγικών ισχυρισμών, η άσκηση
της εφέσεως δεν συνεπάγεται άμεση
εξαφάνιση της εκκαλούμενη, αλλά ο
εκκαλώνεναγόμενος, για να επιτύχει το
αποτέλεσμα αυτό, πρέπει να προτείνει
με λόγο εφέσεως ή με πρόσθετο λόγο
και να αποδείξει ότι υπάρχει σφάλμα
στην εκκαλουμένη. Εξάλλου, σύμφωνα

με το δεύτερο εδάφιο του πιο πάνω
άρθρου, ο εκκαλών έχει τη δυνατότητα
να προτείνει στο δευτεροβάθμιο
δικαστήριο όσους ισχυρισμούς θα
μπορούσε να προβάλει και πρωτοδίκως,
όχι όμως απλή άρνηση της αγωγής,
αφού από την ερημοδικία του δεν έχει
συναχθεί το αντίθετο. Περαιτέρω δεν
μπορεί, ασκώντας έφεση, να προβάλει
ως αιτίαση κατά της εκκαλουμένης
περιστατικά που αποτελούν λόγο
ανακοπής ερημοδικίας και να ζητήσει,
βάσει αυτών, την εξαφάνισή της,
αφού για αυτό το λόγο έχει θεσπίσει
ο νόμος την αιτιολογημένη ανακοπή
ερημοδικίας, ενώ εξάλλου με το λόγο
αυτό δεν προσάπτεται σφάλμα στην
εκκαλουμένη, η οποία παρ’ ότι δίκασε
τυχόν ακύρως τον εκκαλούντα, μπορεί
να μην είναι κατ’ αποτέλεσμα εσφαλμένη
(Ματθίας στην Ελ. Δ. 36,11 επ.).

640/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεωργία ΣταυροπούλουΡαυτογιάννη, Γεώργιος Καράτσαλος).
Ανακοπή ερημοδικίας. Δεν θεωρείται βάσιμος λόγος ανακοπής η αμέλεια, ολιγωρία
ή πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του δικηγόρου.

Με τον δεύτερο λόγο της
ανακοπής της η ανακόπτουσα εκθέτει ότι
ο πληρεξούσιος δικηγόρος που υπέγραψε
το δικόγραφο της από 4.10.2000
εφέσεως Σ.Σ. δικηγόρος Αγρινίου «κατά
την διάρκεια της εκπροσώπησης της
εβαρύνθη με απώλεια εγγράφων της,
παντελή έλλειψη ενημέρωσης της και
οποιαδήποτε συνεργασία με αυτή την

εντολέα του ..... » και εκ του λόγου
αυτού ήρε την εντολή της προς αυτόν
και ανέθεσε την εκπροσώπηση της
στη δικηγόρο Αγρινίου Γ.Σ., η οποία και
υπέβαλε το αίτημα αναβολής συζητήσεως
στο παρόν δικαστήριο, επειδή δεν είχε
στην κατοχή της έγγραφα απαραίτητα για
την σωστή εκπροσώπηση της, τα οποία
είχε ο προηγούμενος πληρεξούσιος
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δικηγόρος, πλην όμως το αίτημα
αναβολής απερρίφθη. Με βάση τα ως
άνω περιστατικά δεν στοιχειοθετείται
εν προκειμένω, κατά την διάταξη του
άρθρου 501 Κ.ΠολΔ, ως λόγος ανακοπής
ερημοδικίας ανωτέρα βία, δηλαδή
γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο,
το οποίο δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί
με μέτρα άκρας επιμελείας συνετού

ανθρώπου. Τέτοιο γεγονός δεν μπορεί
να θεωρηθεί η αδιαφορία, ολιγωρία ή
και η αμελής ή πλημμελής εκτέλεση
των καθηκόντων του συνηγόρου διότι
σε αντίθετη εκδοχή θα οδηγούσε σε
καταστρατήγηση της ως άνω διατάξεως
του άρθρου 501 Κ.Πολ.Δ που καθιερώνει
την ητιολογημένη ανακοπή ερημοδικίας
(ΕΘ. 1879/1997 Αρμ. MB 209).

668/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Αναστασόπουλος, Μαρία Αλεξοπούλου).
Αρμοδιότητα κατά τόπο. Διαφορές από δικαιοπραξία εν ζωή εισάγονται και στο
δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται ο τόπος που καταρτίστηκε ή που
πρέπει να εκπληρωθεί η παροχή. Έννοια και προυποθέσεις.

Επειδή κατά τη διάταξη του
άρθρ. 33 του Κ.Πολ.Δ. διαφορές που
αφορούν μεταξύ άλλων τα δικαιώματα
που πηγάζουν από δικαιοπραξία
εν ζωή μπορούν να εισαχθούν και
στο δικαστήριο στην περιφέρεια
του οποίου ευρίσκεται ο τόπος που
καταρτίσθηκε η δικαιοπραξία ή όπου
πρέπει να εκπληρωθεί η παροχή.
Τόπος εκπληρώσεως της παροχής
νοείται αυτός που προσδιορίζεται από
το ουσιαστικό δίκαιο, δηλαδή κατά
σειρά εκείνος που προκύπτει από
τη δικαιοπραξία ρητώς ή σιωπηρώς,
άλλως εκείνος που προκύπτει από
τις περιστάσεις και ιδίως τη φύση της
ενοχικής σχέσεως άλλως εκείνος που
καθορίζεται από τους ερμηνευτικούς
κανόνες των αρθρ. 320322 ΑΚ. Για
τον προσδιορισμό του τόπου της
εκπληρώσεως της παροχής λαμβάνεται

υπόψη επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων
ο τόπος εκπληρώσεως της παροχής
του κάθε συμβαλλομένου. Έτσι, τόπος
εκπληρώσεως επί χρηματικής παροχής
που οφείλεται από τη σύμβαση, αν δεν
προκύπτει άλλως από τη σύμβαση ή
από τις περιστάσεις ή από τη φύση της
ενοχικής σχέσεως είναι ο τόπος όπου
έχει ο δανειστής την κατοικία του ή αν η
απαίτηση προέρχεται από την άσκηση
του επαγγέλματος του δανειστή ο τόπος
της επαγγελματικής του εγκαταστάσεως
κατά τον χρόνο της καταβολής και επί
επίδικης χρηματικής οφειλής ο κατά τον
χρόνο της εκκρεμοδικίας. Ο τόπος αυτός
προσδιορίζει την κατά το αρθρ. 33 του
ΚΠολΔ. συντρέχουσα δωσιδικία (βλ. ΑΠ
1160/83, ΕΕΝ 1984, 654, ΕφΑ9. 62/98
Δνη 98, 1649, 6953/95, ΝοΒ 44, 651,
208/92, Δνη 93, 1625, 9250/90, Δνη 92,
861, Εφ.Πειρ. 725/96, Δνη 98, 143).
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672/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Κορφιάτης, Στάθης Φίλης).
Πλειστηριασμός. Αναστολή ή ματαίωση με συμφωνία του επισπεύδοντος, οφειλέτη
και αναγγελθέντων δανειστών που έχουν καταθέσει εκτελεστό τίτλο. Δήλωση
αναγγελθέντος δανειστή ότι δεν συναινεί στην αναβολή του πλειστηριασμού.
Διενέργεια του πλειστηριασμού. Νόμιμα διενεργήθηκε.

Κατά τα άρθρα 969 §3 και 1002
§3 ΚΠολΔ, όπως αυτές οι παράγραφοι
προστέθηκαν με το άρθρο 3 § 6 και
7 του ν. 1653/1986, ο υπάλληλος του
πλειστηριασμού είναι υποχρεωμένος να
ενεργήσει τον πλειστηριασμό, σύμφωνα
με το πρόγραμμα που εκδόθηκε, εκτός
αν συμφωνούν στη ματαίωση του ο
επισπεύδων την εκτέλεση και όλοι οι
αναγγελθέντες δανειστές που έχουν
καταθέσει εκτελεστό τίτλο (ΑΠ 136/2001 Δ
32. 1003, ΑΠ 192/1994 ΕλλΔνη 37.1332).
Προς τη ματαίωση του πλειστηριασμού
εξομοιώνεται, εννοιολογικώς, και η με
κοινή συναίνεση επισπεύδοντος δανειστή
και οφειλέτη αναστολή πλειστηριασμού
(Νικολόπουλος, Δ 12.590).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με εντολή
της πρώτης των καθ’ ων η ανακοπή
και σε εκτέλεση της 73/1998 διαταγής
πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατασχέθηκε
αναγκαστικά ένα διαμέρισμα του
ανακόπτοντος, εμβαδού 40 τ. μ.
που βρίσκεται στον πρώτο όροφο
οικοδομής κ.λ.π. και συντάχθηκε προς
τούτο η 808/1999 έκθεση αναγκαστικής
κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή
του Πρωτοδικείου Λευκάδας Α.Α.
Ο ορισθείς πλειστηριασμός για την
10399 απέβη άκαρπος, λόγω μη
εμφανίσεως πλειοδοτών. Με την
835/1999 Α’ επαναληπτική περίληψη

κατασχετήριας έκθεσης του εν λόγω
δικαστικού επιμελητή ορίστηκε ημέρα
πλειστηριασμού η 2841999. Κατά την
ημερομηνία αυτή ο πλειστηριασμός
δεν έγινε, γιατί αναβλήθηκε με κοινή
συναίνεση της επισπεύδουσας
καθ‘ης και του ανακόπτοντος, όπως
αποδεικνύεται από την 202/1999
πράξη της συμβολαιογράφου Λευκάδας
Ι.Κ. Στη συνέχεια, με την 880/1999 Β’
επαναληπτική περίληψη της πιο πάνω
έκθεσης του ιδίου δικαστικού επιμελητή,
ορίστηκε ημερομηνία πλειστηριασμού για
την 13101999, ο οποίος την 5101999
ανεστάλη με κοινή συναίνεση δανείστριας
και οφειλέτη για την 2452000, όπως
αποδεικνύεται από την 496/1999 πράξη
της ως άνω συμβολαιογράφου. Ήδη, την
2791999 ο τέταρτος των καθ’ ων είχε
αναγγελθεί με βάση την 13/1999 διαταγή
πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας στην ανωτέρω
συμβολαιογράφο, ως υπάλληλο επί του
πλειστηριασμού και στην επισπεύδουσα.
Την 13101999 ο τέταρτος των καθ’
ων δήλωσε στην προαναφερόμενη
συμβολαιογράφο, συνταγείσης προς
τούτο της 519/131099 πράξεως αυτής,
ότι δεν συναινεί στην αναβολή του
πλειστηριασμού και επιθυμεί τη συνέχιση
αυτού. Κατόπιν της δηλώσεως αυτής, την
οποία εσφαλμένα θεωρεί ο ανακόπτων
ως δήλωση υποκαταστάσεως του
άρθρου 973 ΚπολΔ, διενεργήθηκε ο
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πλειστηριασμός και κατακυρώθηκε το
πλειστηριαζόμενο ακίνητο στον τέταρτο
των καθ’ ων, ως τελευταίο πλειοδότη,
συνταχθείσης της προσβαλλόμενης
520/13101999 εκθέσεως της ανωτέρω
συμβολαιογράφου. Επομένως, σύμφωνα
και με τα αναφερόμενα στη μείζονα

σκέψη της παρούσας αιτιολογίας,
νομίμως προχώρησε η διαδικασία του
πλειστηριασμού και συνεπώς δεν πάσχει
από ακυρότητα η προσβαλλόμενη πράξη
της ως άνω συμβολαιογράφου, όπως
αβάσιμα ισχυρίζεται ο ανακόπτων.

684/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Ευάγγελος Ματσούκης).
Ε.Ε. Επιδόσεις στα κράτη – μέλη της δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές
και εμπορικές υποθέσεις. Νομικό καθεστώς.

….. Η συζήτηση της έφεσης πρέπει
να γίνει σαν να ήταν παρούσα η εφεσίβλητη,
η οποία μολονότι κλήθηκε νομίμως και
εμπροθέσμως προς συζήτηση της έφεσης
με επιμέλεια των εκκαλούντων, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 134 ΚπολΔ
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1348/
2000 του Συμβουλίου για την επίδοση
και κοινοποίηση στα κράτη μέλη της

Ε.Ε. δικαστικών και εξώδικων πράξεων
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις,
όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
7.218Β/19.11.2002 έκθεση επίδοσης του
δικαστικού επιμελητή Πατρών Α.Λ. και το
υπ’ αριθμ. 4077/18.4.03 πιστοποιητικό
του Ιταλικού Ενιαίου Γραφείου Δικαστικών
Επιμελητών, που προσκομίζεται σε
νόμιμη μετάφραση, …..

698/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Πουλόπουλος, Δημήτριος Κακόγιαννος).
Μάρτυρες. Εξαίρεση (400 Κ.Πολ.Δ.). Η ιδιότητα του μάρτυρα ως ενάγοντα σε άλλη
αγωγή που στρέφεται κατά του ίδιου εναγομένου και έχει το ίδιο αντικείμενο με την
αγωγή που κατέθεσε, δεν είναι λόγος εξαιρέσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 400 περίπτ.
3 του ΚΠολΔ, δεν εξετάζονται όταν
κληθούν ως μάρτυρες πρόσωπα που
μπορεί να έχουν συμφέρον από τη δίκη.
Η ιδιότητα του μάρτυρα ως ενάγοντος σε
άλλη αγωγή που στρέφεται κατά του ίδιου
εναγομένου και έχει το ίδιο αντικείμενο
με την αγωγή για την οποία κλήθηκε να

καταθέσει δεν αρκεί, μόνη αυτή, για την
εξαίρεση του, αλλά πρέπει να προκύπτουν
και άλλα στοιχεία που να μαρτυρούν την
ύπαρξη συμφέροντος στο πρόσωπο του
από τη συγκεκριμένη δίκη στην οποία
καταθέτει (βλ. Εφ. Αθ. 3242/1986 Ελ. Δ/
νη 27. 958, Εφ. Αθ. 7800/1982 Ελ. Δ/νη
24. 607). Εν προκειμένω η εναγομένη
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πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι έπρεπε να
εξαιρεθεί ο μάρτυρας της ενάγουσας
Π.Κ. που εξετάστηκε με πρόταση αυτής
(ενάγουσας), γιατί έχει αυτός ασκήσει
κατά της εναγομένης όμοια αγωγή με το
ίδιο αντικείμενο με αυτό της αγωγής της
ενάγουσας. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
απέρριψε τον ανωτέρω ισχυρισμό με την
αιτιολογία ότι η ιδιότητα του μάρτυρα ως
ενάγοντος σε όμοια αγωγή δεν αρκεί

από μόνη της για την εξαίρεση του και
δεν έγινε επίκληση και άλλων περαιτέρω
στοιχείων υπάρξεως συμφέροντος
στο πρόσωπό του. Επομένως ορθά
εφάρμοσε εν προκειμένω το νόμο το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και γι’ αυτό
ο ανωτέρω ισχυρισμός που συνιστά
και τον σχετικό λόγο της έφεσης περί
εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου, είναι
αβάσιμος στην ουσία.

717/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μάριος Σκανδάμης, Νικόλαος Κορφιάτης).
Έφεση. Αίτημα να επαναληφθεί η συζήτηση για να προσκομίσει ο ενάγων έγγραφα
καθώς και η απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του διαδίκου, δεν
αποτελούν λόγους εφέσεως.

Η απόρριψη από το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο σιωπηρώς του αιτήματος
της εναγομένης για επανάληψη
της συζητήσεως της προκειμένης
υποθέσεως, προκειμένου ο ενάγων να
προσκομίσει τα αναφερόμενα έγγραφα,
δεν θεμελιώνει λόγω εφέσεως, γιατί
δεν αποτελεί σφάλμα του ως άνω
δικαστηρίου, το οποίο έχοντας, κατά
το άρθρο 254 Κ.Πολ.Δ., διακριτική
ευχέρεια να δεχθεί ή να απορρίψει το
αίτημα αυτό, δεν υποπίπτει σε σφάλμα,
αφού το διατακτικό της αποφάσεως

του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου δεν
θεμελιώνεται στην απόρριψη του
αιτήματος αυτού. Επίσης, για τον ίδιο
παραπάνω λόγο, δεν θεμελιώνει λόγο
εφέσεως, η απόρριψη από το πρωτόδικο
δικαστήριο σιωπηρώς του αιτήματος της
εναγομένης για αυτοπρόσωπη εμφάνιση
του ενάγοντος στο ακροατήριο προς
παροχή διασαφήσεων σχετικών με την
κρινόμενη υπόθεση, σύμφωνα με το
άρθρο 245 Κ.Πολ.Δ.(βλ. σχετ. Α.Π. 10
76/1992 Ελλ.Δνη 35. 1276, Εφ. Θεσ.
972/2000 Αρμ. 54.1132).

719/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόρος: Ειρήνη Φάσσου).
Παραπομπή σε άλλο δικαστήριο. Αν η απόφαση αυτή καταστεί τελεσίδικη, τότε είναι
υποχρεωτική, αλλιώς κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη. Η κλήση προς συζήτηση
στο δικαστήριο που γίνεται η παραπομπή μπορεί να σημαίνει σιωπηρή αποδοχή της
παραπεμπτικής αποφάσεως.
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Κατά τη διάταξη του άρθρου
46 εδ. β’ Κ.Πολ,Δ., η απόφαση του
παραπέμποντας δικαστηρίου, όταν
καταστεί τελεσίδικη, είναι υποχρεωτική,
τόσο ως προς την αναρμοδιότητα του
παραπέμψαντος, όσο και ως προς
την αρμοδιότητα του δικαστηρίου στο
οποίο γίνεται η παραπομπή. Από τη
διάταξη αυτή, η οποία αποσκοπεί στην
αποφυγή αρνητικής συγκρούσεως της
αρμοδιότητας και εκδόσεως αντιφατικών
αποφάσεων στην περίπτωση που
παράλληλα με τη συζήτηση της
υποθέσεως ενώπιον του δικαστηρίου της
παραπομπής ασκούσε κάποιος από τους
διαδίκους έφεση κατά της αποφάσεως
του παραπέμψαντος δικαστηρίου,
προκύπτει ότι, εάν η υπόθεση εισαχθεί
προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου
παραπομπής, πριν ή καταστεί τελεσίδικη
η απόφαση του παραπέμψαντος,
κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση
(Εφ.ΑΘ. 1644/1988 Ελλ. Δνη 30.631, Εφ.
Πατρ. 513/1989 Αχ Ν 1990 αρ.’ 365).
Εξάλλου, η εισαγωγή από τον
ένα διάδικο της αγωγής με κλήση στο
δικαστήριο που αυτή έχει παραπεμφθεί,
μπορεί να σημαίνει σιωπηρή αποδοχή

της παραπεμπτικής αποφάσεως και
επομένως παραίτηση από το δικαίωμα
για άσκηση εφέσεως. Η παραίτηση
αυτή είναι έγκυρη και χωρίς να τηρηθεί
ο τύπος που προβλέπει το αρθρ.
297 Κ.Πολ.Δ., ο οποίος απαιτείται
αποκλειστικά για την παραίτηση από
το δικόγραφο ή το δικαίωμα του ενδίκου
μέσου που έχει ασκηθεί (Ολ. Α.Π. 626/
1980 ΝοΒ 28.1981, Εφ.ΑΘ. 6104/1982
Ελλ. Δνη 2455,Εφ. Πατρ. 513/1989
ό.π.). Συνεπώς, νομίμως φέρεται προς
συζήτηση στο δικαστήριο τούτο η ένδικη
αίτηση με την από 12.3.2003 κλήση των
αιτούντων, στο οποίο παραπέμφθηκε να
δικαστεί με την 398/1999 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας,
για το λόγο ότι αυτό κηρύχθηκε αναρμόδιο
προς εκδίκαση αυτής, καθόσον η ως
άνω απόφαση κατέστη ήδη τελεσίδικη
με την αποδοχή της από την πλευρά
των καλούντων, κατά δε της τοιαύτης
τελεσιδικίας της εν λόγω αποφάσεως
ουδόλως αντιλέγει το καθ’ ου η αίτηση,
ως τούτο προκύπτει από το σύνολο
του περιεχομένου των προτάσεων του
(Εφ.ΑΘ. 6104/1982 ό.π.).

752/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Παπαιωάννου, Πέτρος Χόρτης, Χρυσή
Στεργιοπούλου, Γεράσιμος Γαντζίας).
Μεταβίβαση του επίδικου δικαιώματος ή πράγματος (225.2 Κ.Πολ.Δ.) Εφαρμογή
επί δίκης διανομής ακινήτου. Τι ισχύει. Δικαστικά έξοδα σε δίκη διανομής ακινήτου.
Τρόπος καταμερισμού.

Επί μεταβιβάσεως του επιδίκου
πράγματος ή δικαιώματος που
προβλέπεται στο άρθρο 225 παρ. 2
του ΚΠολΔ, αφορά την περίπτωση
της μεταβιβάσεως σε τρίτον, ο οποίος

μπορεί να ασκήσει παρέμβαση και δεν
αφορά τη μεταβίβαση σε πρόσωπο που
συμμετέχει στη δίκη είτε ως ομόδικος είτε
ως αντίδικος του μεταβιβάσαντος. Στην
περίπτωση που ο μεταβιβάσας στον
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αντίδικο του δεν έχει ομόδικο στη δίκη,
τότε οι ιδιότητες ενάγοντος και εναγομένου
συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο και έτσι
καταλύεται η έννομη σχέση της δίκης
που προϋποθέτει δυο τουλάχιστον
αντιδικούντες, ενώ αν η διάθεση έγινε
σε ομόδικο του μεταβιβάσαντος,
η σχέση της δίκης δεν καταλύεται,
αφού παραμένουν δύο τουλάχιστον
αντιδικούντες, αλλά κατά μία γνώμη, θα
πρέπει η αγωγή να απορριφθεί ως προς
τον μεταβιβάσαντα, γιατί ως προς αυτόν
η δίκη μένει χωρίς αντικείμενο προς
διάγνωση (βλ. Βαθρακοκοίλη Κ.Πολ.Δ.
στο άρθρο 225 παρ. 4° και 5 και τις εκεί
παραπομπές), ενώ κατ’ άλλη γνώμη που
δέχεται και το Δικαστήριο, ο μεταβιβάσας
συνεχίζει να μετέχει στη δίκη ως διάδικος
και πρέπει να καλείται προς τούτο (βλ.
ΑΠ 437/1998 Ελ. Δ/νη 39.1291), πλην
όμως δεν μετέχει στη διανομή, η οποία
προϋποθέτει την ιδιότητα του συγκυρίου
την οποία αυτός δεν έχει.
………και να καταδικαστούν οι
εναγόμενοι συγκύριοι (πλην δηλαδή
του πρώτου) στα δικαστικά έξοδα των
εναγουσών και για τους δύο βαθμούς
δικαιοδοσίας, τα οποία υπερβαίνουν
το ποσό που αναλογεί στο ποσοστό
συγκυριότητας των εναγουσών (βλ.
ΑΠ 398/1972, 400/1972 ΝοΒ 20.1154
και 1156, Εφ. Αθ. 834/1995 Ελ. Δ/νη
37.159, Εφ.ΑΘ. 10390/1989 Ελ. Δ/νη

33.576, Εφ. Πειρ. 918/1996 Ελ. Δ/νη
38.859). Τα έξοδα των εναγουσών και
για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας
ανέρχονται στο συνολικό ποσό των
δραχμών 2.799.813 και ειδικότερα: 1)
αγωγή και προτάσεις α’ συζητήσεως
1.016.110 (3% Χ 33.870.350 το μερίδιο
τους), 2) δικαστικό ένσημο 840.000 δρχ.
(150.000.000 Χ 4%ο + 40%), 3) αμοιβή
πραγματογνώμονα 300.000 δρχ. (βλ. την
προσκομιζόμενη απόδειξη εισπράξεως),
4) προτάσεις β’ συζήτησης 338.703
(1%), 5) παραστάσεις στον εισηγητή
και στις συζητήσεις 205.000 δρχ. και 6)
χαρτόσημα και κλήσεις 100.000 δραχμές.
Αντιστοίχως τα έξοδα των εναγομένων
ανέρχονται στο ποσό των 1.226.110
δραχμών και ειδικότερα: 1) προτάσεις
α’ και β’ συζήτησης 1.016.110 δρχ.
(3% επί του μεριδίου των εναγουσών),
2) παραστάσεις στον εισηγητή και
στις συζητήσεις 205.000 δρχ. και 3)
Χαρτόσημα 5.000 δρχ. Οι εναγόμενοι
συγκύριοι βαρύνονται με το 77,468%
των εξόδων των εναγουσών, δηλαδή
με 2.168.959 δραχμές και οι ενάγουσες
βαρύνονται με το 22,532% των εξόδων
των εναγομένων, δηλαδή με 276.267
δραχμές. Επομένως μετά τον εκατέρωθεν
συμψηφισμό, οι εναγόμενοι πρέπει να
καταδικαστούν στα δικαστικά έξοδα των
εναγουσών εκ δραχμών 1.892.692, τα
οποία αντιστοιχούν σε 5,554 Ευρω.

756/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).

Εξαίρεση δικαστή. Αίτηση που υποβάλλει ο ίδιος δικαστής για την εξαίρεσή του.

Το Συμβούλιο καλείται να
αποφανθεί για την δήλωση εξαίρεσης
που έχει υποβάλει ο Εφέτης Πατρών

Χ.Ζ. και έχει ως εξής:
Κατά τη δικάσιμο της 22 Μαΐου
2003 συζητήθηκε ενώπιον του Εφετείου
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Πατρών, το οποίο συνεδρίασε υπό την
προεδρία σας, και η από 1.2.2002
έφεση του πρωτοδίκως ενάγοντος,
κατά της υπ’ αριθμ. 907/2001
οριστικής απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, που εκδόθηκε
με την τακτική διαδικασία (αριθμός
πινακίου 42). Επί της υποθέσεως
αυτής ορίστηκα ως εισηγητής. Κατά τη
μελέτη όμως της σχετικής δικογραφίας
διαπίστωσα ότι είχα συμμετάσχει, ως
Πρόεδρος Πρωτοδικών, στη σύνθεση
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου κατά
την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 742/
1992 πράξη αποδείξεων. Το γεγονός
αυτό αποτελεί λόγο εξαιρέσεώς μου,
κατά το άρθρο 52 § 1 εδ. έ Κ.Πολ.Δ., αν
ληφθεί υπόψη ότι κατά το άρθρο 513 §
2 Κ.Πολ.Δ. με την εκκαλουμένη οριστική
απόφαση θεωρούνται συνεκκληθείσες
και οι προεκδοθείσες μη οριστικές
αποφάσεις, έστω και αν η έφεση δεν
στρέφεται ρητώς κατ’ αυτών. Για τους
λόγους αυτούς προτείνω την εξαίρεσή
μου και τη διενέργεια των νομίμων.
ΑΦΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣΕ
ΤΗ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΝΟΜΟ
Κατά την παρ. 1 του άρθρου
55 Κ.Πολ.Δ. δικαστές Πολυμελών
δικαστηρίων και εισαγγελείς, αν υπάρχει
λόγος εξαιρέσεως τους, οφείλουν να
δηλώσουν τούτο στον Πρόεδρο του
δικαστηρίου, και κατά τη διάταξη της
§ 4 του ίδιου άρθρου το δικαστήριο
αποφασίζει χωρίς τη συμμετοχή
εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση και
χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο.
Νομίμως συνεπώς φέρεται ενώπιον
του Δικαστηρίου τούτου, συνεδριάζοντος
εν Συμβουλίω, η από 19 Ιουνίου 2003
δήλωση κωλύματος (αυτοεξαιρέσεως)
που υπεβλήθη στον Πρόεδρο του

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Δικαστηρίου από τον υπηρετούντα στο
ίδιο Δικαστήριο Εφέτη Χ.Ζ. και πρέπει
να ερευνηθεί.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 52 §
1 στοιχ. Ε’ Κ.Πολ.Δ. δικαστές, εισαγγελείς
και υπάλληλοι της γραμματείας, με
οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργούν
μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή
τους ή να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε
διάδικο, αν είχαν μετάσχει στη σύνθεση
του δικαστηρίου του οποίου η απόφαση
έχει προσβληθεί με έφεση ή αναίρεση.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα
έγγραφα της δικογραφίας της σχετικής
προς την έφεση του ενάγοντος
Β.Γ. κατά της υπ’ αριθμ. 907/2001
οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, προκύπτει ότι
κατά τη συζήτηση της ανωτέρω εφέσεως
ενώπιον του Εφετείου Πατρών (αριθμ.
Πινακίου 42) μετέσχε στη σύνθεση του
Δικαστηρίου και ο Εφέτης Χ.Ζ. και ότι ο
τελευταίος αυτός είχε μετάσχει, με την
ιδιότητα του Προέδρου Πρωτοδικών,
και στη σύνθεση του πρωτοδίκως
δικάσαντος Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, που εξέδωσε επί της αγωγής
του ανωτέρω εκκαλούντος την υπ’
αριθμ. 742/1992 πράξη αποδείξεων. Η
απόφαση αυτή συνεκκαλείται κατά το
νόμο (άρθρο 513 § 2 Κ.Πολ.Δ.) με την
οριστική απόφαση.
Συνεπώς, συμφώνως προς
τα προεκτεθέντα, συντρέχει λόγος
εξαιρέσεως στο πρόσωπο του ανωτέρω
δηλούντος κώλυμα εφέτη (για τη δήλωση
αυτοεξαιρέσεως του οποίου σημειωτέον
δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός
και μπορεί αυτή να γίνει και μετά τη
συζήτηση και μέχρι την έκδοση της
αποφάσεως) και πρέπει να αποφανθεί
περί αυτού το Δικαστήριο, και να
διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης
(άρθρο 307 Κ.Πολ.Δ.).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
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764/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αγγελική Σπηλιοπούλου, Ευστάθιος Αρβανίτης, Γιώργος
Αμπατζής, Γιάννης Αποστολόπουλος).
Πίνακας κατάταξης. Στοιχεία του απαραίτητα. Αναγγελία. Στοιχεία που πρέπει να
περιέχει. Πλειστηριασμός αλλοδαπού πλοίου που κατασχέθηκε και εκπλειστηριάσθηκε
στην Ελλάδα. Εφαρμογή άρθρου 205 ΚΙΝΔ.

Από τις διατάξεις των άρθρων
979 & 2, 933 και 585 & 2 ΚΠολΔ
προκύπτει ότι το δικόγραφο της
ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης,
πρέπει να περιέχει, εκτός από τα
στοιχεία κάθε δικογράφου, που
αναφέρονται στα άρθρα 118 120 ΚΠολΔ
τους λόγους της ανακοπής που
αποτελούν την ιστορική της βάση. Οι
λόγοι αυτοί μπορεί να αναφέρονται στην
ύπαρξη
της
απαίτησης
του
ανακοπότποντος ή του προνομίου
αυτής, οπότε αν αυτή δεν έχει καταταγεί
καθόλου ή ως προνομιακή στον
ανακοπτόμενο πίνακα, ο ανακόπτων
υποχρεούται να εκθέσει στην ανακοπή
του τα πραγματικά περιστατικά που
θεμελιώνουν κατά νόμο την απαίτησή
του ή το προνόμιο, κατά τρόπο σαφή και
ορισμένο, ώστε να είναι δυνατή η
εκτίμηση από το δικαστήριο της
ανακοπής της νομιμότητος του λόγου
ανακοπής, ο ορισμός του θέματος
αποδείξεως και η άμυνα του καθού η
ανακοπή, β) είτε σε προβολή ενστάσεων
του
ανακόπτοντος
κατά
της
καταταχθείσης απαίτησης του καθού η
ανακοπή, είτε σε απλή αμφισβήτηση ή
άρνηση από τον ανακόπτοντα της
καταταχθείσης απαίτησης του καθού ή
του προνομίου της, οπότε ο καθού που
μάχεται για την κατάταξη της απαίτησης
του σύμφωνα με το προνόμιο της
υποχρεούται να επικαλεσθεί και

αποδείξει τα παραγωγικά της απαίτησης
του γεγονότα καθώς και αυτά, που
προσδίδουν στην καταταχθείσα
απαίτηση του προνόμιο που δικαιολογεί
την κατά το νόμο κατάταξη αυτής ως
προνομιακής (ΑΠ 1783/01 Ελ.Δ. 43
1389 ΑΠ 1717/1999 Ελ.Δ. 41.1000, ΑΠ
177/94 Επ.Εμπ.Δ. ΜΖ 560, ΑΠ 313/93
Ελ.Δ. 35.395 ΑΠ 1645/2001 Ελ.Δ.
43.728). Αν η ανακοπή δεν περιέχει τα
παραπάνω στοιχεία το δικόγραφο αυτής
πάσχει αοριστία, μη δυνάμενη να
συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις,
ούτε με παραπομπή στα διαλαμβανόμενα
σε άλλο έγγραφο, όπως στο περιεχόμενο
της αναγγελίας και τα έγγραφα που
κατατίθενται στον υπάλληλο του
πλειστηριασμού και αποδεικνύουν την
αναγγελθείσα
απαίτηση
του
ανακόπτοντος, ή με την αναφορά
δικαστικής απόφασης που επεδίκασε
την αναγγελθείσα απαίτηση του
ανακόπτοντος, αλλά ούτε και με απλή
αναφορά σε σχετική διάταξη τον νόμου,
με συνέπεια η ανακοπή να είναι
απορριπτέα ως απαράδεκτη για έλλειψη
προδικασίας (ΑΠ 737/85 ΕΝΔ 14.54,
Εφ. 1269/97 Νομολογία Ναυτικού
Τμήματος Εφ. Πειραιώς ετών 1996 1997
σελ. 526). Αντιθέτως το δικόγραφο της
αναγγελίας (αναγγελτήριο), που
αποτελεί την πρώτη επιθετική πράξη του
δανειστή στη διαδικασία της κατάταξης
δεν είναι αναγκαίο να περιέχει όλα τα
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στοιχεία, που πρέπει όπως παραπάνω
αναφέρθηκε να περιέχει η ανακοπή.
Αρκεί στην αναγγελία να γίνεται επαρκής
περιγραφή της απαίτησης και του τυχόν
προνομίου αυτής, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα στους λοιπούς δανειστές να
απαιτήσουν και στον υπάλληλο του
πλειστηριασμού μετά σύγκριση των
απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν να
κατατάξει αυτές στην οικεία σειρά και
τάξη. Έτσι το δικόγραφο της αναγγελίας
είναι άκυρο λόγω αοριστίας της
αναφερομένης σ’ αυτό απαιτήσεως και
του τυχόν προνομίου της, μόνον όταν η
περιγραφή της απαίτησης και του
προνομίου αυτής είναι τόσο ελλιπής,
ώστε να μη παρέχεται η δυνατότητα
στους λοιπούς αναγγελθέντες δανειστές
να απαντήσουν και στον υπάλληλο τον
πλειστηριασμού να προβεί κατά νόμο
στην κατάταξη των απαιτήσεων (ΑΠ
387/2001 Ελ.Δ. 43.123). Περαιτέρω από
τις διατάξεις των άρθρων 1012 & 4
ΚΠολΔ, 9 και 29/05 ΚΙΝΔ προκύπτουν
τα εξής: α) η κατάταξη απαιτήσεων
δανειστών και ειδικότερα των προνομιούχων απαιτήσεων αυτών, σε
εκπλειστηρίασμα αλλοδαπού πλοίου
που κατασχέθηκε και εκπλειστηριάστηκε
σε Ελληνικό λιμάνι, γίνεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 205 ΚΙΝΔ. Και
ναι μεν κατά τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, τα καθοριζόμενα σ’ αυτό
προνόμια, ως εξομοιούμενα με ειδικό
ενέχυρο, έχουν εμπράγματο χαρακτήρα
και προηγούνται, της ναυτικής
υποθήκης, προκειμένου όμως να
προηγηθούν της υποθήκης αυτής θα
πρέπει να έχουν τον ίδιο προνομιακό
εμπράγματο χαρακτήρα και κατά το
δίκαιο της πολιτείας της σημαία της
οποίας φέρει το εκπλειστηριασθέν
αλλοδαπό πλοίο, διότι το δίκαιο της
σημαίας του πλοίου ρυθμίζει την γένεση,
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έκταση, διάρκεια και απόσβεση των
ναυτικών αυτών προνομίων (ΑΠ 295/02
Ελ.Δ. 44.153), β) η σειρά όμως
κατάταξης των προνομιακών αυτών επί
του πλοίου απαιτήσεων θα γίνει κατά το
δίκαιο του τόπου της αναγκαστικής
εκτέλεσης (lex fori) και επομένως αν
αυτή έγινε στην Ελλάδα κατά το άρθρο
205 ΚΙΝΔ. Η ύπαρξη και το προνόμιο
της απαίτησης σύμφωνα με το νόμο της
σημαίας του πλοίου θα πρέπει να
υπάρχει κατά το χρόνο που καταρτίζεται
ο πίνακας κατάταξης δανειστών (Ολ. ΑΠ
21/1994 και ΑΠ 411/1999 ΕλΑ 40.1547).
Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων
54Α και 50 της Μαλτέζικης Εμπορικής
Ναυτικής Πράξης του 1973, όπως αυτή
ίσχυε κατά τον κρίσιμο στην προκειμένη
περίπτωση χρόνο σύνταξης του
ανακοπτόμενου πίνακα κατάταξης
δανειστών και προσκομίζεται σε νόμιμη
μετάφραση του δικηγόρου Πειραιώς Γ.Π.
προκύπτει ότι σε περίπτωση πλειστηριασμού πλοίου με σημαία Μάλτας,
κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος
προηγούνται της απαίτησης για την
οποία έχει εγγραφεί ναυτική υποθήκη
στο πλοίο, κατά σειρά προτεραιότητας
οι εξής απαιτήσεις: α) τα δικαστικά έξοδα
που προέκυψαν με τον πλειστηριασμό
του πλοίου και τη διανομή του
πλειστηριάσματος ……….ε) μισθοί και
έξοδα για τη φύλαξη του πλοίου από την
ώρα της εισόδου του στο λιμάνι μέχρι
την ώρα πώλησης του (πλειστηριασμού).... ζ) έξοδα που δαπανήθηκαν
για τη διατήρηση του πλοίου και του
εξοπλισμού του, συμπεριλαμβανομένων
των εφοδίων και προμηθειών στο
πλήρωμα του, που προέκυψαν μετά την
τελευταία είσοδο του στο λιμάνι, η)
μισθοί του πλοιάρχου και του πληρώματος που υπηρέτησαν για χρονική
περίοδο τριών (3) μηνών πριν το
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τελευταίο ταξίδι, για το τελευταίο ταξίδι,
και για όλη την περίοδο μετά την
τελευταία είσοδο του πλοίου στο λιμάνι.
Ως έξοδα, που δαπανήθηκαν για τη
διατήρηση του πλοίου και του
εξοπλισμού του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι προμήθειες και
εφόδια, σύμφωνα με την παραπάνω
υπό στοιχείο διάταξη του άρθρου 50 της
Εμπορικής Ναυτικής Πράξης της
Μάλτας, η οποία είναι ταυτόσημη με το
άρθρο 205 περ. α’ του ΚΙΝΔ, νοούνται
όλα, όσα δαπανήθηκαν από το κρίσιμο
χρονικό σημείο, της εισόδου του πλοίου
στο τελευταίο λιμάνι, όπου επακολούθησε η αναγκαστική κατάσχεση, τα
οποία είναι αναγκαία για την αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν από την πάροδο του χρόνου
και από τη λειτουργία του, ώστε να
διατηρηθεί το πλοίο σε ικανότητα προς
εκπλήρωση του προορισμού του ως
οικονομικής μονάδας, κατάλληλο για
αυτοδύναμη κίνηση και ναυτιλιακή
εκμετάλλευση, αλλά και να αποφευχθεί
η μείωση της αξίας του και η απώλεια
του από τους κινδύνους της θάλασσας
(ΑΠ 295/02 όπ. παρ.). Ως προς το ποίοι
όμως μισθοί του πλοιάρχου και του
πληρώματος απολαμβάνουν του
προνομίου σύμφωνα με την περίπτωση
η’ του άρθρου 50 του παραπάνω νόμου
της Μάλτας, στη νομολογία επικράτησε
η γνώμη με την οποία και το δικαστήριο
τούτο συμφωνεί, ότι του προνομίου
αυτού απολαμβάνουν οι μισθοί του
πλοιάρχου και του πληρώματος του
πλοίου, για εργασία που παρασχέθηκε
από αυτούς τρείς μήνες πριν το τελευταίο
ταξίδι, κατά τη διάρκεια του τελευταίου
ταξιδιού και μετά την είσοδο του πλοίου
στο τελευταίο λιμάνι, εφόσον όμως η
μετά την είσοδο στο τελευταίο λιμάνι
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εργασία των ναυτικών αποτελεί συνέχεια
της εργασίας τους κατά το τελευταίο
ταξίδι, και επομένως δεν απολαμβάνουν
του προνομίου αυτού οι αποδοχές του
πληρώματος που προσελήφθη και
προσέφερε την εργασία του στο πλοίο
μετά το τελευταίο ταξίδι και πολύ περισσότερο μετά την είσοδο του πλοίου
στο τελευταίο λιμάνι (βλ. ΑΠ 1762/98 με
μειοψηφία ενός μέλους, και Εφ. Πειρ.
1087/97 στη Νομολογία Ναυτικού
Τμήματος Εφετείου Πειραιώς ετών 1996
1997 σελ 516 με μειοψηφία ενός
μέλους). Από τα αμέσως αναφερθέντα
παραπάνω σχετικώς με το προνόμιο
των μισθών του πλοιάρχου και του
πληρώματος, εκπλειστηριασθέντος
στην ημεδαπή, υπό σημαία Μάλτας
πλοίου, σε συνδυασμό με όσα επίσης
παραπάνω αναφέρθηκαν σχετικώς με
το περιεχόμενο της ανακοπής κατά
πίνακα κατάταξης και αναγγελίας,
προκύπτει περαιτέρω ότι για το ορισμένο
της σχετικής ανακοπής κατά του πίνακα
κατάταξης μέλους του πληρώματος
αυτός θα πρέπει να καθορίζει κατά
τρόπο σαφή και ορισμένο, εκτός των
άλλων, το χρόνο εντός του οποίου
γεννήθηκαν οι αξιώσεις του για πληρωμή
αποδοχών αν συμμετέσχε στο τελευταίο
ταξίδι του πλοίου και πότε αυτό εισήλθε
στο τελευταίο λιμάνι, ώστε με βάση τα
στοιχεία αυτά αφενός μεν να παρασχεθεί
η ευχέρεια στον καθού να αμυνθεί, αφ’
ετέρου δε να δοθεί η δυνατότητα στο επί
του πλειστηριασμού υπάλληλο, μετά
σύγκριση των απαιτήσεων που
αναγγέλθηκαν να κατατάξει αυτές στην
οικεία σειρά και τάξη, στο δε δικαστήριο
της ανακοπής να κρίνει το νόμιμο και
βάσιμο αυτής και να μεταρρυθμίσει τον
σχετικό πίνακα.
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783/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαθέου Σωτήρης Αμούργης, Βλάσης Σαφαρίκας).
Ένορκες βεβαιώσεις για το Πολ. Πρωτοδικείο που δικάζει με την τακτική διαδικασία
και διεξάγεται απόδειξη σύμφωνα με προδικαστική απόφαση κατά το άρθρο 341
Κ.Πολ.Δ. Θεωρούνται ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα.

Επειδή από τον συνδυασμό
των διατάξεων των αρθρ. 226 § 2 και
270 § 2β του Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι
στην τακτική διαδικασία ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου, εφόσον
εκδίδεται προδικαστική απόφαση και
η απόδειξη διεξάγεται σύμφωνα με το
αρθρ. 341 του ίδιου κώδικα, δεν είναι
παραδεκτές ως αποδεικτικά μέσα
ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων ενώπιον
ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου. Αυτό
ισχύει και μετά τον Ν. 2207/94 (αρθρ.
3 § 10α και β’) για όσες αγωγές, όπως
η ένδικη, είχαν ασκηθεί και συζητηθεί
πριν από την ισχύ του και για τον λόγο
αυτό δεν υπήρχε δυνατότητα εκδόσεως
πράξης του Προέδρου κατά το αρθρ. 226
του Κ.Πολ.Δ., όπως τροποποιήθηκε με το
αρθρ. 3 § 6 του άνω νόμου, που ορίζει
ότι η απόδειξη θα διεξαχθεί σύμφωνα

με το αρθρ. 341, το οποίο υποχρεωτικά
είχε εφαρμόσει το δικαστήριο σύμφωνα
με τις προϊσχύουσες διατάξεις χωρίς τη
δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας
του αρθρ. 270 του Κ.Πολ.Δ. (βλ.ΑΠ 702/
99, Δνη 2000, 367, 625/99, Δνη 2000,
67, 1470/98, Δνη 99, 1314, 1071/97,
Δνη 98, 1286, 969/96, Δνη 98, 824). Εν
προκειμένω, η εκκαλούσα προς απόδειξη
των ισχυρισμών της προσκομίζει κι
επικαλείται τις 61 και 62/2003 ένορκες
βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη
Μεσολογγίου, που ελήφθησαν πριν από
την προκειμένη συζήτηση και μετά από
προηγούμενη κλήτευση της αντιδίκου της.
Οι ένορκες αυτές βεβαιώσεις αποτελούν
ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα και
πρέπει, κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα του
Δικαστηρίου, να μη ληφθούν υπόψη (βλ.
και Α.Π. 732/59, Δνη 2000, 367).

784/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγής Γεράκης, Κων/νος Χαλιώτης).
Μάρτυρες. Απόφαση του εφετείου που διατάσσει απόδειξη και με μάρτυρες ενώπιον
του εισηγητή του άρθρου 341 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. Παράταση προθεσμίας. Δίδεται από
τον εισηγητή και όχι από το εφετείο.

Κατά το αρθρ. 149 § 2 του
Κ.Πολ,Δ., αν η απόδειξη διεξάγεται
ενώπιον του Εισηγητή του αρθρ. 341
§3, η παράταση χορηγείται από αυτόν

με απόφαση του που καταχωρίζεται
στα πρακτικά ή την έκθεση. Με την
77/2001 απόφαση του Δικαστηρίου
αυτού χορηγήθηκε τρίμηνη προθεσμία
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διεξαγωγής των αποδείξεων, που θα
γίνονταν σύμφωνα με όσα είχαν ορισθεί
με την 37/1991 πράξη του πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου, δηλαδή ενώπιον του
ορισθέντος με αυτήν Εισηγητή (ή του
νόμιμου αντικαταστάτη του, που ορίσθηκε
με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών,
όπως διαλαμβάνεται στη 2/2001
εισηγητική έκθεση). Επομένως, αρμόδιος
για την παράταση της προθεσμίας προς
διεξαγωγή των αποδείξεων που χορήγησε
το Δικαστήριο αυτό, αν ήθελε κριθεί
ανεπαρκής, είναι ο Εισηγητής, ο οποίος
εσφαλμένως δεν επέτρεψε την εξέταση
των μαρτύρων των εκκαλούντων κατά

την ορισθείσα εντός της υπ’ αυτού και
με συναίνεση άλλωστε των διαδίκων
νομίμως παραταθείσα προθεσμία. Κατ’
ακολουθίαν, το αίτημα των εκκαλούντων
πρέπει να γίνει δεκτό και ως ουσία
βάσιμο, να αναβληθεί και πάλι η έκδοση
οριστικής αποφάσεως και να χορηγηθεί
νέα προθεσμία για τη διεξαγωγή των
αποδείξεων, όπως ορίζεται στο διατακτικό
και η οποία, χρησιμοποιούμενη κατά
τρόπο ορθό και εντός των πλαισίων
που επιβάλλονται από τη φύση και την
οικονομία της συγκεκριμένης υποθέσεως
είναι επαρκής για την ολοκλήρωση των
μαρτυρικών καταθέσεων.

785/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Παναγιώτου).
Αγωγή. Παραίτηση από αυτήν γίνεται με δήλωση στα πρακτικά ή με δικόγραφο που
κοινοποιείται στον αντίδικο. Η δήλωση ότι “δεν εισάγεται” ως προς κάποιους από τους
ενάγοντες δεν ισοδυναμεί με παραίτηση. Άρα χωρεί νέα κλήση. Αν για τους λοιπούς
ενάγοντες συζητηθεί η αγωγή και εκδοθεί απόφαση, δεν δημιουργείται δεδικασμένο
για τον ενάγοντα που “δεν εισήχθη” προς συζήτηση η αγωγή.

Επειδή από τις διατάξεις των
αρθρ. 294 και 295 §1 του ΚΠολΔ
προκύπτει ότι η παραίτηση από το
δικόγραφο της αγωγής γίνεται με
δήλωση, η οποία καταχωρίζεται στα
πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται
στον αντίδικο του παραιτουμένου.
Η δήλωση του παρισταμένου στο
ακροατήριο κατά τη συζήτηση της
αγωγής που γίνεται στην αρχή αυτής
και καταχωρίζεται στα πρακτικά, κατά
την οποία η υπό κρίση αγωγή «δεν
εισάγεται» ως προς κάποιον εκ των
εναγόντων δεν ισοδυναμεί με παραίτηση
αλλά έχει την έννοια ότι η αγωγή δεν

φέρεται προς συζήτηση κι έτσι δεν
αποκλείεται η επανεισαγωγή της με
κλήση σε νέα δικάσιμο (βλ. Εφ. Αθ.
4595/99, Δνη 2001, 792). Σε περίπτωση
τέτοιας δηλώσεως δεν ερευνάται από
το δικαστήριο η νομική και ουσιαστική
βασιμότητα της αγωγής ως προς εκείνον
που αφορά η δήλωση. Συνεπώς, από
την απόφαση που εκδίδεται μεταξύ
των λοιπών διαδίκων δεν απορρέει
δεδικασμένο για εκείνους εκ των
εναγόντων ως προς τους οποίους έγινε
η δήλωση ότι η υπόθεση δεν εισάγεται,
αφού η αγωγή δεν ερευνήθηκε ως προς
αυτούς.
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794/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μακρυστάθης, Κων/νος Τζαβάρας).
Μαγνητοσκοπημένη τηλεφωνική συνδιάλεξη. Εφόσον έγινε χωρίς τη γνώση και
τη συναίνεση του συνδιαλεγομένου δεν λαμβάνεται υπόψη για την απόδειξη

Τα έγγραφα, που επικαλούνται
και προσκομίζουν οι διάδικοι, πλην
της με επίκληση από τον εναγόμενο
προσκομιζόμενης σε κασέτα και
σε έγγραφο μαγνητοφωνημένης
τηλεφωνικής συνδιάλεξης, εφόσον
έγινε χωρίς τη γνώση και τη συναίνεση
των συνδιαλεγομένων και είναι αντίθετη
προς τις διατάξεις των άρθρων 9
§1 εδ. β’και 19 §1 του Συντάγματος,
που κατοχυρώνουν το απαραβίαστο

της ιδιωτικής ζωής και το απόρρητο
της επικοινωνίας και συνεπώς δεν
είναι θεμιτό αποδεικτικό μέσο στην
προκείμενη δίκη, έστω και αν έγινε
για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου
συμφέροντος (ΑΠ 130/1996 ΕλλΔνη
37 1325), όπως ορθά έκρινε και το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ο περί
του αντιθέτου λόγος της εφέσεως είναι
αβάσιμος και απορριπτέος.

802/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Δημακόπουλος, Αννα Μαρινάκη).
Αναγωγή. Το σχετικό δικαίωμα ασκείται κατά κανόνα με αγωγή, αυτοτελή ή
παρεμπίπτουσα. Αν η αναγωγή στηρίζεται στο άρθρο 69.1 εδ. Ε Κ.Πολ.Δ., τότε ασκείται
μόνο με παρεμπίπτουσα αγωγή μεταξύ των ιδίων διαδίκων στο ίδιο δικαστήριο στο
οποίο εκκρεμεί η κυρία υπόθεση.

Το δικαίωμα αναγωγής στην
εσωτερική σχέση μεταξύ περισσοτέρων
συνοφειλετών κατά κανόνα ασκείται
με αγωγή. Η αγωγή έχει τη μορφή
αυτοτελούς ή παρεμπίπτουσας αναλόγως αν ο συνοφειλέτης στην εξωτερική
σχέση αποκατέστησε όλη τη ζημία του
ζημιωθέντος ή κατέβαλε περισσότερα
από τη μερίδα του, ή αν ο συνοφειλέτης
που ενήχθη είτε μόνος είτε μαζί με άλλους
συνοφειλέτες στη δίκη αποζημιώσεως
δεν έχει ακόμη καταβάλει τίποτε και
για την περίπτωση ήττας του εγείρει
αγωγή αναγωγής κατά των λοιπών

συνοφειλετών. Η δυνατότητα ασκήσεως
αγωγής εξ αναγωγής στη δεύτερη
περίπτωση στηρίζεται στη διάταξη του
άρθρου 69 παρ. 1 εδαφ. ε’ Κ.Πολ.Δ.
Στην πρώτη περίπτωση το δικαίωμα
αναγωγής ασκείται με αυτοτελή αγωγή,
ενώ στη δεύτερη περίπτωση ασκείται
με παρεμπίπτουσα αγωγή. Περαιτέρω
από τη διάταξη 283 Κ.Πολ.Δ., συνάγεται
ότι η παρεμπίπτουσα αγωγή μπορεί
να ασκηθεί μόνο μεταξύ των αρχικών
διαδίκων. Πρέπει δηλαδή να υφίσταται
ταυτότητα διαδίκων υπό την έννοια ότι
η αναγωγή ασκείται μόνο μεταξύ των
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ίδιων διαδίκων στο ίδιο δικαστήριο
στο οποίο εκκρεμεί η κυρία υπόθεση.
Αν λοιπόν ο εναγόμενος εξ αναγωγής
υπόχρεος δεν είναι ήδη και εναγόμενος
στην κυρία δίκη αποζημιώσεως, τότε η
είσοδός του στη δίκη επιδιώκεται με την
αγωγή αποζημιώσεως που ενώνεται
με προσεπίκληση (βλ. Α. Κρητικού
Αποζημίωση από αυτ/κά ατυχήματα
αριθ. 1049 σελ. 368, ΕΑ 9404/2000 Ελλ.
Δικ. 44 508). Στην προκειμένη υπόθεση,
η εκκαλούσα για την περίπτωση ήττας
της, άσκησε εναντίον της εδρεύουσας
στην Αθήνα ασφαλιστικής εταιρίας

με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΕΓΑ» τις αναφερόμενες στην αμέσως
προηγούμενη σκέψη από 10102000 δύο
παρεμπίπτουσες αγωγές, οι οποίες όμως
δεν ενώνονται με προσεπίκληση της ως
άνω εναγομένης, εφόσον αυτή δεν έχει
την ίδια ιδιότητα, ήτοι της εναγομένης
και στις αναφερόμενες στην αμέσως
προηγούμενη σκέψη από 1732000 και
952000 κύριες αγωγές αποζημιώσεως.
Επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα,
οι ανωτέρω παρεμπίπτουσες αγωγές
είναι απαράδεκτες.

806/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ξενοφών Νικολάου, Ευάγγελος Ματσούκης).
Έφεση. Δεν προσβάλλεται με έφεση απόφαση που αποφάνθηκε ότι η συγκεκριμένη
αγωγή έπρεπε να δικαστεί όχι με ειδική διαδικασία αλλά με την τακτική διαδικασία.

Κατά μεν το άρθρο 513 § 1 εδαφ
α του Κ.Πολ.Δ. έφεση επιτρέπεται μόνο
κατά των αποφάσεων που εκδίδονται
στον πρώτο βαθμό α) εκείνων που
παραπέμπουν την υπόθεση στο αρμόδιο
δικαστήριο εξαιτίας αναρμοδιότητας
και β) των οριστικών αποφάσεων που
περατώνουν όλη τη δίκη για την αγωγή
ή για την ανταγωγή, κατά δε το άρθρο
532 του ίδιου Κώδικα αν λείπει κάποια
από τις προϋποθέσεις του παραδεκτού
της εφέσεως, ιδίως αν η έφεση δεν
ασκήθηκε εμπρόθεσμα και κατά τις
νόμιμες διατυπώσεις το δικαστήριο
την απορρίπτει ως απαράδεκτη και
αυτεπαγγέλτως. Έτσι η απόφαση που
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου
591 § 2 Κ.Πολ.Δ. που ορίζει, ότι «αν η
υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία
κατά την οποία έχει εισαχθεί, το

δικαστήριο αποφαίνεται γι’ αυτό
αυτεπαγγέλτως και διατάζει την εκδίκαση
της υπόθεσης κατά τη διαδικασία
σύμφωνα με την οποία δικάζεται», δεν
εμπίπτει σ’ αυτή, διότι δεν περατώνει τη
δίκη, στον κύκλο των αποφάσεων που
υπόκεινται σε έφεση κατά το εδαφ. Β’
της πρώτης παραγράφου του άρθρου
513 Κ.Πολ.Δ., αλλά ούτε και στον
κύκλο των αποφάσεων που υπόκεινται
σε έφεση, κατά το α’ εδάφιο της ίδιας
παραγράφου του ανωτέρω άρθρου,
διότι το τελευταίο αυτό εδάφιο αφορά
μόνο τις αποφάσεις που παραπέμπουν
λόγω αναρμοδιότητας την υπόθεση σε
άλλο δικαστήριο (βλ. Α.Π. 17711/1980
ΝοΒ 29 1097, Α.Π. 675/1973 ΕΕΝ 41.90
ΕΑ 1653/1988 Ελλ. Δικ. 30 1188, Ε. Πατ.
130/1983 ΝοΒ 31 846, ΕΑ 9151/1979
ΝοΒ 27, 1523.Σ. Σαμουήλ η έφεση έκδ.
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Δ αριθ. 194). Στην προκειμένη υπόθεση
από την εκκαλουμένη υπ’ αριθμ.
464/2002 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών προκύπτει, ότι
το ανωτέρω Δικαστήριο που δίκασε επί
της από 5.12.2001 αγωγής που εισήχθη
ενώπιον αυτού κατά την ειδική διαδικασία
των άρθρων 648 επ. Κ.Πολ.Δ. σύμφωνα
με το άρθρο 647 § 2 του ίδιου Κώδικα,
διέταξε την εκδίκαση της υποθέσεως

κατά την τακτική διαδικασία. Επομένως,
η υπό κρίση έφεση των εναγόντων κατά
της ανωτέρω αποφάσεως, η οποία,
σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν
είναι οριστική, είναι προεχόντως εκ του
λόγου τούτου απαράδεκτη και ως εκ
τούτου απορριπτέα, του απαραδέκτου
ερευνωμένου και αυτεπαγγέλτως (αρθρ.
532 Κ.Πολ.Δ.).

807/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Αντωνόπουλος, Διονύσιος Ζαχαρόπουλος (Δικ.
αντ.)).
Ελληνικό δημόσιο. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης για
αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος. Δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων αλλά η διαφορά τέμνεται οριστικά και γι’ αυτό χωρεί έφεση που στρέφεται
μόνο κατά του ελληνικού δημοσίου και όχι και κατά της δημόσιας υπηρεσίας που

Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ’
αριθ. 365/2002 οριστικής αποφάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
που δίκασε κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων επί ανακοπής
κατά πρωτοκόλλου καθορισμού
αποζημιώσεως για αυθαίρετη χρήση
δημοσίου κτήματος, ασκήθηκε
νομοτύπως και εμπροθέσμως. Εδώ
πρέπει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις
του άρθρου 699 Κ.Πολ.Δ. σύμφωνα με
τις οποίες δεν υπόκεινται σε ένδικο μέσο
αποφάσεις που δέχονται ή απορρίπτουν
αιτήσεις περί ασφαλιστικών μέτρων
κ.λ.π. δεν έχουν εφαρμογή στην
προκειμένη υπόθεση, η οποία δεν
αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο κατά την
έννοια του άρθρου 682 Κ.Πολ.Δ. αλλά
απλώς για την ταχύτερη εκδίκασή
της εισάγεται και δικάζεται κατά τη

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
και με την απόφαση δεν διατάσσονται
ασφαλιστικά μέτρα αλλά τέμνεται
οριστικά η διαφορά (βλ. Ολομ. ΑΠ
2121/2002 Ελλ. Δικ. 43 1016, Ολομ.
ΑΠ 754/1986 Δ 17 664,Α.Π. 1126/1989
Ελλ. Δικ. 32 338). Επομένως, η έφεση
αυτή πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και
να ερευνηθεί περαιτέρω, κατά την ίδια
διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και
το βάσιμο των λόγων της (αρθρ. 533 §
1 Κ.Πολ.Δ. ) μόνο κατά το μέρος που
στρέφεται κατά του πρώτου εφεσίβλητου
Ελληνικού Δημοσίου ενώ κατά το μέρος
που στρέφεται κατά της Κτηματικής
Υπηρεσίας του Δημοσίου πρέπει να
απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι η
τελευταία είναι υπηρεσία του πρώτου
εφεσίβλητου και δεν είναι διάδικος κατά
την έννοια του άρθρου 62 Κ.Πολ.Δ.
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848/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρήστος Μούλιας, Κων/νος Τζαβάρας).
Βιβλία διεκδικήσεων (220 Κ.Πολ.Δ.) Αγωγές μεταξύ συνιδιοκτητών που αφορούν την
ύπαρξη ή μη ύπαρξη εμπραγμάτου δικαιώματος κυριότητας και το ποσοστό αυτού επί
του εδάφους που ανεγέρθηκε η πολυκατοικία, εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων.
Ποιες δεν εγγράφονται.

Κατά το άρθρο 220 παρ.
1 του ΚΠολΔ αγωγές στις οποίες
περιλαμβάνονται και αναγνωριστικές
ή ανακοπές εμπράγματες, μικτές ή
νομής, εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα
νομής, οι οποίες αφορούν ακίνητα,
εγγράφονται ύστερα από αίτημα του
ενάγοντος ή του ανακόπτοντος στα
βιβλία διεκδικήσεων του γραφείου της
περιφερείας όπου βρίσκεται το ακίνητο
μέσα σε τριάντα μέρες από την κατάθεσή
τους, διαφορετικά απορρίπτονται και
αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτες. Στα
πλαίσια της ερμηνείας της ανωτέρω
δικονομικής διατάξεως, αποσκοπούσης
στην εδραίωση της πίστεως και στην
προστασία των συναλλασσομένων
τρίτων σε σχέση με τα εμπράγματα
δικαιώματα του ακινήτου που αφορά η
εγγραπτέα αγωγή, οι οποίοι (τρίτοι) θα
δεσμεύονται από το δεδικασμένο και την
εκτελεστότητα της αποφάσεως αν γίνουν
διάδοχοι διαρκούσης της δίκης ή μετά
το πέρας αυτής, έγινε δεκτό τόσο στη
νομολογία (βλ. ΑΠ 989/75 Δ 7 σελ. 570,
ΑΠ 878/90 Ελ. Δνη 1991 σελ. 544) όσο
και στη θεωρία (βλ. Σταυρόπουλο Ερμ.
ΚΠολΔ άρθρο 220 αρ. 5 στ’, Τσετσέκο,
Η Διηρημένη κυριότης, 205, Κουνουγέρη
Μανωλεδάκη, Αρμ. 28 σελ. 558 επ.), ότι
οι διαφορές μεταξύ των οροφοκτητών
που απορρέουν εκ της σχέσεως της
κατ’ όροφο ιδιοκτησίας, κατ’ αρχήν, δεν
εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων.

Τούτο όμως ισχύει μόνο στην
περίπτωση κατά την οποία αντικείμενο
της προς επίλυση αγομένης ιδιωτικής
διαφοράς είναι ο τρόπος χρήσεως των
κοινοχρήστων και κοινοκτήτων μερών
της οικοδομής, όχι όμως και στην
περίπτωση κατά την οποία η διαφορά
μεταξύ των οροφοκτητών αφορά στην
ύπαρξη ή μη ύπαρξη εμπραγμάτου
δικαιώματος κυριότητος και το ποσοστό
αυτού επί του εδάφους επί του οποίου
ανεγέρθηκε η πολυώροφη οικοδομή,
αλλά και επί των λοιπών κοινών μερών
της οικοδομής (συστατικών του εδάφους).
Στην περίπτωση αυτή η αγωγή έχει
εμπράγματο χαρακτήρα, αφού νομικό
αντικείμενο της δι’ αυτής ανοιγομένης
δίκης είναι η διάγνωση της υπάρξεως ή
της μη υπάρξεως εμπραγμάτου εννόμου
σχέσεως επί ακινήτου, και γι’ αυτό είναι
εγγραπτέα στο βιβλίο διεκδικήσεων
κατ’ άρθρο 220 ΚΠολΔ (βλ. σχετ.
Γεωργιάδης, Εμπρ. Δίκ. Ι παρ. 66ν αρ.
73). Στην κρινομένη, όμως, υπόθεση,
με βάση τα ιστορούμενα στην αγωγή
άνω περιστατικά και σε συνάρτηση με
το αίτημα αυτής, δεν υπόκειται ιδιωτική
διαφορά μεταξύ οροφοκτητών, ενοχικού
χαρακτήρας, αφορώσα δηλαδή στην
χρήση κοινοκτήτων μερών της οικοδομής
και απορρέουσα εκ της σχέσεως της
κοινωνίας, ρυθμιζόμενη από τις διατάξεις
των άρθρων 785 επ. Α.Κ., αλλά διαφορά
που έχει ως αντικείμενο την διάγνωση
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με δύναμη δεδικασμένου εμπραγμάτων
δικαιωμάτων των διαδίκων πάνω
στο ενιαίο οικόπεδο επί του οποίου
αναγέρθηκε η ανωτέρω οικοδομή, η
ύπαρξη των οποίων αμφισβητείται
απ’ αυτούς. Το δεδικασμένο δε αυτό,
ως προς την ύπαρξη και την έκταση
του δικαιώματος συγκυριότητας πάνω
στο ενιαίο οικόπεδο εκάστου εκ των
διαδίκων, θα δεσμεύει και κάθε τρίτο
που κατέστη ειδικός διάδοχος κάποιου εκ
των διαδίκων διαρκούσης της παρούσης
δίκης ή μετά το πέρας αυτής, ο οποίος για
λόγους προστασίας πρέπει να γνωρίζει
την ύπαρξη της ανωτέρω εκκρεμούς
στα πολιτικά δικαστήρια διαφοράς.
Με άλλα λόγια στην παρούσα δίκη
δεν υπάρχει απλή αμφισβήτηση του
ενοχικού δικαιώματος χρήσεως των
κοινοχρήστων και κοινοκτήτων μερών
της άνω οικοδομής, αλλά διένεξη που
αφορά την εμπράγματη έννομη σχέση
(οριζόντιος ιδιοκτησία αναγκαστική
συνιδιοκτησία επί του εδάφους και

των κοινών μερών), η οποία συνιστά
και το αναγκαίο νομικό υπόβαθρο,
επί του οποίου στηρίζεται το δικαίωμα
συγκατοχής και συγχρήσεως των κοινών
μερών και αναβλύζει η υποχρέωση
του κάθε διαδίκου να συμμετέχει στις
δαπάνες συντηρήσεώς των. Έτσι,
το δικαίωμα συγκυριότητας επί του
εδάφους και των λοιπών κοινών μερών
της οικοδομής παρίσταται, στα πλαίσια
της παρούσης διαγνωστικής δίκης,
αφενός μεν ως κύριο νομικό αντικείμενο,
αφετέρου δε ως αναγκαία προϋπόθεση
γενέσεως της υποχρεώσεως συμμετοχής
στα κοινά βάρη, συνιστών εντεύθεν
προδικαστικό ζήτημα κατά την έννοια
του άρθρου 331 ΚΠολΔ του άλλου
αγωγικού αιτήματος περί καθορισμού του
ποσοστού συμμετοχής των διαδίκων στις
κοινές δαπάνες. Με βάση τις ανωτέρω
σκέψεις η άνω αγωγή του εφεσίβλητου,
ως εμπράγματη, ήταν εγγραπτέα στα
βιβλία διεκδικήσεων.

855/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Σπηλιόπουλος).
Ονόματα εσφαλμένα διαδίκων στην δικαστική απόφαση. Διορθώνονται με τις
προτάσεις χωρίς να συνεπάγεται ακυρότητα εφόσον δεν προκύπτει αμφιβολία για
την ταυτότητά τους.

.... αναφερομένου εδώ ότι
στις ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου
κατατεθείσες προτάσεις των εκκαλούντων (παραδεκτώς) διευκρινίζεται
ότι ο 2ος εξ αυτών ονομάζεται Ι.Ν. του
Σάββα και όχι Σάββας Ν. του Ιωάννη).
Επίσης στις προτάσεις τους (ομοίως
ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου)
οι εφεσίβλητοι διευκρινίζουν ότι η 2η
εξ αυτών ονομάζεται Θεοδότα (και

όχι Θεοδώρα), όπως εκ παραδρομής
εφέροντο ότι ονομάζονται (τόσον ο
2ος εκκαλών, όσο και η 2η εφεσίβλητη)
μη επαγόμενης ακυρότητα (της εκ
παραδρομής ανακριβούς μνείας των
ονομάτων) στην με αυτά τα (ανακριβή)
στοιχεία εκδοθείσα ως άνω εκκαλουμένη
απόφαση, εφόσον δεν προκύπτει
αμφιβολία περί της ταυτότητος των
διαδίκων (Σαμουήλ §46 επ.).
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867/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Άγγελος Τόλιας).
Πλειστηριασμός. Από την κατακύρωση ο υπερθεματιστής εισπράττει τα ωφελήματα
και φέρει τα βάρη του πράγματος, ανεξάρτητα αν κατέβαλε το πλειστηρίασμα ή
αν εκδόθηκε ή μεταγράφηκε η περίληψη έκθεσης κατακυρώσεως. Έννοια των
“ωφελημάτων” και των “βαρών”.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
1017 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ. ο υπερθεματιστής
από της κατακυρώσεως λαμβάνει
τα ωφελήματα και φέρει τα βάρη του
πράγματος. Συνδυάζεται ούτως ο κίνδυνος
με τα ωφελήματα και βάρη, ως ακριβώς
συμβαίνει και με τα αρθρ. 522 και 525
Α.Κ., τα οποία αφορούν στην πώληση.
Η κατανομή των ωφελημάτων και βαρών
ρυθμίζεται με βάση την κατακύρωση
και ανεξαρτήτως της καταβολής του
πλειστηριάσματος ή της εκδόσεως ή
μεταγραφής της περιλήψεως της εκθέσεως
κατακυρώσεως. Από της κατακυρώσεως
και μόνον ο υπερθεματιστής λαμβάνει
τα ωφελήματα και φέρει τα βάρη του
πλειστηριασθέντοςπράγματος,δεδομένου
ότι έκτοτε δικαιούται και υποχρεούται
να καταβάλει το πλειστηρίασμα και να
παραλάβει το πράγμα. Η έννοια των
ωφελημάτων δίδεται υπό του αρθρ.
962 Α.Κ., κατά το οποίο ωφέλημα είναι
όχι μόνον οι καρποί του πράγματος
(φυσικοί καρποί συμφώνως προς τον
προορισμό του ή πολιτικοί καρποί, ήτοι
οι πρόσοδοι βάσει έννομης σχέσεως),
ή του δικαιώματος (οι πρόσοδοι δηλαδή
που παρέχει το δικαίωμα συμφώνως
προς τον προορισμό του), όπως η
έννοια των καρπών, προσδιορίζεται από
την Α.Κ. 961, αλλά και παν όφελος, το
οποίον η χρήση του πράγματος ή του
δικαιώματος παρέχει (Μπαλής Γεν. Αρχαί
§ 197 αρ. 2). Ακόμη, ο υπερθεματιστής

λαμβάνει τους από της κατακυρώσεως
αποχωρισθέντας φυσικούς καρπούς.
Επί δε των πολιτικών καρπών λαμβάνει
ανάλογο μέρος των αντιστοιχούντων στο
από της κατακυρώσεως και μετέπειτα
χρονικό διάστημα, πλην αν πρόκειται
περί προκαταβληθέντων ή εκχωρηθέντων
ή κατασχεθέντων μισθωμάτων. Αλλά και
στις περιπτώσεις αυτές η προκαταβολή,
εκχώρηση ή κατάσχεση είναι ανίσχυρη
έναντι του υπερθεματιστού δια το
πέραν των τριών μηνών χρονικό
διάστημα από της γνωστοποιήσεως
στον υπόχρεο προς καταβολή της
λαβούσης χώρα μεταβιβάσεως. Εξάλλου, ως βάρη νοούνται οι μετά του
πράγματος συνδεόμενες και το πράγμα
παρακολουθούσες υποχρεώσεις, είτε αυτές
καταβάλλονται εφάπαξ είτε περιοδικώς
(Γαζής Ερμ. Α.Κ. αρθρ. 525 Φρ·8). Αυτά
τα βάρη φέρει ο υπερθεματιστής από
της κατακυρώσεως, εκ των οποίων δια
τα περιοδικώς καταβαλλόμενα βάρη ο
υπερθεματιστής φέρει ευθύνη, εφόσον
ανάγονται στον μετά την κατακύρωση
χρόνο, ενώ δια τα εφάπαξ καταβαλλόμενα
ο υπερθεματιστής ευθύνεται, εφόσον
αυτά κατέστησαν απαιτητά μετά την
κατακύρωση. Περαιτέρω η ανωτέρω
διάταξη της παραγράφου 4 του αρθρ.
1017 Κ.Πολ.Δ. έχει εφαρμογή στις σχέσεις
μεταξύ του υπερθεματιστού και καθού η
εκτέλεση ή των δανειστών του. Δεν έχουν
όμως εφαρμογή στις σχέσεις έναντι των
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τρίτων υπόχρεων (π.χ. μισθωτών) ή
δικαιούχων (λ.χ. Δημόσιον). Έναντι
τούτων ο υπερθεματιστής νομιμοποιείται
ως δικαιούχος των ωφελημάτων ή
υπόχρεος των βαρών, αφότου κατ’ αλλάς
διατάξεις υπεισέλθει στις σχετικές έννομες
σχέσεις (Παπαχρήστου Δ2 474 επ),
όπως το αρθρ. 1009 Κ.Πολ.Δ. ρυθμίζει
τις σχέσεις του υπερθεματιστού κατά
του μισθωτού του πλειστηριασθέντος
πράγματος (Μπρίνιας υπ’ αρθρ. 1017
Κ.Πολ.Δ.).
Κατά την διάταξη της Α.Κ. 1096
ο νομέας ενέχεται να αποδώσει τα
ωφελήματα που έχουν εξαχθεί από το
πράγμα μετά την επίδοση της αγωγής.
Επί πλέον ευθύνεται και για τα ωφελήματα
τα οποία πράγματι απεκόμισε (έστω
και κατά παράβαση των κανόνων της
τακτικής διαχειρίσεως), ως και δια
τα ωφελήματα που δεν εισέπραξε
από δική του υπαιτιότητα μετά την
επίδοση της αγωγής, ενώ μπορούσε
να τα εισπράξει συμφώνως προς τους
κανόνες της τακτικής διαχειρίσεως.
Επίσης, συμφώνως προς την διάταξη
του άρθρου 1098 Α.Κ. αν ο νομέας ήτο
κακόπιστος κατά τον χρόνο που κατέλαβε
το πράγμα, ή αν έμαθε αργότερα ότι δεν
έχει δικαίωμα νομής, υπέχει από τότε,
ως προς το πράγμα και τα ωφελήματα
του πράγματος, την ιδία ευθύνη που
έχει και για το χρόνο μετά την επίδοση
της αγωγής. Δεν αποκλείεται περαιτέρω
ευθύνη του από υπερημερία. Η δε γνώση,
η οποία θεμελιώνει την κακοπιστία στην
νομή έχει την έννοια, ότι περιήλθαν σε
γνώση του νομέως περιστατικά, ώστε
κατ’ αντικειμενική κρίση να υποχρεούται
να πιστέψει ότι δεν δικαιούται στην νομή
του πράγματος (Α.Π. 1450/80 ΝοΒ 29,
709, Α.Π. 702/80 ΝοΒ 28, 2024, ΕΑ 7909/
80 Δνη 21,709). Έτι περαιτέρω προς την
γνώση εξομοιούται και η βαρεία αμέλεια
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από πλευράς λυσιτέλειας και επαγωγής
εννόμων αποτελεσμάτων (Γεωργιάδης
οπ. 1097 Α.Κ. αρ. 53). Ακόμη, στην έννοια
των ωφελημάτων κατά τις προεκτιθέμενες
διατάξεις των άρθρων 1096 και 1098 Α.Κ.
εμπίπτει και κάθε όφελος που ο νομέας
αποκομίζει από την ενοίκηση ή την κατ’
άλλο τρόπο χρήση του πράγματος από
τον ίδιο, ως εκ των οποίων εξοικονομεί
την δαπάνη, στην οποία θα υπέβαλλε
εαυτόν από την μίσθωση άλλου ομοίου
πράγματος. Εν τοιαύτη περιπτώσει η
ωφέλεια συνίσταται στην εξοικονόμηση
της σχετικής δαπάνης για τα μισθώματα
(Εφ. ΑΘ. 2653/2000 Δνη 42,216, Εφ.
ΑΘ. 11205/1988 της Intrasoft Νόμος,
Μπαλής στην ανωέρω § 197). Προσέτι,
εφόσον στον νόμο δεν γίνεται διάκριση,
η ευθύνη του νομέως προς απόδοση
των ωφελημάτων που προκύπτουν υπέρ
αυτού από την χρήση του πράγματος,
ισχύει όχι μόνον όταν ενάγεται με την
διεκδικητική αγωγή, αλλά και όταν
πρόκειται απλώς περί αναγνωριστικής
της κυριότητος αγωγής ή άλλης ιδιαίτερης
αγωγής (Α.Π. 204/1972 ΝοΒ 20, 896, Εφ.
Αθ. 3037/1981 Αρμ. 1981, 653, Εφ. Αθ.
1615/1975 Αρμ. 29, 431). Αρκεί η αγωγή
να στηρίζεται στην κυριότητα. Ως εκ
τούτου δεν δημιουργεί την κατ’ άρθρ.
10961097 Α.Κ. ευθύνη η έγερση των
αγωγών της νομής (Α.Π. 464/1969 ΝοΒ
18, 49, Γεωργιάδης υπ’ αρθρ. 10961100
της Ερμ. Α.Κ.). Ωσαύτως κατά το αρθρ.
1099 Α.Κ. αν ο νομέας απέκτησε την νομή
του πράγματος με παράνομη πράξη,
ευθύνεται σε αποζημίωση του κυρίου
κατά τις διατάξεις περί αδικαιοπραξιών.
Η ευθύνη του νομέως, ο οποίος απέκτησε
την νομή του πράγματος με παράνομη
πράξη, δηλαδή με αφαίρεση εναντίον
της βουλήσεως του κυρίου, προϋποθέτει
υπαιτιότητα, ανεξαρτήτως του αν η προς
κτήση της νομής πράξη του είναι ή όχι
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συνάμα και κολάσιμη. Η καλή ή κακή πίστη
αυτού είναι αδιάφορη. Αρκεί και η βίαιη
αφαίρεση του πράγματος. Εξάλλου η εκ
της ανωτέρω πράξεως του παρανόμου
νομέως ευθύνη είναι αδικοπρακτική.
Συνίσταται δε στην αποκατάσταση κάθε
ζημίας δια το πράγμα και τα ωφελήματα
(πλήρες διάφεραν). Η αποζημιωτική
ευθύνη υφίσταται απέναντι στον κύριο του
πράγματος κατά τον χρόνο της παράνομης
αφαιρέσεως της νομής. Δια τα ωφελήματα
που ο νομέας πορίσθηκε, αλλά ο κύριος
δεν θα ηδύνατο να πορισθεί, η ευθύνη του
νομέως στηρίζεται στην ΑΚ 1098 και όχι
στην ως άνω διάταξη, διότι δεν αποτελούν
ζημία (Γεωργιάδης, Βαθρακοκοίλης στην
Ερμ. Α.Κ. υπ’ αρθρ. 1099). Τέλος, ο
λήπτης ορισμένου πράγματος άνευ
νομίμου αιτίας ή παράνομης ή ανήθικης
τοιαύτης οφείλει να αποδώσει στον
κύριο του πράγματος, εκτός της νομής
τούτου, όχι μόνο τα ωφελήματα που
εισέπραξε από αυτό, αλλά και εκείνα που
από υπαιτιότητά του δεν εισέπραξε, ενώ
είχε την δυνατότητα συμφώνως προς
τους κανόνες της τακτικής διαχειρίσεως
στην περίπτωση δε του αχρεωστήτου

εφόσον γνώριζε ή από τότε που έμαθε
την ανυπαρξία της αιτίας και στην
περίπτωση της παράνομης ή ανήθικης
αιτίας από την λήψη της παροχής υπό
την προϋπόθεση ότι γνώριζε τον σκοπό
δια τον οποίο του δόθηκε η παροχή
και όχι και το ότι ήτο αυτή παράνομη ή
ανήθικη (Αποστολίδη Ενοχ. Δ. τομ. Δ §
253 υπ’ αρθρ. 908 αρ. 3, 910 αρ. 4, 911 §
1, 2, 3, ΓεωργιάδηΣταθόπουλου υπ’ αρθρ.
908 αρ. 16, 910912 αρ. 4, 10 και 13).
Εξετέρου δεν αποκλείεται, αν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις, ευθύνη του κακόπιστου
νομέως βάσει των περί αδικοπραξιών
διατάξεων (αρθρ. 914 επ. Α.Κ.) και εκ
παραλλήλου βάσει των διατάξεων περί
αδικαιολογήτου πλουτισμού (αρθρ.
904 επ. Α.Κ.). Σε αυτή την περίπτωση
το επίδικο δικαίωμα στηρίζεται σε
περισσότερες νομικές βάσεις και δεν
πρόκειται περί συρροής αξιώσεων, καθότι
υπάρχει μία μόνο δικονομική αξίωσις ένα
αντικείμενο δίκης, που θεμελιώνεται σε
περισσότερες νομικές βάσεις, πλην όμως
άπαξ θα επιδικασθεί στον ενάγοντα η
επίδικη αξίωση (Κεραμέα Αρμ. 23, 787).

873/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόρος: Αθανάσιος Δράκος Βούλγαρης).
Ένορκες βεβαιώσεις σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων. Λαμβάνονται υπόψη προς
συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και αν ακόμα δεν έχει κλητευθεί ο αντίδικος. Οι
ίδιες ένορκες βεβαιώσεις λαμβάνονται υπόψη και σε άλλες δίκες κατά τη διαδικασία
των άρθρων 614 επ. Κ.Πολ.Δ.

Από την επανεκτίμηση των
ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων
που περιλαμβάνονται στα 56/99
πρακτικά της εισηγήτριας Δικαστού του
Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου αποδείξεως

Α.Μ. και ανταποδείξεως Δ.Τ., η οποία ως
μη περατωθείσα λαμβάνεται υπόψιν ως
δικαστικό τεκμήριο (Εφ.Πατρών 539/03
αδημ.) και τα μετ’ επικλήσεως νομίμως
προσαγόμενα έγγραφα (οι ένορκες
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βεβαιώσεις υπ’ αριθμ. 5509 και 5510 της
22403 ενώπιον της συμ/φου Ναυπάκτου
Ε.Ν. των Β.Ζ. και Ν.Ζ. αντιστοίχως και
8977 και 8978 της 1552003 ενώπιον του
Ειρηνοδίκου Αθηνών των Β.Τ και Γ.Π
αντιστοίχως) δεν λαμβάνονται υπόψην
(όπως π.χ. ΑΠ 625/99 Δνη 41, 67), ενώ
οι υπ’ αριθμ. 23.307, 23.308, 23.309
και 23.310/30698 ενώπιον του συμ/

φου Ναυπάκτου Ν.Π. των Φ.Κ., Ε.Κ.,
Σ.Ζ και Α.Γ αντιστοίχως, λαμβάνονται
υπόψη προς συναγωγή δικαστικών
τεκμηρίων, ληφθείσες επ’ ευκαιρία
δίκης ασφαλιστικών μέτρων, καίτοι δεν
είχε κληθεί προηγουμένως η αντίδικη
πλευρά (σχ. ΕΑ 1339/86 Αρχ.Ν. 38,
156, Ασφ. Μέτρα Κυρ. Γεωργίου, σελ.
106 επ.), αποδεικνύονται τα εξής…….

893/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης, Βασίλειος Ζορμπάς).
Προσωρινή διαταγή του Προεδρεύοντος Πρωτοδικών που απαγορεύει προσωρινώς και
μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως την πραγματική και νομική μεταβολή κατασχεθέντος
ακινήτου. Η προσωρινή διαταγή απαγόρευσης αφορά προπάντων τον καθ’ ού αυτή ή
τους καθολικούς διαδόχους του και δεν είναι άκυρες οι διαθέσεις που προκαλούνται
ανεξάρτητα από τη θέλησή του όπως λ.χ. η αναγκαστική απαλλοτρίωση και η
αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση. Περιστατικά.

Εκκρεμούσης της ανωτέρω
αγωγής και συγκεκριμένα στις 2131994 ο
ανακόπτων κατέθεσε στη γραμματεία του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών την
από 1731994 αίτηση εναντίον της πρώτης
των καθ’ ων περί λήψεως ασφαλιστικών
μέτρων και ειδικότερα της χορηγήσεως σ’
αυτόν αδείας συντηρητικής κατασχέσεως
του επιδίκου συγκροτήματος. Ορίσθηκε
δε δικάσιμος της ανωτέρω αιτήσεως
η 2041994 και συγχρόνως εκδόθηκε,
κατόπιν αιτήματος του ανακόπτοντος, η
από 2131994 προσωρινή διαταγή του
Προεδρεύοντος Πρωτοδικών με την οποία
απαγορεύθηκε προσωρινώς και μέχρι τη
συζήτηση της αιτήσεως, η πραγματική
και νομική μεταβολή της κατάστασης του
σπαστηροτριβείου. Ακριβές αντίγραφο της
αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και
την επισυναπτόμενη σ’ αυτή προσωρινή
διαταγή κοινοποιήθηκε με την επιμέλεια

του ανακόπτοντος στην πρώτη των καθ’
ων, όπως αποδεικνύεται από την υπ’
αριθ. 8773/2431994 έκθεση επιδόσεως
του δικ. επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Πατρών M.Κ. Κατά τη δικάσιμο όμως
της 2041994 η συζήτηση της ανωτέρω
αιτήσεως αναβλήθηκε για τη δικάσιμο
της 1471994 ενώ συγχρόνως διατάχθηκε
η διατήρηση της ισχύος της προσωρινής
διαταγής μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως,
ήτοι μέχρι και την 1471994. Συνεπώς
κατά την ημέρα του πλειστηριασμού
(1371994) του προαναφερομένου
συγκροτήματος σπαστηροτριβείου ίσχυε
η ως άνω προσωρινή διαταγή με τη
μορφή της απαγορεύσεως διαθέσεως
του σπαστηροτριβείου. Την επομένη
όμως ημέρα η συζήτηση της από 1731994
αιτήσεως του ανακόπτοντος ματαιώθηκε
οπότε καταργήθηκε αυτοδικαίως και η
προσωρινή διαταγή. Πρέπει να σημειωθεί
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ότι η απαγόρευση διαθέσεως αφορά
προπάντων τον καθ’ ου η προσωρινή
διαταγή (ή τους καθολικούς διαδόχους
του). Έτσι δεν εμποδίζονται και δεν είναι
άκυρες οι διαθέσεις που προκαλούνται
ανεξάρτητα από τη θέληση του, όπως
είναι λ.χ. η αναγκαστική απαλλοτρίωση
(π.ρ.β.λ. Μπρίνιας, Αναγκαστική
Εκτέλεση IV 1982 παρ. 528 σ. 1623) και
οπωσδήποτε η συντηρητική ή αναγκαστική
κατάσχεση στα χέρια του ή στα χέρια
τρίτου (πρβλ. αρθρ. 721 Κ.Πολ.Δ.), ούτε
αυτός (τρίτος) υποχρεούται αναφορικά με
την προσωρινή διαταγή σε δήλωση κατά
το αρθρ. 985 Κ.Πολ.Δ. Ανεξαρτήτως όμως
αυτών, η ακυρότητα της απαγορευμένης
διαθέσεως δεν μπορεί να προταθεί και
η διάθεση εγκυροποιείται αναδρομικά
με την ανάκληση ή την κατάργηση της
προσωρινής διαταγής πριν από την
έκδοση της αποφάσεως ασφαλιστικών
μέτρων. Εγκυροποιείται επίσης
αναδρομικά η απαγορευμένη διάθεση,
αν απορριφθεί η αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων (π.ρ.β.λ. ΕΑ 11681/1990 Δ. 1991
517). Αντίθετα, διατηρείται η ακυρότητα
της διαθέσεως, όταν η δέσμευση που
επέβαλε η προσωρινή διαταγή συνεχίζεται
(ίδια ή παρόμοια) με την απόφαση
των ασφαλιστικών μέτρων (βλ. Δημ.
Κράνη, «Λειτουργικά προβλήματα της
προσωρινής διαταγής» Ελλ.Δικ. 40
σελ. 1005 επ.). Ενόψει αυτών, και αν
ακόμη θεωρηθεί ότι ακύρως διενεργήθη
ο πλειστηριασμός του συγκροτήματος

σπαστηροτριβείου λόγω της απαγορεύσεως διαθέσεως αυτού που είχε
επιβληθεί με την από 2131994 προσωρινή
διαταγή, εφόσον η τελευταία καταργήθηκε
λόγω ματαιώσεως της συζητήσεως της
αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων
υπό τον όρο της οποίας είχε εκδοθεί,
εγκυροποιήθηκε αναδρομικά ο ανωτέρω
πλειστηριασμός. Εξ άλλου, πέραν
της ματαιώσεως της συζητήσεως της
αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων,
με την υπ’ αριθ. 671/1997 απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
απορρίφθηκε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη
και η προαναφερομένη κύρια αγωγή
του ανακόπτοντος. Η απόφαση δε αυτή
κατέστη αμετάκλητη.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το
οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή
του έκρινε άκυρο τον πλειστηριασμό
του συγκροτήματος σπαστηροτριβείου
της πρώτης των καθ’ ων η ανακοπή, ως
διενεργηθέντα κατά παράβαση της από
2131994 προσωρινής διαταγής, παρά
το γεγονός της καταργήσεως αυτής την
επομένη ημέρα του πλειστηριασμού,
έσφαλε ως προς την ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου και ως προς την
εκτίμηση των αποδείξεων και επομένως
πρέπει να γίνεί δεκτός ως κατ’ ουσίαν
βάσιμος ο σχετικός δεύτερος λόγος
και των δύο εφέσεων καθώς και ο
πρώτος πρόσθετος λόγος των εφέσεων,
παρελκούσης της ερεύνης των λοιπών
λόγων.

899/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γιαννακός, Ανδρέας Νικολετάτος).
Πλαστότητα εγγράφου. Χωρίς να προσκομίσει ταυτόχρονα τα έγγραφα που
αποδεικνύουν την πλαστότητα και να αναφέρει ονομαστικά τους μάρτυρες και τα
άλλα αποδεικτικά μέσα, ο ισχυρισμός είναι απαράδεκτος.
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Κατά το άρθρο 463 Κ.Πολ.Δ.
όποιος προβάλλει ισχυρισμούς για την
πλαστότητα εγγράφου είναι ταυτόχρονα
υποχρεωμένος να προσκομίσει τα
έγγραφα που αποδεικνύουν την
πλαστότητα και να αναφέρει ονομαστικά
τους μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά
μέσα, αλλιώς ο ισχυρισμός του είναι
απαράδεκτος. Από τη διάταξη αυτή, η
οποία εφαρμόζεται και επί των υποθέσεων
που εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία
των άρθρων 637 έως 646 Κ.Πολ.Δ. (αρθρ.
591 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) όπως η προκειμένη,
σαφώς συνάγεται ότι είναι απαράδεκτος ο
ισχυρισμός περί πλαστότητας εγγράφου,
χωρίς την ταυτόχρονη προσκομιδή των
αποδεικτικών της πλαστότητας εγγράφων
και την αναφορά ονομαστικώς των
μαρτύρων και των άλλων αποδεικτικών

μέσων. Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής
ο ανακόπτων και ήδη εκκαλών ισχυρίζεται
ότι οι εννέα συναλλαγματικές βάσει των
οποίων εκδό θηκε η ανακοπτομένη διαταγή
πληρωμής έχουν πλαστογραφηθεί ως
προς το χρόνο λήξεως και ως προς του
χρόνους εκδόσεως και αποδοχής αυτών
από τα υπεύθυνα όργανα του εφεσίβλητου
τα οποία άλλαξαν την ημερομηνία λήξεως
στις μεν πέντε συναλλαγματικές από
την ορθή 3061996 σε 3061997 στις δε
τέσσερις συναλλαγματικές από την ορθή
3061997 σε 3091997 και συμπλήρωσαν
εκ των υστέρων τους χρόνους εκδόσεως
και αποδοχής την 1101996. Ο λόγος
αυτός είναι απαράδεκτος, διότι δεν
αναφέρονται ονομαστικώς οι μάρτυρες
και τα άλλα αποδεικτικά μέσα.

900/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Αντωνόπουλος, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος).
Ασφαλιστικά μέτρα. Καταδίκη οφειλέτη σε παράλειψη ή ανοχή πράξεως με απειλή
χρηματικής ποινής ή προσωπικής κράτησης (947.1 Κ.Πολ.Δ.). Πότε οι περισσότερες
παραβάσεις αποτελούν διαρκή ενέργεια ή συγκροτούν μία φυσική ενότητα ενέργειας,
οπότε επιβάλλεται μόνο μία ποινή.

Κατά το άρθρο 947 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.
«όταν ο οφειλέτης έχει υποχρέωση
να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, το
δικαστήριο, για την περίπτωση που
παραβεί την υποχρέωσή του, απειλεί για
κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως δύο
εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές υπέρ
του δανειστή και προσωπική κράτηση
έως ένα έτος. Αν η απειλή της χρηματικής
ποινής και της προσωπικής κράτησης δεν
περιέχεται στην απόφαση που καταδικάζει
τον οφειλέτη να παραλείψει ή να ανεχθεί
πράξη, απαγγέλλεται από το μονομελές
πρωτοδικείο. Το δικαστήριο αυτό είναι

αρμόδιο να βεβαιώσει την παράβαση
και να καταδικάσει στη χρηματική ποινή
και στην προσωπική κράτηση...». Από τη
διάταξη αυτή προκύπτει, ότι σε περίπτωση
περισσοτέρων παραβάσεων, οι οποίες
διαπιστώνονται δικαστικώς, οφείλονται
ισάριθμες χρηματικές ποινές και χωρεί
καταδίκη σε προσωπική κράτηση για
κάθε παράβαση. Όταν όμως, μέσα σε
ορισμένο χρονικό διάστημα συντρέξουν
περισσότερες παραβάσεις που συνιστούν
διαρκή ενέργεια ή συγκροτούν μία φυσική
ενότητα ενέργειας, τότε επιβάλλεται μία μόνο
ποινή και όχι αθροιστικά τόσες ποινές όσες
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και οι μερικότερες παραβάσεις.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει
συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου, ο εκκαλών
προσλήφθηκε από την εφεσίβλητη την
2321973 ως ιπτάμενος φροντιστής
και με την ειδικότητα αυτή εργάσθηκε
μέχρι τέλους του έτους 1985. Το 1986
ο εκκαλών για λόγους υγείας απώλεσε
το πτυχίο του ως ιπτάμενος φροντιστής
και την 15101986 μετετάγη σε διοικητικό
υπάλληλο εδάφους και τοποθετήθηκε
στο Σταθμό της εφεσίβλητης στην Πάτρα
όπου απασχολήθηκε ως υπάλληλος
πωλήσεων (SALESMAN). Με την υπ’
αριθ. 16580/2151990 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της εφεσίβλητης,
ο εκκαλών μετατέθηκε στο γραφείο της
εφεσίβλητης στον Αερολιμένα Αθηνών.
Κατόπιν αυτού ο εκκαλών θιγόμενος
από την ανωτέρω απόφαση υπέβαλε
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών κατά
της ήδη εφεσίβλητης, την από 3051990
αίτηση με αίτημα την προσωρινή ρύθμιση
της καταστάσεως που είχε δημιουργηθεί
και ειδικότερα την αναστολή προσωρινά
της εκτελέσεως της ως άνω αποφάσεως
του Δ.Σ. της εφεσίβλητης μέχρι την
έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της
ασκηθείσης στη συνέχεια από 761990
τακτικής αγωγής του. Το ανωτέρω
Δικαστήριο που δίκασε την 2061990
την αίτηση καθώς και την ασκηθείσα
στο ακροατήριο πρόσθετη υπέρ του τότε
αιτούντος και ήδη εκκαλούντος παρέμβαση
του εδρεύοντος στην Αθήνα σωματείου με
την επωνυμία «Επαγγελματική ένωση
αέρος Ελλάδος» κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ. 686
επ. Κ.Πολ.Δ.) τις δέχθηκε (αίτηση και
πρόσθετη παρέμβαση) με την υπ’ αριθ.
854/3181990 απόφαση του ως κατ’
ουσίαν βάσιμες. Με την απόφαση αυτή
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διατάχθηκε η αναστολή της εκτελέσεως της
υπ’ αριθ. 16580/2151990 αποφάσεως του
Δ.Σ. της εφεσίβλητης κατά το μέρος που
αφορά τη μετάθεση του ήδη εκκαλούντος
από το Σταθμό Πατρών στην κεντρική
υπηρεσία του Αερολιμένος Αθηνών, μέχρι
να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από
761990 αγωγής του εκκαλούντος και
υποχρεώθηκε η εφεσίβλητη να αποδέχεται
προσωρινά, κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστημα της αναστολής, την παροχή
εργασίας του εκκαλούντος στην Πάτρα,
όπως μέχρι τώρα εργαζόταν. Περαιτέρω
με την ίδια απόφαση διατάχθηκε
προσωπική κράτηση κατά των νομίμων
εκπροσώπων της εφεσίβλητης διάρκειας 40
ημερών και απειλήθηκε χρηματική ποινή
50.000 δραχμών για κάθε παράβαση της
απόφασης αυτής χωρίς να καθορισθεί
η έκταση ή η διάρκεια της κατ’ ιδίαν
παραβάσεως. Ακριβές αντίγραφο της
ως άνω αποφάσεως με επιταγή προς
εκτέλεση (με ημερομηνία 631996)
επιδόθηκε στην εφεσίβλητη, νόμιμα
εκπροσωπούμενη, την 731996 από το
δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Αθηνών Σ.Σ. όπως τούτο αποδεικνύεται
από την υπ’ αριθ. 13402Β/731996 έκθεση
επιδόσεως αυτού. Η εφεσίβλητη παρά
το γεγονός ότι τουλάχιστο από τις
731996 γνώριζε την υποχρέωσή της
να αποδέχεται προσωρινά την παροχή
εργασίας του εκκαλούντος στο Σταθμό
των Πατρών όπως μέχρι τότε εργαζόταν,
ήτοι ως υπάλληλος πωλήσεων (SALESMAN), από πρόθεση, δηλαδή από
απείθεια των νομίμων εκπροσώπων
της, δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την
απόφαση αυτή, καθ’ όσον ναι μεν δεν
πραγματοποίησε την αποφασισθείσα
μετάθεση του εκκαλούντος, πλην όμως,
δεν απασχόλησε αυτόν ως υπάλληλο
πωλήσεως (SALESMAN), όπως
προηγουμένως αλλά ως απλό διοικητικό
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υπάλληλο και μάλιστα από το έτος
1997 ως υπάλληλο του λογιστηρίου.
Την ίδια δε βλαπτική συμπεριφορά
εξακολούθησε καθημερινά για ολόκληρο
το επίδικο χρονικό διάστημα, από την
ημέρα δηλαδή που της έγινε η επίδοση
της ανωτέρω αποφάσεως με την επιταγή
προς εκτέλεση (731996) μέχρι και την
20122000. Η εφεσίβλητη με το μοναδικό
λόγο της αντεφέσεως ισχυρίζεται
ότι ο εκκαλών ανέκαθεν ασκούσε τα
καθήκοντα του διοικητικού υπαλλήλου
και ουδέποτε δόθηκε σ’ αυτόν ο τίτλος
του αντιπροσώπου πωλήσεων. Ο λόγος
αυτός είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος
διότι τείνει σε αμφισβήτηση της ιστορικής
βάσεως της προαναφερομένης από
3051990 αιτήσεως περί λήψεως
ασφαλιστικών μέτρων και συνεπώς
προσκρούει στο απορρέον από την
υπ’ αριθ. 854/1990 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
προσωρινό δεδικασμένο (βλ. σχετ. ΑΠ
292 /1995 Ελλ.Δικ. 37.332). Με βάση τα
ανωτέρω, συντρέχουν στην προκειμένη
υπόθεση οι νόμιμες προϋποθέσεις για
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
947 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., δηλαδή η ύπαρξη
εκτελεστής αποφάσεως, επίδοση αυτής
και η βεβαίωση ότι έγινε παράβαση
των διατάξεων της κατά το χρόνο
που αφορά και για την επιβολή στην
εφεσίβλητη της ποινής. που απειλείται
με την απόφαση των ασφαλιστικών
μέτρων, ήτοι της χρηματικής ποινής, καθ’

όσον προκειμένου περί ανικάνων και
νομικών προσώπων, η πρόθεση και το
καταλογιστό κρίνεται από το πρόσωπο
του εκπροσώπου, η δε χρηματική ποινή
βαρύνει την περιουσία του ίδιου του
εκπροσωπουμένου που καταδικάσθηκε
σε παράλειψη ή ανοχή πράξεως και όχι
και το νόμιμο εκπρόσωπο του, ανεξάρτητα
από το ζήτημα της υπάρξεως ή όχι
δικαιώματος κατά το ουσιαστικό δίκαιο
κατά του νομίμου εκπροσώπου (βλ. Ι.
Μπρίνια Αναγκ. Εκτ. έκδ. Β’ τομ. Β’ παρ.
228, Βαθρακοκοίλη Πολ. Δικ. αρθρ. 947
αρ. 70, ΕΑ 520/1976 ΝοΒ 24. 649).
….Πρόκειται δε στην κρινομένη
υπόθεση με βάση τα περιστατικά που
γίνονται δεκτά, για μια παράβαση της
ανωτέρω αποφάσεως των ασφαλιστικών
μέτρων, αφού πρόκειται για μια διαρκή,
κατ’ εξακολούθηση, όμοια συμπεριφορά
και ενέργεια της εφεσίβλητης και
συνεπώς πρέπει να καταδικασθεί σε μία
χρηματική ποινή και όχι αθροιστικώς σε
τόσες κυρώσεις όσες και οι καθημερινές
παραβάσεις, όπως αβασίμως ισχυρίζεται
ο εκκαλών, διότι θεωρείται ότι η αποδοκιμαστέα συμπεριφορά είναι μία
και ενιαία. Δηλαδή οι επί μέρους
καθημερινές παραβάσεις της αποφάσεως
των ασφαλιστικών μέτρων από την
εφεσίβλητη δεν έχουν αυτοτέλεια, εφόσον
για το κριθέν επίδικο χρονικό διάστημα η
πρόθεση των νομίμων εκπροσώπων της
εφεσίβλητης ήταν ενιαία.

903/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Χρήστος Πουλάκος (Δικ. αντ.)).
Πίνακας κατάταξης σε πλειστηριασμό. Δαπάνες συμβολαιογράφου και δικηγόρου που
αφαιρούνται από εκπλειστηρίασμα. Περιστατικά. Σχετική και η ΕΠ 964/03.
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Η επί του πλειστηριασμού
υπάλληλος ως άνω συμ/φος, αφού
αφαίρεσε τα έξοδα εκτελέσεως,
ανερχόμενα στο ποσό των 782.482
δραχμών, συνέταξε τον 11808/29.6.1999
πίνακα κατάταξης για το υπόλοιπο ποσό
των 8.656.018 δραχμών. Συγκεκριμένα,
κατέταξε α) το ανακόπτον Ελληνικό
Δημόσιο για το ποσό των 3.678.547
δραχμών και β) την Εμπορική Τράπεζα
της Ελλάδος για το ποσό των 4.977.471
δραχμών. Ως έξοδα εκτελέσεως
αναφέρονται στον ανακοπτόμενο πίνακα
τα παρακάτω ποσά: 1) Το ποσό των
283.465 δραχμών, ως αμοιβή και έξοδα
της παραπάνω δικαστικής επιμελήτριας
Ε.Τ. 2) Το ποσό των 157.708 δραχμών,
ως αμοιβή και έξοδα δικηγόρου. Και
3) το ποσό των 341.301 δραχμών, ως
αμοιβή και έξοδα της ως άνω συμ/φου.
Το δεύτερο ποσό περιλαμβάνει, μεταξύ
των άλλων, τα παρακάτω ποσά: α)
58.000 δραχμές, που επιδικάστηκε ως
δικαστική δαπάνη για την έκδοση της ως
άνω διαταγής πληρωμής και β) 88.500
δραχμές, ως αμοιβή του δικηγόρου για
τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση.
Το πρώτο από τα ποσά αυτά, που αφορά
έξοδα για τη δικαστική επιδίωξη της
απαιτήσεως και απόκτηση εκτελεστού
τίτλου, δεν περιλαμβάνονται στα έξοδα
εκτελέσεως, ενώ αντιθέτως το δεύτερο
από τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνεται
στα εν λόγω έξοδα (βλ. ΕΑ 1787/1994
Ελλ. Δικ. 36.1265, όπου και οι εκεί
παραπομπές). Περαιτέρω, από το ως
άνω τρίτο ποσό των 341.301 δραχμών,
όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα,
150.000 δραχμές αφορούν έξοδα και τέλη
της παραπάνω συμ/φου από τη σύνταξη
του εν λόγω πίνακα με δικαιώματα
αντιγράφων και έξοδα επίδοσης πίνακα
προς τους αναγγελθέντες δανειστές,
τον επισπεύδοντα και τον οφειλέτη. Το
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ποσό αυτό κρίθηκε με την εκκαλούμενη
απόφαση υπερβολικό, η οποία
ακολούθως προσδιόρισε τούτο στο
ποσό των 87.500 δραχμών. Ειδικότερα,
η ανωτέρω απόφαση καθόρισε το ως
άνω κονδύλιο ως ακολούθως: α) σε
23.600 δραχμές, την αμοιβή της συμ/
φου για τη σύνταξη του ανακοπτόμενου
πίνακα και τα τέλη και χαρτόσημα, β) σε
46.400 δραχμές, την έκδοση πέντε (5)
αντιγράφων του ως άνω πίνακα και γ) σε
17.500 δραχμές, τις γενόμενες επιδόσεις
του εν λόγω πίνακα. Η σχετική όμως
δαπάνη της συμ/φου για τις εκδόσεις των
παραπάνω αντιγράφων και τις γενόμενες
επιδόσεις στα προαναφερόμενα
πρόσωπα, δεν εμπίπτουν στα έξοδα
εκτελέσεως και συνεπώς δεν βαρύνουν
το εκπλειστηρίασμα. Κι αυτό, γιατί ο
νόμος (άρθρο 979 § 1 Κ.Πολ.Δ.) αρκείται
σε απλή έγγραφη πρόσκληση προς τους
ανωτέρω να λάβουν γνώση του πίνακα
και δεν απαιτεί έγγραφη ανακοίνωση
του περιεχομένου του πίνακα, ούτε
κοινοποίηση αντιγράφου αυτού. Αν ο
συμ/φος, αντί να κοινοποιήσει προς τα
παραπάνω πρόσωπα, όπως πρέπει,
σύμφωνα με τα προεκτεθεντα, έγγραφη
πρόσκληση για να λάβουν γνώση του
πίνακα, κοινοποιήσει σ’ αυτά αντίγραφα
του συνταγέντος πίνακα, δεν δικαιούται
να εισπράξει δικαιώματα για την
έκδοση αντιγράφων του πίνακα και
για τις γενόμενες επιδόσεις αυτού (ΕΑ
2189/1999 Ελλ. Δικ. 42.198, όπου και
οι εκεί παραπομπές). Με βάση αυτά,
πρέπει να αφαιρεθούν από τα έξοδα
εκτελέσεως, που προσδιορίστηκαν με
τον ανακοπτόμενο πίνακα, τα παρακάτω
ποσά: α) Το ποσό των 58.000 δραχμών,
που κατά τ’ ανωτέρω, αφορά έξοδα για
τη δικαστική επιδίωξη της απαιτήσεως
και απόκτηση του εκτελεστού τίτλου
(διαταγή πληρωμής), β) το ποσό των
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46.400 δραχμών, που αφορά δικαιώματα
της συμ/φου για την έκδοση πέντε
αντιγράφων του πίνακα κατατάξεως
και γ) το ποσό των 17.500 δραχμών,
που αφορά τη δαπάνη για τις γενόμενες
κοινοποιήσεις του ως άνω πίνακα, ήτοι
το συνολικό ποσό των 121.900 δραχμών
και προσδιοριστούν τελικά τα παραπάνω

έξοδα στο συνολικό ποσό των 660.582
δραχμών(782.482121.900). Για το
ανωτέρω ποσό των 121.900 δραχμών,
που αντιστοιχεί σε 357,74 Ευρώ, κατά το
οποίο αυξάνεται και το εκπλειστηρίασμα,
πρέπει να καταταγεί (πέραν του αρχικώς
καταταγέντος ποσού) το εκκαλούν.

908/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Βασίλειος Κολοκούρης).
Ανακοπή ερημοδικίας μετά την κατάργηση του άρθρου 507 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. Δεύτερη
ανακοπή απαγορεύεται.

Από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 271, 507 §
§ 1 και 2 και 524 § 1 του Κ.Πολ.Δ.
συνάγεται ότι αν έχει ασκηθεί ανακοπή
ερημοδικίας κατά ερήμην απόφασης
του Εφετείου και κατά τη συζήτηση
αυτής (ανακοπής) ο ανακόπτων δεν
εμφανιστεί, το δικαστήριο οφείλει να
ερευνήσει ποιος διάδικος επισπεύδει
τη συζήτηση. Εφόσον τη συζήτηση
επισπεύδει ο ανακόπτων ή αν αυτός
κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην
περίπτωση που επισπεύδει τη συζήτηση
ο αντίδικος του, η ανακοπή απορρίπτεται
χωρίς έρευνα του παραδεκτού της (βλ.
Εφ. Αθ. 10291/1999 Ελ. Δ/νη 41.800,
Εφ.ΑΘ. 8199/1993 ΝοΒ 43.252, Εφ.ΑΘ.
912/1986 Δ. 17.376, Εφ.ΑΘ. 5433/1984
Ελ. Δνη 25. 1391). Περαιτέρω κατά τη
διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου
507 του Κ.Πολ.Δ., όπως είχε πριν
από την κατάργηση της με το άρθρο
3 § 15 του Ν. 2007/1994, ο διάδικος
του οποίου απορρίφθηκε η ανακοπή
ερημοδικίας λόγω μη εμφανίσεώς του
κατά τη συζήτηση, είχε κατ’ εξαίρεση
δικαίωμα να ασκήσει νέα (δεύτερη)

ανακοπή ερημοδικίας αιτιολογημένη,
όχι όμως και τρίτη, γιατί αυτό θα
οδηγούσε στη διαιώνιση της δίκης
και σε επιβράβευση του στρεψόδικου
οφειλέτη καθώς και σε διευκόλυνση της
παρελκυστικής τακτικής (βλ. Ολομ. Α.Π.
28/1994 Ελ. Δ/νη 36.581, Εφ. Αθ. 8199/
1983 ΝοΒ 43.252). Ήδη όμως μετά την
κατάργηση της προαναφερθείσης
διατάξεως, η οποία ήταν ηθελημένη
και υπαγορεύτηκε από την ανάγκη
επιτάχυνσης της διαδικασίας στις
πολιτικές υποθέσεις και περιορισμού
της δυνατότητας παρέλκυσης της δίκης,
δεν τίθεται πλέον θέμα επιτρεπτού νέας
(δεύτερης) ανακοπής ερημοδικίας, η
οποία κατά τη θέληση του νομοθέτη
αποκλείεται σε κάθε περίπτωση για τους
ίδιους πιο πάνω λόγους για τους οποίους
δεν επιτρεπόταν προηγουμένως η τρίτη
ανακοπή, (βλ. Εφ.ΑΘ. 5249/1995 Δ.
27.404, Εφ.ΑΘ. 6269/1995 Δ. 17. 526,
Εφ. Θεσ. 2469/1996 Ελ. Δ/νη 38 159). Η
απαγόρευση της νέας ανακοπής δεν είναι
ασυμβίβαστη με το δικαίωμα έννομης
προστασίας και ακρόασης του άρθρου
20 του Συντάγματος, αφού ο διάδικος
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που άσκησε την ανακοπή ανεξαρτήτως
του ότι δικαιούται να επισπεύσει ο ίδιος
τη συζήτησή της, μπορεί, αν δεν είχε
κλητευθεί εγκύρως για τη συζήτησή

της, να προσβάλει την απορριπτική της
ανακοπής του απόφαση, σύμφωνα με
το άρθρο 559 αριθ. 6 του Κ.Πολ.Δ. (βλ.
Ολομ. Α.Π. 28/1994 Ελ.Δ/νη 36.581).

913/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Εξακουστή Σακελλαριάδη (Δικ. Αντ.), Αλκης Αναγνωστόπουλος).
Εκκρεμοδικία. Δικαίωμα του διαδίκου να μεταβιβάσει το επίδικο δικαίωμα σε τρίτον. Η
δίκη συνεχίζεται. Δικαίωμα ειδικού διαδόχου να ασκήσει παρέμβαση κύρια ή πρόσθετη,
κατά την κρίση του, οπότε με την παρέμβασή του καθίσταται κύριος διάδικος. Μετά
το θάνατο του αρχικού διαδίκου η δίκη συνεχίζεται με τους κληρονόμους του και όχι
με τον ειδικό διάδοχο.

Επειδή από τις διατάξεις των
άρθρων 225 παρ.παρ. 1 και 2 του
Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι μετά την
επέλευση της εκκρεμοδικίας, δηλαδή
την κατάθεση της αγωγής, οι διάδικοι
έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν
το επίδικο δικαίωμα υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις του ουσιαστικού
δικαίου. Η μεταβίβαση αυτή δεν
επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση
της δίκης, η οποία συνεχίζεται με τους
ίδιους διαδίκους. Ο ειδικός διάδοχος
δεν αποκτά την ιδιότητα διαδίκου από
τον νόμο ούτε μπορεί για την επίτευξη
του σκοπού αυτού να του εκχωρηθεί η
αγωγή που ήδη ασκήθηκε, αφού έτσι θα
επερχόταν μεταβολή στο πρόσωπο των
διαδίκων κατά παράβαση του κανόνα
του αρθρ. 225 του Κ.Πολ.Δ., αλλά έχει το
δικαίωμα να ασκήσει παρέμβαση, κυρία
ή πρόσθετη κατά την κρίση του και να
συμμετάσχει στη δίκη. Δεν δικαιούται
δηλαδή να εισέλθει στη δίκη αυτή
ως κύριος διάδικος αλλά μόνο με την
άσκηση παρεμβάσεως κατά τα άνω (βλ.
ΑΠ. 103/1997, Δνη 98,125, 104/1992,
Δνη 94,431, 371, 372/1989, Δ 21,564,

621/80, ΝοΒ 28,1980, 1030/1977,
ΝοΒ 26,920, 743/1970, ΝοΒ 19,317,
Εφ. Αθ. 1143/2001, Δνη 2001,792,
7303/2000, ΝοΒ 49,59, 4733/97, Δνη
98,421 και ΝοΒ 46.963, 1851/86, Δνη
98,1400, 1097/1986, Δ 18,698, Εφ.
Θεσ. 328/1990 Δνη 90,1318), οπότε αν
πρόκειται περί πρόσθετης παρέμβασης
και συμφωνούν οι αρχικοί διάδικοι
δικαιούται να μετάσχει ως κύριος
διάδικος και υπεισέρχεται στη θέση
εκείνου υπέρ του οποίου παρενέβη, ο
οποίος τίθεται εκτός δίκης (βλ. ΑΠ. 621/
80, ό.π., Εφ. Αθ. 4193/99, ΝοΒ 48,490).
Άλλως, σε περίπτωση μη ασκήσεως
παρεμβάσεως παρ’ αυτού (ειδικού
διαδόχου) η συζήτηση κηρύσσεται
απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως (βλ.
ΑΠ. 743/1970, ό.π. 371, 372/89,
ό.π.). Ακόμη, εάν ο αρχικός ενάγων
απεβίωσε μετά την έναρξη της δίκης,
αυτή συνεχίζεται με τους κληρονόμους
του και όχι με τον ειδικό διάδοχο στον
οποίο είχε μεταβιβασθεί το αντικείμενο
της δίκης από τον αρχικό ενάγοντα πριν
αποβιώσει (βλ. Α.Π. 687/1984, Δ 16,655,
371, 372/89, ό.π.).
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918/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Νταβανέλλος – Γεώργιος Μανιάς, Ευάγγελος
Ματσούκης).
Διεκδικητική αγωγή. Παράγωγος τρόπος κτήσεως της κυριότητας ακινήτου. Στην
περίπτωση αυτή είναι πλήρης η αγωγή με μόνη την επίκληση της συμβολαιογραφικής
μεταβιβαστικής συμβάσεως και μεταγραφής της μεταξύ ενάγοντος και δικαιοπαρόχου
του που ήταν κύριος. Αν αμφισβητηθεί η κυριότητα του δικαιοπαρόχου πρέπει ο
ενάγων με τις προτάσεις του της πρώτης συζήτησης να καθορίσει τον τρόπο κτήσης
της κυριότητας και εφόσον χρειασθεί και των απωτέρων μέχρι πρωτοτύπου τρόπου
κτήσεως της κυριότητας. Εφετείο. Δυνατότητα εφόσον ο εκκαλών παραπονείται για
άλλο λόγο (π.χ. για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων) να εξετάσει την αγωγή
(διαδικαστικές προυποθέσεις, το ορισμένο κ.λ.π.) και χωρίς παράπονο να απορρίψει
την αγωγή. Κληρονομία και κληρονόμος πριν την ισχύ του Α.Κ.

Επί διεκδικητικής αγωγής,
ερειδομένης επί παραγώγου τρόπου κτήσεως της κυριότητος του
διεκδικουμένου ακινήτου ο επί του
προαναφερθέντος άρθρου επιβαλλόμενος
καθορισμός στο δικόγραφο της αγωγής
των στοιχείων που θεμελιώνουν το
αξιούμενο δικαίωμα πληρούται δια μόνης
της επικλήσεως της μεταξύ του ενάγοντος
και του αμέσου δικαιοπαρόχου του, κυρίου
του ακινήτου, συμβ/κής μεταβιβαστικής
συμβάσεως και της μεταγραφής αυτής.
Όμως οσάκις ο εναγόμενος δια των
προτάσεών του της πρώτης συζητήσεως
ήθελεν αμφισβητήσει την επί του επιδίκου
κυριότητα του αμέσου δικαιοπαρόχου
του ενάγοντος, υποχρεούται αυτός όπως
δια των προτάσεών του της πρώτης
συζητήσεως καθορίσει, κατ’ επιτρεπτή
συμπλήρωση της αγωγής (224 ΚΠολΔ)
τον τρόπο κτήσεως της κυριότητος υπό
του αμέσου δικαιοπαρόχου και εφόσον
χρειασθεί και των απωτέρων, μέχρι
πρωτοτύπου τρόπου κτήσεως κυριότητος,
όπως αποτελεί και η κτήση της κυριότητος
με έκτακτη χρησικτησία, δια την οποία, αν
αυτή άρχισε προ της εισαγωγής του ΑΚ,

απαιτείται συμφώνως προς τις διατάξεις
του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου (ν. 8
Πανδ. (7.39) ν. 9 παρ. 1 Πανδ. (5014) η
ύπαρξη στον χρησιδεσπόζοντα διάνοια
κυρίου και καλή τη πίστει νομής επί
30ετιαν (ΑΠ 1679/88 ΕΕΝ/1989, 226, ΑΠ
1247/83 ΝοΒ 32, 1011, ΑΠ 94/80, ΝοΒ
28, 1441). Αν δε η αγωγή συνίσταται στην
επιδίωξη της προστασίας της κυριότητος
που αποκτήθηκε με τακτική ή έκτακτη
χρησικτησία, πρέπει να εκτίθενται σ’
αυτήν τα όρια της πρωτότυπης κτήσεως
(ΑΠ 121/81 ΝοΒ 29, 1280).
Εξάλλου κατά το άρθρο 522
ΚΠολΔ με την άσκηση της εφέσεως η
υπόθεση μεταβιβάζεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μέσα στα όρια που
καθορίζονται από την έφεση και τους
πρόσθετους λόγους.
……..Περαιτέρω αυτό (δευτεροβάθμιο δικαστήριο), λόγω του άνω
μεταβιβαστικού αποτελέσματος της
εφέσεως, έχει την δυνατότητα να
ερευνήσει, πριν ακόμη εξαφανίσει την
εκκαλουμένη απόφαση, εφόσον ο
εκκαλών παραπονείται για άλλο λόγο (π.χ.
για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων),
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ως προς την αγωγή για ζητήματα αυτής,
όπως τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, το
ορισμένο, το νόμω βάσιμο, το παραδεκτό
αυτής και την καθύλην αρμοδιότητα του
πρωτοδίκου δικαστηρίου προς εκδίκασή
της και χωρίς ειδικό παράπονο και να την
απορρίψει ως αόριστη ή μη νόμιμη κ.ο.κ.
μετά την εξαφάνιση της προσβαλλομένης
αποφάσεως, καθόσον στην περίπτωση
αυτή δεν επιτρέπεται υποκατάσταση
αιτιολογίας, αφού οδηγεί σε διαφορετικό
αποτέλεσμα ως προς το διατακτικό,
υπό την προϋπόθεση όμως και στην
περίπτωση αυτή δεν είναι επιβλαβέστερη
για τον εκκαλούντα, αν δεν έχει ασκηθεί ίδια
έφεση ή αντέφεση από τον εφεσίβλητο. Αν
συνεπώς, η αγωγή η οποία ήταν νόμω
αβάσιμη, αόριστη ή απαράδεκτη, έγινε
πρωτοδίκως δεκτή κατ’ ουσίαν (εν όλω
ή εν μέρει), το δευτεροβάθμιο δικαστήριο
μπορεί και χωρίς την υποβολή ειδικού
παραπόνου να εξετάσει αυτεπαγγέλτως
τις άνω ελλείψεις και ένεκα αυτών να την
απορρίψει, αρκεί να ζητεί ο εναγόμενος
εκκαλών την απόρριψή της και να μην
εκδοθεί, όπως ελέχθη, επιβλαβέστερη

γι αυτόν απόφαση χωρίς έφεση ή
αντέφεση του ενάγοντος, (βλ. ΑΠ 799/87
ΕΕΝ 1988, 342, Σαμουήλ παρ. 851 επ.,
Βαθρακοκοίλης υπ’ αρθρ. 522 ΚΠολΔ).
Εξετέρου κατά την διάταξη του άρθρου
51 του ΕισΝΑΚ η απόκτηση κυριότητος
ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος πριν
από την εισαγωγή του Α.Κ. κρίνεται
κατά το δίκαι οπου ίσχυε όταν έγιναν τα
πραγματικά γεγονότα για την απόκτηση
τους. Ακόμη, κατά τις διατάξεις του
προϊσχύσαντος Βυζαντινορωμαϊκού
δικαίου οι οικείοι του τελευτήσαντος
καθίστανται αυτοδικαίως (ipso jure)
κληρονόμοι αυτού ήτοι καταλαμβάνονται
υπό της κληρονομιάς δια μόνης της
επαγωγής χωρίς να απαιτείται δήλωση
αποδοχής της κληρονομιάς ή ανάμιξη σε
αυτήν (ν. 3 Εισ. 3.1. και ν. 157, ν. 14.π.
38 16. Νομ. 11 π. 28.2). Οικείοι (sui, sui
et necessarti) ήσαν τα υπό την άμεση
πατρική εξουσία του κληρονομουμένου
τελούντα τέκνα αυτού (ν. 2 Εισ. 2. 19. ν.
2 Εισ. 3.1., σχ. ΑΠ 33/1987 ΝοΒ 36, 106,
Εφ. Ναυπλίου 554/1900 Θέμις ΙΒ/602).

919/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Μαργαρίτης, Γεώργιος Παναγιώτου).
Δικαστική απόφαση. Εσφαλμένες αιτιολογίες. Μπορούν να προσβληθούν με έφεση
οι δυσμενείς για τον εκκαλούντα διατάξεις μόνο αν από αυτές προκύπτει δεδικασμένο
σε βάρος του.

Οι εσφαλμένες αιτιολογίες
της εκκαλουμένης αποφάσεως, οι
οποίες δεν καταλήγουν σε βλάβη του
εκκαλούντος με αντίστοιχες προς αυτές
διατάξεις που περιέχονται στο διατακτικό
της δεν μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο της εφέσεως με τη σκέψη

ότι είναι ασύμφορες στον εκκαλούντα ή
μη ορθές νομικώς, καθόσον το κρίσιμο
της αποφάσεως είναι όχι οι αιτιολογίες
αλλά οι διατάξεις αυτής. Βλάβη του
διαδίκου από τις δυσμενείς γι’ αυτόν
αιτιολογίες της αποφάσεως μπορεί
να προέρχεται μόνο όταν από αυτές
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προκύπτει δεδικασμένο εις βάρος
του, οπότε αυτός αν και νίκησε έχει
έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση
για ανατροπή αυτού (βλ. ΑΠ 139/2001,
Δ 32, 987, 1459/2000, Δνη 2001,
741, Εφ.ΑΘ. 1039/2001, Δνη 2001,
1383, 2840/93, Δνη 98, 895, 8456/97,
ΝοΒ 46, 1084, 1362/96, Δνη 97, 680,
8012/95, δνη 96, 1096, 2098/94, ΝοΒ

42, 1175). Το έννομο συμφέρον για την
άσκηση των ένδικων μέσων αποτελεί
διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, που
η ανάγκη του συνάγεται από τη διάταξη
του αρθρ. 68 του Κ.Πολ.Δ., εξετάζεται δε
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και η
έλλειψή της συνεπάγεται την απόρριψη
του ένδικου μέσου ως απαραδέκτου,
κατ’ αρθρ. 68, 73 και 532 του Κ.Πολ.Δ.

923/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σταύρος Μαρινόπουλος, Νικόλαος Παπάκος, Ιωάννης
Τσάγας, Χαράλαμπος Μπουγιούκος, Γεώργιος Βλαχαντώνης, Νικόλαος
Χηνόπουλος).
Έφεση. Απευθύνεται κατά των διαδίκων που νίκησαν στην πρωτόδικη δίκη. Κατά
ποίων δεν απευθύνεται.

Από τις διατάξεις των άρθρων 68,
73, 516, 517 και 532 ΚΠολΔ προκύπτει,
ότι η έφεση πρέπει να απευθύνεται
κατά εκείνων που ήταν διάδικοι στην
πρωτόδικη δίκη. Ως τέτοιοι νοούνται οι
αντίδικοι του εκκαλούντος που νίκησαν
(Σαμουήλ, Η Έφεση, 4η έκδ. (1993)
παρ. 336, Εφ Θεσ 1666/1998 Αρμ
53.979). Επομένως, στην περίπτωση
κατά την οποία ο εκκαλών απευθύνει την
έφεσή του κατά διαδίκου άλλης αγωγής

που απλώς συνεκδικάστηκε με την
εκκαλουμένη απόφαση και δεν μετείχε
σ’ αυτήν ως ενάγων ή εναγόμενος, η
έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη για
έλλειψη εννόμου συμφέροντος. Επίσης,
η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
αν απευθύνεται κατά προσώπου, το
οποίο δεν ήταν διάδικος στην πρωτόδικη
δίκη ή καθόσον απευθύνεται και εναντίον
αυτού (Σαμουήλ, ό.π., παρ. 336, Εφ Θεσ
3324/1991 Αρμ 46.357).

926/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρήστος Πουλάκος (Δικαστ. Αντ.), Νικόλαος Φιλόπουλος).
Αναγγελία σε πλειστηριασμό. Στοιχεία της για να μην είναι αόριστη. Δικαιοδοσία του
διευθυντή του ταμείου που υπογράφει την αναγγελία. Πολιτικά δικαστήρια. Ο δικαιοδοτικός
έλεγχός τους περιορίζεται μόνο στη νομιμότητα και το κύρος της αναγγελίας και τη
νομιμοποίηση του ελληνικού δημοσίου και δεν πρέπει να συγχέεται με τον έλεγχο της
ουσιαστικής υποστάσεως της αναγγελθείσης απαιτήσεως του ελληνικού δημοσίου.

Από τη διάταξη του άρθρου 972

§ 1 του Κ.Πολ.Δ. συνάγεται ότι, εν όψει της
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φύσεως της αναγγελίας, αποτελούσης την
πρώτη επιθετική πράξη της κατατάξεως
και το αρχικό δικόγραφο με το οποίο
εισάγεται στη διαδικασία της αναγκαστικής
εκτελέσεως και ειδικότερα της κατατάξεως
η απαίτηση του αναγγελομένου δανειστή
προς έλεγχο και κατάταξη στο σχετικό
πίνακα, πρέπει ο προσδιορισμός των
στοιχείων της απαιτήσεως στην αναγγελία
να είναι τέτοιος, ώστε να παρέχεται η
ευχέρεια του ελέγχου τόσο στον υπάλληλο
του πλειστηριασμού, προκειμένου αυτός
να προβεί στην σύγκριση και κατάταξη,
όσο και στους υπόλοιπους δανειστές
του καθού η εκτέλεση, προκειμένου
αυτοί να προβάλουν αντιρρήσεις με την
άσκηση ανακοπής. Δεν απαιτείται δε για
το κύρος της αναγγελίας η περιγραφή
της αναγγελομένης απαιτήσεως να
είναι «ακριβής». Αρκεί η απαίτηση να
εξειδικεύεται σε τέτοιο βαθμό που να
είναι δικονομικώς εφικτή η κατάταξη από
τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο
και η προβολή αντιρρήσεως από τους
υπολοίπους αναγγελθέντες δανειστές.
(Α.Π. 52/95, ΝοΒ 44/620, Α.Π. 337/98,
ΕΕΝ 1999/523 337/98, ΝοΒ 1999/947).
Η αόριστη δε αναγγελία δεν λαμβάνεται
υπόψη, συμπλήρωση δε των στοιχείων
της μπορεί να γίνει μόνο με νέα αναγγελία
μέσα στη νόμιμη προθεσμία (Εφ.ΑΘ.
11666/90, Ελλ. Δνη 1992. 891). Η
προαναφερόμενη δε διάταξη του άρθρου
971 § 2 Κ.Πολ.Δ., εφαρμόζεται και επί
αναγγελίας του Ελληνικού Δημοσίου
στην επισπευδομένη κατά το κοινό
δίκαιο αναγκαστική εκτέλεση, παράλληλα
προς την διάταξη του άρθρου 55 του
Κ.Ε.Δ.Ε./Α.Π. 735/94 Ελλ. Δνη 1995.
843, Α.Π. 14/1995. Ελλ. Δνη 1996. 108).
Εξάλλου, ο Διευθυντής του Ταμείου που
υπογράφει την αναγγελία, εκπροσωπών
το Ελληνικό Δημόσιο σε όλα τα στάδια
της αναγκαστικής εκτελέσεως, μπορεί
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να συμπληρώσει, ανακαλέσει ή και
τροποποιήσει προηγούμενη καταγγελία
που έγινε στα πλαίσια δημοσιευθέντος
προγράμματος αναγκαστικού πλειστηριασμού, αφορώντος την ίδια εκτελεστική διαδικασία, αναστέλλοντος ή
ματαιωθέντος, (βλ. σχετ. Παπαχρήστου,
Διοικητική Εκτέλεση Β’ εκδ. σελ.420).
Περαιτέρω εκ της διατάξεως του άρθρου
73 § 2 εδ. ά του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/74)
συνάγεται ότι τα πολιτικά δικαστήρια,
επιλαμβανόμενα της εκδικάσεως
ανακοπής του Ελληνικού δημοσίου
κατά πίνακος κατατάξεως, στερούνται
δικαιοδοσίας να ερευνήσουν την
ουσιαστική βασιμότητα της αναγγελθείσης
απαιτήσεως, εφόσον ο σχετικός έλεγχος
έχει ανατεθεί σε άλλα δικαιοδοτικά όργανα,
όπως είναι τα διοικητικά δικαστήρια, που
εκδικάζουν τις διοικητικές διαφορές μεταξύ
του Δημοσίου και των διοικούμενων,
αφορώσες την καταβολή του φόρου
εισοδήματος. (Ολ. ΣΤΕ 3325/95,πρβλ.
και Α.Π. 1267/85). Στην περίπτωση αυτή
ο δικαιοδοτικός έλεγχος των πολιτικών
δικαστηρίων περιορίζεται μόνο στη
νομιμότητα και το κύρος της αναγγελίας
και την νομιμοποίηση του Ελληνικού
Δημοσίου να στραφεί κατά του καθού η
εκτέλεση, ζητώντας να καταταγεί στον
πίνακα κατατάξεως για συγκεκριμένη
χρηματική του απαίτηση κατ’ αυτού. Ο
δικαιοδοτικός δε έλεγχος της ενεργητικής
και παθητικής νομιμοποιήσεως στην
περίπτωση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται
με τον έλεγχο της ουσιαστικής υποστάσεως
της αναγγελθείσης απαιτήσεως του
Ελληνικού Δημοσίου κατά του καθού η
εκτέλεση εκ φόρων, τελών, προστίμων
κ.λ.π., στον οποίο το πολιτικό δικαστήριο,
ως στερούμενο δικαιοδοσίας, δεν δύναται
να προβεί. Η έρευνα της ενεργητικής
και παθητικής νομιμοποιήσεως
επικεντρώνεται αποκλειστικώς και μόνο
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στη δικονομική δυνατότητα που έχει
το Ελληνικό Δημόσιο, με βάση τα στο
αναγγελτήριο διαλαμβανόμενα στοιχεία,
να στραφεί κατά του καθού η εκτέλεση,
ζητώντας να ικανοποιήσει χρηματική του
απαίτηση, κατατασσόμενο στον πίνακα
κατατάξεως, συμμετέχοντας έτσι στην
διανομή του εκπλειστηριάσματος. Η
κατάταξη όμως αυτή έχει ως προϋπόθεση
ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι πράγματι
δανειστής του καθού η εκτέλεση,
δυνάμενο να ικανοποιήσει την απαίτηση
του κατ’ αυτού εκ της ρευστοποιήσεως της
περιουσίας του. Έχοντος δε του πολιτικού
δικαστηρίου την εν λόγω δικαιοδοσία,

κατά την εκδίκαση της ανακοπής κατά
πίνακος κατατάξεως, το αναγγελτήριο δεν
πρέπει να είναι ασαφές ή και αντιφατικό
ως προς τα στοιχεία της νομιμοποιήσεως
σε βαθμό που να μην είναι δικονομικώς
εφικτή η κατάταξη λόγω της ασάφειας και
συγχύσεως ως προς αυτά. Τέλος, όπως
συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων
23, 24 και 26 του Ε.Ν., του ετερορρύθμου
εταιρείας υφίσταται περιωρισμένη ευθύνη
του ετερορρύθμου εταίρου μέχρι της
αναληφθείσης υπ’ αυτού εισφοράς και
απεριόριστη είναι εις ολόκληρον ευθύνη
των ομορρύθμων εταίρων για την
καταβολή των εταιρικών χρεών.

930/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φώτιος Λουμίτης, Δημήτριος Παυλόπουλος).
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτελέσεως. Ομοδικία. Είναι αναγκαστική και όχι απλή.
Συνεπώς αν δεν κλητευθεί ένας ομόδικος η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτος.

Επειδή, υποκείμενης ανακοπής
κατά διαδικαστικών πράξεων της
αναγκαστικής εκτελέσεως, ρυθμιζόμενης
(της ανακοπής) από τα άρθρα 904 επ. και
583 Κ.Πολ.Δ., μεταξύ των περισσοτέρων
διαδίκων, κατά των οποίων στρέφεται
η ανακοπή, υφίσταται αναγκαστική
και όχι απλή ομοδικία, γιατί η διαφορά

επιδέχεται μόνο ενιαία ρύθμιση. (Γέσιου
Φαλτσή Η ομοδικία εις την πολιτικήν
δίκην σελ. 253, Α.Π. 672/1974 ΝοΒ 23
282, Μπέη, Πολ. Δικονομία 76 III 2β, σελ.
420). Επομένως, αν δεν κλητευθεί στη
δίκη ένας εκ των αναγκαίων ομοδίκων η
συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτος ως
προς όλους τους αναγκαίους ομοδίκους.

931/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καραμέρος – Ηλίας Γκολφινόπουλος, Σοφία
Μέρμελα Αγγελική Βουτσινά).
Έγγραφα. Εφόσον με αυτά καταρτίζεται σύμβαση πρέπει να χαρτοσημανθεί με
αναλογικό τέλος. Αν δεν υπόκειται, τότε προσκομιζόμενο στο δικαστήριο πρέπει
να φέρει επικολλημένο χαρτόσημο προσαγωγής. Αλλιώς αποτελούν απαράδεκτο
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αποδεικτικό μέσο και δεν λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Δικηγόρος.
Επικύρωση εγγράφου. Αν αυτό υπόκειται σε χαρτοσήμανση, τότε πρέπει να βεβαιώνει
ο δικηγόρος ότι το πρωτότυπο έχει χαρτοσημανθεί νόμιμα.

Από τις διατάξεις των άρθρων 12,
13 § 1°, 14, 15, 17 § 1 εδ. β’, 51 § 2 και
62 του Κώδικα περί τελών χαρτοσήμων
(Π.Δ. της 28.7.31), συνάγεται ότι κάθε
σύμβαση εφόσον καταρτίζεται εγγράφως
υπόκειται σε αναλογικό τέλος κατά τα
οριζόμενα στα τέσσερα προαναφερθέντα
άρθρα 12, 13 § 1α, 14, 15 § 1α, ότι κάθε
ιδιωτικό έγγραφο, μη υποκείμενο κατά
την κατάρτιση του σε αναλογικό τέλος,
προσκομιζόμενο στο δικαστήριο πρέπει
να φέρει επικολλημένο χαρτόσημο
προσαγωγής, καθώς και ότι οποιοδήποτε
έγγραφο, δημόσιο ή ιδιωτικό, που δεν έχει
υποβληθεί στο οικείο αναλογικό ή πάγιο
τέλος χαρτοσήμου, συνιστά απαράδεκτο
αποδεικτικό μέσο, μη λαμβανόμενο
υπόψη και αυτεπαγγέλτως υπό του
δικαστηρίου (Α.Π. 553/2000, Ελλ. Δνη
41.1605 Α.Π. 1667/1995, Ελλ. Δνη
39.338 Α.Π. 249/1996, Ελλ. Δνη 37.
1609). Περαιτέρω από τις διατάξεις
των άρθρων 449 και 453 του Κ.Πολ.Δ.
συνάγεται ότι την προβλεπόμενη από το
νόμο αποδεικτική δύναμη των δημοσίων
και των ιδιωτικών εγγράφων έχουν, κατ’
αρχήν, μόνο τα πρωτότυπα τους, που
οφείλει να προσκομίσει στο δικαστήριο ο

διάδικος που τα επικαλείται, κατ’ εξαίρεση
όμως την ίδια αποδεικτική δύναμη με τα
πρωτότυπα έχουν και τα αντίγραφα
ή οι φωτοτυπίες, εφόσον όμως έχουν
επικυρωθεί νομίμως, δηλαδή έχει
βεβαιωθεί η ακρίβεια τους από αρμόδιο
πρόσωπο, όπως είναι και ο Δικηγόρος
κατά το άρθρο 52 του Δικηγορικού
Κώδικος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε
το έγγραφο έστω και προσωρινώς.
(Α.Π. 767/88 Ελλ. Δνη 1989. 564).
Στην περίπτωση δε που το επικυρωθέν
έγγραφο υπόκειται σε χαρτοσήμανση,
πρέπει να βεβαιώνεται στο αντίγραφο
ή τη φωτοτυπία ότι το πρωτότυπο έχει
νομίμως χαρτοσημανθεί (άρθρο 64
Κ.Τ.Χ.). Αντίγραφα δε, φωτογραφίες ή
φωτοτυπίες, μη νομίμως επικυρωμένα
(απλά αντίγραφα) στερούνται της
αποδεικτικής δυνάμεως του εγγράφου,
δυνάμενα να χρησιμεύσουν μόνον
ως τεκμήρια, εφόσον έχει επικολληθεί
επ’ αυτών το νόμιμο χαρτόσημο
προσαγωγής και η γνησιότης αυτού
δεν αμφισβητήθηκε ή αμφισβητηθείσα,
αποδείχθηκε (Α.Π. 1064/87, ΕΕΝ 1988
525 Α.Π. 158/1995, ΕΕΝ 1996163).

939/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Λαλιώτης, Αγγελική Σπηλιοπούλου).
Έφεση εκπρόθεσμη. Αν έχει ασκηθεί από τον αντίδικο του εκκαλούντος εκπρόθεσμη
έφεση, τότε η εκπρόθεσμη θεωρείται ως αντέφεση εφόσον αναφέρεται στα ίδια
κεφάλαια της (εμπρόθεσμης) έφεσης.

Από τη διάταξη του άρθρου
681 Α’, σε συνδυασμό προς τα άρθρα

523 παρ. 1 και 674 ΚΠολΔ, τα οποία
εφαρμόζονται και στις διαφορές για
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ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από
τη σύμβαση της ασφάλισης του (αρθρ.
591 παρ. 1 ίδιου Κώδικα), η δεύτερη των
οποίων ορίζει, ότι ο εφεσίβλητος μπορεί
και μετά την πάροδο της προθεσμίας
της εφέσεως να ασκήσει αντέφεση ως
προς τα εκκληθέντα και τα αναγκαίως
με αυτήν συνεχόμενα κεφάλαια
της προσβαλλομένης αποφάσεως,
σαφώς προκύπτει ότι, εάν ασκήθηκαν
αντίθετες εφέσεις και η μία απ’ αυτές
είναι εμπρόθεσμη και παραδεκτή, η δε

άλλη (του στην πρώτη εφεσίβλητου)
εκπρόθεσμη, η τελευταία αυτή ισχύει ως
αντέφεση ασκούμενη παραδεκτά κατά
την αυτή ως άνω διαδικασία και με τις
προτάσεις (αρθρ. 674 ΚΠολΔ), εφόσον
όμως αναφέρεται εις τα δια της πρώτης
εκκληθέντα ή τα αναγκαία μετά τούτων
συνεχόμενα κεφάλαια της εκκαλουμενης
αποφάσεως (ΑΠ 639/1990 Ελλ Δνη
30. 334, ΑΠ 1499/1984 Ελλ Δνη 26.
417, ΕφΑΘ 6038/1993 ΑρχΝ 1994.31,
ΕφΘεσ 1966/1987 Αρμ 42. 660).

942/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Γάτσος, Μαρινέλα Λαλιώτη –Αιμιλιανός
Ρουμελιώτης).
Αναγκαστική εκτέλεση. Λόγος ανακοπής προς ακύρωσή της μπορεί να αποτελέσει
και η προφανής αντίθεσή της προς το άρθρο 281 Α.Κ. (κατάχρηση δικαιώματος).
Προθεσμίες προς άσκηση της ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 281 Α.Κ., 933 Κ.Πολ.Δ. και
25 του Συντάγματος συνάγεται, ότι λόγος
ανακοπής του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ. μπορεί
να αποτελέσει και η προφανής αντίθεση
της επισπευδομένης διαδικασίας της
αναγκαστικής εκτελέσεως στην καλή
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή στον κοινωνικό
ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος
προς επίσπευση της εκτελέσεως. Η
αντίθεση αυτή, προς τα πιο πάνω
αντικειμενικά, αξιολογικά κριτήρια,
συνήθως περιλαμβάνεται στα ουσιαστικά
ελαττώματα του τίτλου, μπορεί όμως και
να αναφέρεται στην απαίτηση ή στην
περαιτέρω πορεία της διαδικασίας της
εκτελέσεως (ΑΠ 370/2001, ΑΠ 751/2001
Ελλ. Δικ. 43 121 1393, ΑΠ 69/2001
Ελλ. Δικ. 42 914). Περαιτέρω, για να
είναι παραδεκτός ο σχετικός λόγος
ανακοπής, στη μεν πρώτη περίπτωση

πρέπει να προβάλλεται μέσα στην
προθεσμία του άρθρου 934 παρ. 1
Κ.Πολ.Δ. δηλαδή, αν πρόκειται για
εκτέλεση προς ικανοποίηση χρηματικών
απαιτήσεων, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες
από την επομένη της κατασχέσεως,
στη δε δεύτερη περίπτωση πρέπει να
προβάλλεται μέσα στην προθεσμία
του άρθρου 934 παρ. 1 β’ Κ.Πολ.Δ.
δηλαδή, αν πρόκειται για εκτέλεση προς
ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων,
μέχρι τη σύνταξη της εκθέσεως
πλειστηριασμού και κατακυρώσεως. Με
την κρινομένη ανακοπή προσβάλλεται
ως καταχρηστική η αναγκαστική
εκτέλεση που είχε επισπευθεί από
την πρώτη εφεσίβλητη Τράπεζα, προς
ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως
της ποσού 19.615.038 δραχμών, πλέον
τόκων και εξόδων, προερχομένης
από την υπ’ αριθ. 64/1998 διαταγή
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πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών και ειδικότερα
από την πρώτη μετά την επιταγή
πράξη αυτής και πέρα, ήτοι η σύνταξη
της υπ’ αριθ. 2237/1831999 έκθεση
αναγκαστικής κατασχέσεως ακίνητων
του δικ. επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Πατρών Γ.Χ., η υπ’ αριθ. 2331/2S91999
Β’ επαναληπτική περίληψη της άνω
κατασχετηρίου εκθέσεως και τέλος η
σύνταξη της υπ’ αριθ. 2.3024/1212000
εκθέσεως αναγκαστικού πλειστηριασμού
και κατακυρώσεως της επί του
πλειστηριασμού υπαλλήλου συμ/φου
Πατρών Α.Ρ. Η ανωτέρω ανακοπή καθ’ ό
μέρος αφορά την εγκυρότητα της ως άνω
εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως

και της Β’ επαναληπτικής περιλήψεως
αυτής είναι απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη,
εφόσον δεν ασκήθηκε έως την έναρξη της
τελευταίας πράξης εκτέλεσης που είναι
η σύνταξη εκθέσεως πλειστηριασμού
και κατακυρώσεως (αρθρ. 934 παρ.
1β’ και 2 Κ.Πολ.Δ.). Το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη
απόφαση του απέρριψε ως απαράδεκτη
την κρινομένη ανακοπή, καθ’ όσον
αφορά στην εγκυρότητα των ανωτέρω
πράξεων εκτελέσεως, δεν έσφαλε ως
προς την ερμηνεία και εφαρμογή των
προαναφερομένων διατάξεων, ο δε περί
του αντιθέτου ένατος λόγος της εφέσεως
είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

967/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Κων/νος Πετρόπουλος).
Πραγματογνώμονες. Αντικαθίστανται και με απόφαση πολυμελούς δικαστηρίου (όπως
το εφετείο) αν ο διορισμός έγινε με απόφαση του δικαστηρίου αυτού. Αντικαθίστανται
αν υπάρχει φιλικός δεσμός μεταξύ πραγματογνώμονα και ενός διαδίκου.

Κατά το άρθρο 370 παρ. 3
Κ.Πολ.Δ., τους πραγματογνώμονες μπορεί
να τους αντικαταστήσει για εύλογη αιτία
ο εισηγητής του άρθρου 341 παρ. 3 ή
ο δικαστής που τους διόρισε, με αίτηση
των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως κατά
τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι τους
πραγματογνώμονες μπορεί να τους
αντικαταστήσει και πολυμελές δικαστήριο,
όπως το Εφετείο, αν ο διορισμός τους
έγινε με απόφαση του Δικαστηρίου αυτού
και αν συντρέχει εύλογη αιτία για την
αντικατάστασή τους (βλ. ΕΑ. 2321/2000
Ελλ. Δικ. 2000, σελ. 1424, ΕΑ. 3259/1993
Ελλ. Δικ. 1996, σελ. 1669). Με την υπό
κρίση αίτηση, ζητείται η αντικατάσταση του

πραγματογνώμονα πολιτικού μηχανικού,
Χ.Ν., που διορίστηκε με την 1084/2001
απόφαση του Δικαστηρίου τούτου και
που διορθώθηκε ως προς το επώνυμό
του με την 1083/2002 απόφαση του ως
άνω Δικαστηρίου, για το λόγο ότι αυτός
(πραγματογνώμων) συνδέεται, όπως
ο ίδιος ισχυρίζεται, με φιλικές σχέσεις
μετά του
….. Ο πραγματογνώμονας όμως
αυτός, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, συνδέεται
μετά του καθού με φιλικές σχέσεις
και για το λόγο τούτο δεν μπορεί να
ασκήσει τα καθήκοντά του, ζητώντας με
αίτησή του από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών
Κεφαλληνίας την αντικατάστασή
του. Όντως, ο λόγος αυτός συνιστά
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εύλογη αιτία αντικαταστάσεώς
από πραγματογνώμονα, γιατί
δημιουργηθούν υπόνοιες από
πλευρά της αιτούσας ότι αυτός

του
θα
την
δεν

άσκησε καλώς τα καθήκοντα του, λόγω
των φιλικών αυτών σχέσεών του μετά του
καθού. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή η
αίτηση, ως βάσιμη κατ’ ουσίαν.

973/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Καφέζας, Χάρης Μαραγκός).
Πίνακας κατατάξεως. Απαίτηση από πώληση αγροτικών προϊόντων. Κατατάσσεται
προνομιακώς στο 1/3 της απαίτησης (975.4 Κ.Πολ.Δ.) Ακύρωση του πίνακα. Πού
περιέρχεται το σχετικό τμήμα του πλειστηριάσματος.

Ο πρώτος των καθ ων η ανακοπή
(E.Τ.) είναι επαγγελματίας αγρότης και η
απαίτηση του προέρχεται από την πώληση
αγροτικών προϊόντων και ειδικότερα
πατάτας στην καθ ης η εκτέλεση Α.Π.
Επομένως ορθώς αυτός κατετάγη, ως
προνομιούχος, κατά την προπαρατεθείσα
διάταξη στο 1/3 της απαίτησης. Ο
δεύτερος των καθ ων η ανακοπή (Α.Τ.)
δεν αποδείχθηκε ότι ήταν επαγγελματίας
αγρότης και ότι η απαίτησή του
προερχόταν από την πώληση αγροτικών
προϊόντων και ειδικότερα πατάτας, όπως
αβάσιμα ισχυρίζεται εκείνος, και συνεπώς
εσφαλμένα η Συμβολαιογράφος τον

κατέταξε προνομιακά για το 1/3, δηλαδή για
ποσό 1.693.788 δραχμών, όπως ορθώς
σχετικά αποφάνθηκε το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο. Άρα το ποσό για το οποίο
κατατάχτηκε, ο Α.Τ. πρέπει να διατεθεί
υπέρ της ανακόπτουσας Τράπεζας και
όχι υπέρ του E.Τ., όπως εσφαλμένα
έκρινε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αφού
ο τελευταίος δεν προσβάλλει τον πίνακα.
Και τούτο, γιατί έπρεπε, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ., να
κατατάξει στο ποσό αυτό την ανακόπτουσα
Τράπεζα, η οποία και είχε σχετικό έννομο
συμφέρον (σχετ. Α Π 1/2000).

978/2003
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανασία Δανελάτου, Νικόλαος Φερμελής).
Τριτανακοπή. Ποιος έχει δικαίωμα να την ασκήσει.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 583, 586, 587, 588, 68 ΚΠολΔ
προκύπτει ότι δικαίωμα για την άσκηση
της τριτανακοπής έχει κάθε τρίτος, ο
οποίος δε μετείχε ούτε προσκλήθηκε
να λάβει μέρος στη δίκη, κατά την οποία

εκδόθηκε η τριτανακοπτομένη απόφαση,
που είναι γι’ αυτόν βλαπτική ή εκθέτει σε
κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του, την
προστασία των οποίων επιδιώκει με το
ένδικο τούτο βοήθημα, ανεξάρτητα από
το εάν η βλάβη πηγάζει από το διατακτικό
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ή το αιτιολογικό της απόφασης. Σε
περίπτωση δε που το δικαίωμά του
καλύπτεται από το δεδικασμένο της
απόφασης έχει έννομο συμφέρον για την
άσκηση της τριτανακοπής, αν επικαλείται
δόλο ή συμπαιγνία των διαδίκων μεταξύ
των οποίων έγινε η δίκη. Το δικαίωμα
του τρίτου, που βλάπτεται ή τίθεται σε
κίνδυνο πρέπει να είναι κεκτημένο και
απαιτητό κατά το χρόνο της έκδοσης
της τριτανακοπτομένης αποφάσεως.
Περαιτέρω κατ’ άρθρο 522 ΚΠολΔ λόγω
του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της
εφέσεως, η υπόθεση μεταβιβάζεται στα
όρια που καθορίζονται από αυτήν στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το οποίο
έχει σε σχέση με την αγωγή την ίδια
εξουσία, που είχε και το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο και μπορεί σε περίπτωση

που ο εκκαλών παραπονείται για την
κατ’ ουσίαν απόρριψη της αγωγής του,
να τη θεωρήσει μη νόμιμη και μάλιστα
κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα, οπότε
επειδή δεν επιτρέπεται κατ’ άρθρο 534
ΚΠολΔ αντικατάσταση της αιτιολογίας,
που οδηγεί σε διάφορο ως προς το
αποτέλεσμα διατακτικό, εξαφανίζεται η
εκκαλουμένη απόφαση και απορρίπτεται
η αγωγή ως μη νόμιμη, αφού μια τέτοια
απόφαση είναι επωφελέστερη για τον
εκκαλούντα από την εκκαλουμένη (βλ
σχ ΑΠ 126/1980 ΝοΒ 1980, 1451, ΑΠ
8/1987 Δνη 29, 112, ΕφΑΘ, 13433/1987
Δνη 30, 346, ΕφΑΘ 5217/1978 ΝοΒ 27,
583, ΕφΑθ 2520/1995, ΝοΒ. 1996, 636,
Σαμουήλ: Η έφεση Δ’ έκδοση παρ. 854
επ.).

984/2003
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, Γεώργιος Μαμάσης).
Ανακοπή διεκδικητική (936.2 Κ.Πολ.Δ.) κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως (936.2
Κ.Πολ.Δ.). Επισπεύδων δανειστής και οφειλέτης βρίσκονται σε αναγκαστική ομοδικία.
Άρα πρέπει να στρέφεται κατ’ αμφοτέρων. Το ίδιο και η έφεση. Αλλιώς η έφεση είναι
απαράδεκτη.

Από τη διάταξη του άρθρου 936
[αρ. 2 Κ.Πολ.Δ. και το συνδυασμό της
με αυτή του άρθρου 76 παρ. 1 του
ιδίου Κώδικα προκύπτει ότι και επί
της διεκδικητικής ανακοπής κατά της
αναγκαστικής εκτελέσεως μεταξύ του
επισπεύδοντος δανειστή και του καθού η
εκτέλεση οφειλέτη υπάρχει αναγκαστική
ομοδικία υπό την έννοια ότι τα πρόσωπα
αυτά μόνο από κοινού μπορούν να
εναχθούν από το μετερχόμενο την
ανακοπή τρίτο (βλ. σχετικώς Ιωαν.
Μπρίνια «Αναγκαστική εκτέλεση» τόμος

1ος, Β’ έκδοση ανατύπωση παρ. 177 Ι
σελίδα 495, Γέσιου Φάλτση «Η ομοδικία
στην πολιτική δίκη» 1970 σελ. 241, Σαμ.
Σαμουήλ «Η έφεση» 3η έκδοση 1986,
παρ. 228, σελίδα 79). Επί αναγκαστικής
ομοδικίας η έφεση κατά το άρθρο 517
εδ. β’ ΚΠολΔικ επί ποινή απαραδέκτου
πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των
ομοδίκων, δηλαδή κατά των αντίδικων
του εκκαλούντος στην πρωτόδικη δίκη
που διατέλεσαν μεταξύ τους σε σχέση
αναγκαστικής ομοδικίας.
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987/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Ιωάννης Μαράτος).
Διόρθωση αποφάσεως στο όνομα του εισηγητή.

Δικάζοντας ερήμην των διαδίκων.
Διορθώνει την 191/2003 απόφαση
αυτού του δικαστηρίου, ως προς το όνομα

του Εισηγητή, που είναι του Εφέτη Χ.Δ.,
αντί του εσφαλμένα αναγραφέντος Α.Γ.

996/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Κυπρούλης, Αναστάσιος Τζουανόπουλος).
Αγωγή διανομής ακινήτου. Στην έκκλητη δίκη πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι συγκύριοι
της πρωτόδικης δίκης, ασχέτως αν κάποιος μεταβίβασε το ποσοστό του σε τρίτον
ή σε συγκύριο.

999/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Ξενοφώντας Γράψας).
Μηχανικοί. Εξαιρετική αρμοδιότητα του Μον. Πρωτοδικείου για την εκδίκαση
αγωγών που έχουν ως αντικείμενο παροχή επιστημονικών γνώσεων (16.7 και 677.1
Κ.Πολ.Δ.) και όχι για υπηρεσίες που μπορεί να παρασχεθούν και από μη μηχανικό.

Από το συνδυασμό των άρθρων
16 § 7 και 677 § 1 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει,
ότι υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα
του Μονομελούς Πρωτοδικείου και
δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία
των άρθρων 678 έως 681 Κ.Πολ.Δ. οι
διαφορές για αμοιβές, αποζημιώσεις και
έξοδα των διπλωματούχων ανωτάτων
και ανώτερων σχολών μηχανικών, όταν
αυτές απορρέουν από την άσκηση του
επαγγέλματός τους, ήτοι αναφέρονται σε
επιστημονικές εργασίες που πρόσφεραν
στους πελάτες τους με την ιδιότητα του
μηχανικού η σε συναφείς με το επάγγελμά

τους και απαιτούνται ειδικές γνώσεις.
Αντίθετα δεν υπάγονται στην ειδική
διαδικασία οι απαιτήσεις για αμοιβές,
έξοδα των πτυχιούχων μηχανικών, όταν
οι εργασίες από τις οποίες απορρέουν
δεν είναι απαραίτητο να εκτελούνται
από πτυχιούχο μηχανικό, αλλά μπορούν
να γίνουν από οποιονδήποτε άλλο
εντολοδόχο που δεν έχει την ιδιότητα
του διπλωματούχου μηχανικού. (Α.Π.
417/1984 ΕΕΝ 52 237, ΕΑ 1848/1987
Ελλ.Δικ. 29 546, ΕΑ 3725/1980 ΝοΒ 28
1229). Στην προκειμένη υπόθεση, όπως
προκύπτει από το δικόγραφο της αγωγής,
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στον ενάγοντα μηχανικό ανατέθηκε η
επίβλεψη και ο συντονισμός των εργασιών
για την έγκαιρη αποπεράτωση τεσσάρων
κτιρίων και συγκεκριμένα η πρόσληψη
του εργατοτεχνικού προσωπικού,
η καθημερινή παρακολούθηση των
συνεργείων, η προμήθεια των υλικών
για λογαριασμό της εναγομένης, η
σύνταξη των σχετικών λογαριασμών
και η ενημέρωση της εναγομένης. Με
τα δεδομένα αυτά οι εργασίες αυτές δεν

απαιτούσαν ειδικές επιστημονικές γνώσεις,
ούτε ήταν συναφείς με την άσκηση του
επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού,
αλλά μπορούσαν να εκτελεσθούν από
οποιοδήποτε άλλο εντολοδόχο. Συνεπώς
η επίδικη αξίωση για την καταβολή της
αμοιβής του ενάγοντος δεν δικάζεται
κατά την ειδική διαδικασία των όρθρων
678 επ. Κ.Πολ.Δ. αλλά κατά την τακτική
διαδικασία, όπως ορθώς έκρινε και η
εκκαλουμένη απόφαση.

1012/2003
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάσος Αναστασόπουλος, Γιάννης Κρηνίδης).
Έφεση. Πρόσθετος λόγος. Είναι νέος συμπληρωματικός λόγος περιορισμένης
αυτοτέλειας και όχι νέα συμπληρωματική αιτιολογία του κυρίου λόγου της εφέσεως.
Άρα δεν είναι πρόσθετος λόγος όταν με τις προτάσεις διατείνεται ο εκκαλών
συμπαικτικότητα των εμπλακέντων στο ατύχημα οδηγών.

Δεν είναι πρόσθετος λόγος
εφέσεως η με τις προτάσεις του
εκκαλούντος ανεπτυγμένη εκφορά
λόγου εφέσεως που έχει ήδη προταθεί
με το εφετήριο με την παράθεση σ’ αυτές
(προτάσεις) νέας ενισχυτικής επάλληλης
αιτιολογίας και όταν ακόμη, η αιτιολογία
αυτή δεν περιέχεται στο δικόγραφο
της εφέσεως, διότι ο πρόσθετος
λόγος εφέσεως κατά την έννοια των
όρθρων 520 § 2 και 674 §1 Κ.Πολ.Δικ.
είναι νέος συμπληρωματικός λόγος
περιορισμένης βεβαίως αυτοτέλειας

και όχι νέα συμπληρωματική αιτιολογία
του κύριου λόγου εφέσεως. Όταν,
συνεπώς εν προκειμένω η εκκαλούσα
ασφαλιστική εταιρία παραπονείται
με την έφεσή της, αμφισβητώντας
τις συνθήκες του ατυχήματος και την
υπαιτιότητα του ασφαλισμένου της, δεν
ασκεί πρόσθετο λόγο εφέσεως, όταν
με τις προτάσεις της, αιτιολογώντας
τον ως άνω λόγο εφέσεως, διατείνεται
και συμπαικτικότητα των εμπλακέντων
στο ατύχημα οδηγών (ασφαλισμένου
της και αντιδίκου).

1020/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: ΓιούλαΑμαλία Σβεντζούρη, Παναγιώτα Φωτοπούλου).
Βιβλία διεκδικήσεων. Έννοια, προυποθέσεις και συνέπειες της διαγραφής.
Μακροχρόνια εγκατάλειψη της δίκης. Δεν καθιστά την προς διαγραφή αγωγή
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Κατά το άρθρο 220 παρ. 2
Κ.Πολ.Δ. αν οι αγωγές και οι ανακοπές
που εγγράφηκαν στα βιβλία διεκδικήσεων
είναι φανερά αβάσιμες, διατάσσεται
η διαγραφή τους κατά την διαδικασία
των άρθρων 740 επομ. Κ.Πολ.Δ. Με τη
διάταξη αυτή, η οποία θεσπίστηκε για
την αποδέσμευση των ακινήτων από
εκβιαστικές εγγραφές διεκδικήσεων (βλ.
αιτιολ. έκθεση επιτροπής του ΑΝ 44/67
υπ’ αριθ. 223) προβλέπεται διαγραφή
της αγωγής και πριν από την τελεσίδικη
κρίση της (ΑΠ 315/74 Νοβ 22.1289) και
ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι εκκρεμής
ή έχει εκδοθεί οριστικώς περί απορρίψεώς
της απόφαση, αφού από τη διατύπωση
της διατάξεως δεν γίνεται διάκριση μεταξύ
αγωγών εκκρεμών, απλώς, ενώπιον του
αρμοδίου δικαστηρίου ή αγωγών επί των
οποίων η συζήτηση έχει ήδη αρχίσει ή
εκείνων επί των οποίων έχει ήδη εκδοθεί
οριστική απόφαση (Ε. Κερκ. 3/1993 Δ.
25838). Η διαγραφή αυτή δεν εμποδίζει
την συζήτηση της αγωγής κανονικά κατά
την τακτική διαδικασία, ούτε προδικάζει
τη νομική ή ουσιαστική της κρίση (Ε.Πειρ.
497/72 Νοβ. 23216), ούτε ματαιώνει το
σκοπό του νόμου (προστασία των
εναλλασσομένων τρίτων) αφού ο μέλλων
αγοραστής μπορεί να πληροφορηθεί από
τα βιβλία για την ύπαρξη της εκκρεμούς
δίκης, διατάσσεται δε από το δικαστήριο,
όταν είναι η αγωγή (προδήλως) φανερά
αβάσιμη είτε νομικά, γεγονός για το
οποίο δεν υπάρχει ανάγκη αποδείξεως,
είτε ουσιαστικά, γεγονός για το οποίο το
δικαστήριο δύναται να πεισθεί μόνον εκ
των προαποδεικτικών προσκομιζόμενων
υπό των μερών αποδεικτικών στοιχείων
άνευ εκδόσεως όμως αποφάσεως
περί τούτου (ΑΠ 71/77 Νοβ. 221298,
Ε.Πειρ. 1318/96 Δ. 28612, ΕΑ 9809/
98 Ε.Δικ. 401579). Εξ άλλου όπως
προκύπτει από το συνδυασμό των
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διατάξεων των άρθρων 294, 295 παρ.
1 και 297 Κ.Πολ.Δ. ο ενάγων μπορεί
να παραιτηθεί από το δικόγραφο της
αγωγής του, χωρίς τη συναίνεση του
εναγόμενου, πριν αυτός προχωρήσει
στην προφορική συζήτηση της ουσίας
της υποθέσεως. Η παραίτηση γίνεται με
δήλωση καταχωρούμενη στα πρακτικά
ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον
αντίδικο του παραιτουμένου και επιφέρει
κατάργηση της δίκης. Παραίτηση από το
δικόγραφο της αγωγής με τις προτάσεις
του παραιτουμένου ή με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο είναι ανίσχυρη και δεν
λαμβάνεται υπ’ όψιν (ΑΠ 191/2001
Εχ.Δικ. 42670).
Από τα στοιχεία της δικογραφίας
ουδόλως προκύπτει ότι η αγωγή είναι
προδήλως αβάσιμη κατ’ ουσίαν όπως
απαιτεί για τη διαγραφή της η διάταξη του
άρθρου 220 Κ.Πολ.Δ. (περιέχει πάντως
τα στοιχεία για τη νομική της βασιμότητα).
Και είναι μεν αληθές ότι μέχρι τούδε και
μετά από έκδοση της ως άνω πράξεως
(99/90) παρήλθε χρονικό διάστημα άνω
των δέκα (10) ετών χωρίς να χωρίσει
άλλη διαδικαστική πράξη πλην όμως η
πάροδος του διαρρεύσαντα έκτοτε ως
άνω χρονικού διαστήματος, που δεν
αρκεί για την παραγραφή του αχθέντος
προς διάγνωση δικαιώματος κυριότητας,
δεν καθιστά την προς διαγραφή αγωγή
προδήλως αβάσιμη και ουσία, αλλά
απαιτείται προς τούτο έρευνα του
δικαστηρίου. Εξ άλλου η παραίτηση
των εναγόντων από το δικόγραφο της
αγωγής δεν έγινε όπως επιτάσσουν
οι προπαρατεθείσες διατάξεις του
Κ.Πολ.Δ., αλλά με τις προτάσεις, είναι
συνεπώς ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται
υπ’ όψιν. Μετά ταύτα μη συντρεχόντων
των στοιχείων προς διαγραφή της ως
είρηται αγωγής, η κρινόμενη αίτηση ήταν
απορριπτέα ως ουσία και αβάσιμη.
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1027/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Ζαχαρόπουλος (Δικ.Αντ.), Δημήτριος Κανελλής
(Δικ.αντ.), Παύλος Αναγνωστόπουλος, Γεράσιμος Παρασκευόπουλος).
Πίνακας κατατάξεως. Ανακοπή. Πότε έχει έννομο συμφέρον ο καθού η εκτέλεση για
άσκηση ανακοπής. Παρέμβαση τρίτου. Ποιος δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση.

Από τη διάταξη του άρθρου 979
παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι έννομο
συμφέρον για άσκηση ανακοπής
εναντίον του πίνακα κατά των δανειστών,
έχει όποιος αμφισβητεί την ύπαρξη της
απαίτησης εκείνου, κατά του οποίου
στρέφει την ανακοπή του ή προβάλλει ότι
προηγείται του τελευταίου και επιδιώκει
την αποβολή του και την κατάταξή του
στη θέση του. Ο καθού η εκτέλεση
οφειλέτης τότε μόνον έχει έννομο
συμφέρον προς άσκηση ανακοπής κατά
του πίνακα κατάταξης, όταν επιδιώκει
την αποβολή των καταταχθέντων
δανειστών, προκειμένου να εξασφαλίσει
υπέρ αυτού το τυχόν υπόλοιπο του
πλειστηριάσματος, το οποίο αντιστοιχεί
στο συνολικό ποσό των απαιτήσεων
που πρέπει να αποβληθούν. Επίσης ο
ίδιος στερείται εννόμου συμφέροντος
προς άσκηση ανακοπής, όταν επιδιώκει
την αποβολή των καθών στρέφεται αυτή
δανειστών, προκειμένου να καταταγεί
άλλος δανειστής στη θέση αυτών που θα
αποβληθούν (ΑΠ 246/2001 NOB 50 330,
ΕΑ 787/1998 NOB 50 1269). Περαιτέρω
στη δίκη της ανακοπής κατά του πίνακα
μπορεί να παρέμβει οποιοσδήποτε
δανειστής, καθώς και οποιοσδήποτε
τρίτος που έχει έννομο συμφέρον, όπως
είναι και ο οφειλέτης. Η παρέμβαση αυτή
μπορεί να είναι πρόσθετη ή κύρια, αλλά
ο παρεμβαίνων δεν έχει δικαίωμα να
προσβάλλει τον πίνακα και να ζητήσει
την ακύρωσή του, καθόσον με την

παρέμβαση δεν μπορούν να εισαχθούν
λόγοι ανακοπής, γιατί ο παρεμβαίνων δεν
είναι και ανακόπτων, η παρέμβασή του
σκοπεί τη διατήρηση των δικαιωμάτων
του και όχι τη μεταρρύθμιση του
πίνακα, ο δε παρεμβαίνων δεν μπορεί
να προσβάλλει τον πίνακα, όταν δεν
νομιμοποιείται προς τούτο ή απώλεσε
την προθεσμία του άρθρου 979 παρ.
2 Κ.Πολ.Δ. (Μπρίνιας Αναγκ. Εκτέλεση
παρ. 434 IV, Κιτσικόπουλος Πολ. Δικ.
άρθρο 950 αριθμ. 13).
Στην προκειμένη υπόθεση, κατά
τη διάρκεια της εκκρεμμοδικίας, ενώπιον
του δευτεροβάθμιου αυτού δικαστηρίου
της από 822000 ανακοπής του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και της
έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου,
άσκησαν τις από 312003 κύριες
παρεμβάσεις τους η καθ’ ης η εκτέλεση
οφειλέτρια Ανώνυμη Ξενοδοχειακή και
Τουριστική Επιχείρηση με την επωνυμία
«Δ.Σ. ΑΞΕΤΕ» και η Ε. χήρα Δ.Σ., νόμιμη
εκπρόσωπος και εγγυήτρια Τραπεζικών
Δανείων της εταιρείας αυτής. Με τις
παρεμβάσεις τους αυτές αμφισβητούν
το μέγεθος των απαιτήσεων του
Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, που
κατετάγησαν στον προβαλλόμενο
πίνακα, και ζητούν τη μεταρρύθμισή
του, προκειμένου να περιληφθούν σ’
αυτόν και οι αναγγελθείσες απαιτήσεις
των δανειστριών τους Εθνικής Τράπεζας
Ελλάδος, Τράπεζας Πειραιώς και του
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Υπ/τος ΙΚΑ Πύργου και απαλλαγούν
των αντιστοίχων υποχρεώσεων τους.
Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να
απορριφθούν ως απαράδεκτες, καθόσον
οι παρεμβαίνουσες δεν έχουν το δικαίωμα

να προσβάλλουν τον πίνακα κατάταξης
και να ζητήσουν τη μεταρρύθμισή του,
ούτε νομιμοποιούνται προς τούτο, αφού
απώλεσαν την σχετική προθεσμία.

1037/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Ραγιάς, Αθηνά ΔουνούκουΠαυλίδου, Ιωάννης
Τσαγγανός, Χριστόφορος Παπαιωάννου).
Εκούσια δικαιοδοσία. Έφεση. Δεν είναι απαράδεκτη η έφεση που δεν απευθύνεται
εναντίον όλων που έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη. Το δικαστήριο μπορεί να
επιτάξει την κλήτευση και του διαδίκου που είχε λάβει μέρος στην πρωτόδικη δίκη,
αλλά δεν απευθύνεται και κατ’ αυτού η έφεση. Πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον του
εφετείου. Δεκτή και με δήλωση που καταχωρίσθηκε στα πρακτικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των όρθρων 762, 748 παρ. 3 εδάφ. α’ και
760 εδάφ. α’ του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι
η έφεση κατ’ αποφάσεως που εκδόθηκε
κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας, πρέπει μεν να απευθύνεται
καθ’ όλων εκείνων που έλαβαν μέρος
στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η
προσβαλλόμενη απόφαση, πλην όμως
όχι με κύρωση το απαράδεκτο, αλλά το
δικαστήριο που είναι αρμόδιο να δικάσει
το ένδικο μέσο μπορεί να επιβάλει την
κλήτευση και του διαδίκου που είχε λάβει
μέρος στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε
η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά του
οποίου δεν απευθύνεται το ένδικο μέσο
(βλ. Ολομ. ΑΠ 6/1999 Ελλ.Δ/νη 40. 274).
Εν προκειμένω εισάγεται έφεση κατά της
υπ’ αριθ. 2/2003 οριστικής αποφάσεως
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αγρινίου, η οποία κήρυξε σε κατάσταση

πτωχεύσεως τους εκκαλούντες καθώς
και την ομόρρυθμη εταιρία «Α.Τ. και Σια
ΟΕ» και τους ομόρρυθμους εταίρους
αυτής Α.Τ. και Δ.Τ. Η εν λόγω έφεση
δεν στρέφεται μεν κατά των λοιπών
κηρυχθέντων σε κατάσταση πτωχεύσεως
οι οποίοι ήταν διάδικοι στην πρωτοβάθμια
δίκη, πλην όμως ήδη αυτοί με δήλωση
που καταχωρίστηκε στα πρακτικά του
Δικαστηρίου τούτου άσκησαν πρόσθετη
παρέμβαση υπέρ των εκκαλούντων και
ζητούν την παραδοχή της εφέσεως.
Επομένως η έφεση ασκήθηκε παραδεκτώς και επίσης παραδεκτώς ασκήθηκε και η πρόσθετη παρέμβαση (αρθ.
752 παρ. 2, 80 του ΚΠολΔ). Περαιτέρω
η έφεση και η πρόσθετη παρέμβαση
ασκήθηκαν εμπροθέσμως και το
Δικαστήριο αυτό είναι αρμόδιο να τις
δικάσει (αρθ. 511, 513, 518, 761 και
επόμ. 19 του ΚΠολΔ).
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1062/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Χριστίνα Λαμπροπούλου).
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή στην πρωτόδικη δίκη. Ο ενάγων δικάζεται ερήμην.
Αυτός δικαιούται εκτός από ανακοπή ερημοδικίας, να ασκήσει έφεση κατά της
ερήμην αποφάσεως (513 Κ.Πολ.Δ.). Αν καταβληθεί το δικαστικό ένσημο, η απόφαση
εξαφανίζεται και ο ενάγων δικαιούται να προτείνει όλους τους πραγματικούς
ισχυρισμούς τους οποίους θα μπορούσε και πρωτοδίκως να προτείνει.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν
ΓΠΟΗ/1912 «περί δικαστικού ενσήμου»
όπως ερμηνεύθηκε αυθεντικώς με το ΝΔ
1544/1942 και τροποποιήθηκε με το
4189/1961, ο ενάγων που παραλείπει
να προκαταβάλει το δικαστικό ένσημο,
λογίζεται ότι δικάζεται ερήμην, ενώ
κατά τη διάταξη του άρθρου 272 § § 1
και 2 ΚΠολΔ, δικαζόμενου ερήμην του
ενάγοντος, το δικαστήριο συζητεί την
υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει
την αγωγή. Ο ενάγων αυτός εκτός
από ανακοπή ερημοδικίας, μπορεί να
ασκήσει έφεση κατά της ερήμην αυτού
εκδοθείσης απορριπτικής επί της αγωγής
του αποφάσεως, από την δημοσίευση
αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 513

ΚΠολΔ (ΕΑ 9720/97 Ελ.Δικ.391364).
Η νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση
εφέσεως όταν συνοδεύεται με την
καταβολή του δικαστικού ενσήμου,
συνεπάγεται την εξαφάνιση της
πρωτοδίκου αποφάσεως και νέα
συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, κατά την
οποία ο ενάγων δικαιούται να προτείνει
όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς,
τους οποίους και πρωτοδίκως μπορούσε
να προτείνει χωρίς να δεσμεύεται από
τους περιορισμούς του άρθρου 527
αριθμ. 3 ΚΠολΔ (ΕΑ 6596/2001 Ελ.Δικ.
43203, ΕΑ 9720/97 Ελ.Δικ. 391364, ΕΑ
2622/95 Ελ.Δικ. 371118 Ε.Θεσ.3294/88
Αρμ.43559).

1072/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Παλαμήδης, Ιωάννης Κανελλόπουλος).
Έφεση σε περίπτωση απλής ομοδικίας. Στρέφεται μόνο κατά του αντιδίκου του
εκκαλούντος και όχι κατά του απλού ομοδίκου, εκτός αν περιέχει κάποια επιβλαβή
διάταξη για τον εκκαλούντα υπέρ του ομοδίκου του.

Από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 516 και 517
Κ.Πολ.Δ. προκύπτει σαφώς ότι επί απλής
ομοδικίας στην πλευρά των εναγομένων
η έφεση απευθύνεται μόνο κατά του
αντιδίκου του εκκαλούντος, όχι δε και

κατά του απλού ομοδίκου του, εκτός
εάν περιέχει κάποια επιβλαβή διάταξη
για τον εκκαλούντα υπέρ του ομοδίκου
του. Αν δεν συντρέχει η τελευταία
περίπτωση, η κατά του απλού ομοδίκου
απευθυνόμενη έφεση είναι απαράδεκτη
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κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και
532 Κ.Πολ.Δ. (ΑΠ 839/1977 ΝοΒ 26
680, ΑΠ 83/1977 ΝοΒ 25 1124). Τούτο
ισχύει έστω και αν μεταξύ των απλών
ομοδίκων υπάρχει δικαίωμα αναγωγής
(ΕΑ 1624/1986 Ελλ.Δικ. 27 659, ΕΑ 2691/
1985 Ελλ,Δικ. 26 726) και τούτο διότι στη
δίκη που αντικείμενο είναι η από κοινού
ζημία σε τρίτο, αντικείμενο αυτής είναι η
αξίωση του τρίτου προς αποζημίωση
και όχι η εξ αναγωγής ευθύνη του ενός
συνυπαιτίου προς τον άλλο. Στη δίκη αυτή
οι από κοινού υπαίτιοι δεν μπορούν να
αντιδικήσουν μεταξύ τους ούτε ως προς
την ύπαρξη, ούτε ως προς την έκταση
της μεταξύ τους ευθύνης. Επομένως η
έφεση του ενός από αυτούς δεν μπορεί
να απευθύνεται και κατά του άλλου, διότι
το συμφέρον του εκκαλούντος εξαντλείται
στην απόρριψη της αγωγής ως προς
αυτόν, το δε δευτεροβάθμιο δικαστήριο

δεν μπορεί να περιλάβει στην απόφασή
του διάταξη που να μεταβάλλει ως προς
τον εφεσίβλητο ομόδικο του εκκαλούντος
τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν
δεκτά από την εκκαλουμένη (ΑΠ 645/
1986 Περίληψη στη Δ. 18 911, ΕΑ
7237/1981 ΝοΒ 30 257, ΕΘ 213/1983
Αρμ. 1983 1115) ενόψει του ότι και η
τυχόν εξέταση του επιμερισμού της
υπαιτιότητας στην κατ’ έφεση δίκη δεν θα
παρήγε δεδικασμένο για της εσωτερικές
μεταξύ τους σχέσεις που θα ανακύψουν
στη δίκη της αναγωγής (αρθρ. 927 ΑΚ)
αφού δεν είναι αναγκαία για τη στήριξη
του διατακτικού (αρθρ. 331 Κ.Πολ.Δ.
βλ. Δ. Κονδύλη, Το δεδικασμένο παρ.
26 σελ. 307, 308, Μελέτη Σ. Πατεράκη:
Προβλήματα ομοδικίας στην κατ’ έφεση
δίκη ΝοΒ 37 545 επ.,Α. Κρητικού
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά
ατυχήματα παρ. 2568 επ.).

1073/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Θεοδωράτος, Ιωάννης Μπουρμπούλης
– Θανάσης Βγενόπουλος).
Απόφαση οριστική. Ποια είναι. Απαράδεκτη η συζήτηση αγωγής ενώπιον του εφετείου
για κονδύλια απώλειας εισοδημάτων επειδή δεν είχε κοινοποιηθεί αντίγραφό της στον
Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (άρθρο 10 παρ. 5 ν.489/1976). Δεκτή η αγωγή για
τα υπόλοιπα κονδύλια και εξαφάνιση της εκκαλουμένης. Κλήση του ενάγοντος ενώπιον
του εφετείου για το απαράδεκτο κεφάλαιο της αγωγής. Απορρίπτεται η κλήση γιατί
η απόφαση είναι οριστική.

Από τη διάταξη του άρθρου 309
Κ.Πολ.Δ. συνδυαζόμενη προς εκείνες
των άρθρων 513 και 553 του ίδιου
Κώδικα, που χαρακτηρίζουν ως οριστικές
αποφάσεις αυτές που περατώνουν όλη
τη δίκη ή μόνο τη δίκη για την αγωγή
ή για την ανταγωγή, συνάγεται ότι
οριστική είναι η απόφαση του εφετείου
ως προς τη διάταξη αυτής μετά την

οποία κατ’ αποδοχή λόγου εφέσεως,
γίνεται δεκτό ή απορρίπτεται κύριο ή
παρεμπίπτον αίτημα της αγωγής, ή
ανταγωγής καθ’ όλες ή μερικές από τις
βάσεις του και απεκδύεται το δικαστήριο
από οποιαδήποτε περαιτέρω εξουσία,
ως προς το αίτημα αυτό της αγωγής ή
ανταγωγής για τις αντίστοιχες βάσεις
(ΑΠ 509/1999 Ελλ.Δικ. 40 1711, ΑΠ
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137/1983 ΝοΒ 34 1542, Σ. Σαμουήλ,
η έφεση εκδ. Δ’ αριθ. 1147 σελ. 346).
Με την υπό κρίση αίτησηκλήση ο
αιτώνκαλών εκθέτει τα εξής: Ότι άσκησε
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κεφαλληνίας την από 8121997 αγωγή
κατά των καθ’ ων με την οποία ζήτησε να
υποχρεωθούν αυτοί να του καταβάλουν,
εις ολόκληρον ο καθένας, το ποσό των
7.584.979 δραχμών εκ των οποίων δραχ.
5.000.000 για απώλεια εισοδημάτων,
με το νόμιμο τόκο από την επίδοσή
της μέχρι την εξόφληση. Ότι επί της
ανωτέρω αγωγής του εκδόθηκε η υπ’
αριθ. 170/1999 οριστική απόφαση του
ως άνω Δικαστηρίου η οποία τη δέχθηκε
εν μέρει ως κατ’ ουσίαν βάσιμη. Ότι κατά
της αποφάσεως αυτής άσκησε την από
2122000 έφεση επί της οποίας εκδόθηκε
η υπ’ αριθ. 1008/2001 απόφαση του
Δικαστηρίου τούτου, η οποία τη δέχθηκε
ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, εξαφάνισε την
εκκαλουμένη απόφαση, δέχθηκε εν
μέρει την αγωγή και κήρυξε απαράδεκτη
τη συζήτηση αυτής (αγωγής) ως προς
το κονδύλιο της απώλειας εισοδημάτων,
διότι δεν είχε κοινοποιηθεί αντίγραφο
αυτής στον Προϊστάμενο της αρμόδιας

Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, σύμφωνα με το
άρθρο 10 παρ. 5 του Ν. 489/1976,
το οποίο ήδη έχει κοινοποιήσει. Ζητεί
δε να γίνει δεκτή η αίτησηκλήση καθώς
επίσης η ως άνω έφεσή του και η αγωγή
του. Η ανωτέρω αίτησηκλήση, η οποία
υποβάλλεται απ’ ευθείας στο Δικαστήριο
αυτό μετά την έκδοση της υπ’ αριθ.
1008/2001 αποφάσεώς του, η οποία είναι
οριστική δεδομένου ότι δέχθηκε την έφεση,
εξαφάνισε την εκκαλουμένη απόφαση,
δέχθηκε εν μέρει την αγωγή, υποχρέωσε
τους εναγομένους να καταβάλουν στους
ενάγοντες, εις ολόκληρον ο καθένας,
στον πρώτο το ποσό των 300.000
δραχμών και στο δεύτερο το ποσό των
885.786 δραχμών, κήρυξε απαράδεκτη
τη συζήτηση αυτής (αγωγής) και όχι
της εφέσεως ως προς το κονδύλιο της
απώλειας εισοδημάτων, καταδίκασε τους
εναγομένους στα δικαστικά έξοδα και των
δύο βαθμών δικαιοδοσίας εκ δραχμών
εκατό χιλιάδων (100.000) και με την
οποία απεκδυθεί έτσι από οποιαδήποτε
εξουσία επί της ανωτέρω υποθέσεως,
είναι κατά τα προεκτεθέντα απορριπτέα,
ως απαράδεκτη (βλ. και Ε.Κρ. 733/1997
Ελλ.Δικ. 42 491).

1075/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Πατηνιώτης, Νικόλαος Ραβαζούλας).
Πίνακας κατατάξεως δανειστών. Τα έξοδα κοινοποιήσεων του πίνακα προς τους
δανειστές και του οφειλέτη περιλαμβάνονται στα έξοδα εκτελέσεως και αφαιρούνται
από το πλειστηρίασμα.

Από τα έγγραφα τα οποία οι
διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται
αποδεικνύονται τα ακόλουθα. Με τον
ανακοπτόμενο υπ’ αριθμ. 30036/2000
πίνακα κατατάξεως δανειστών της
συμβολαιογράφου Πατρών Α.Σ., όπως ο

πίνακας αυτός μεταρρυθμίστηκε με την
εκκαλουμένη, κατετάγη και το εκκαλούν
ελληνικό δημόσιο για τα αναφερόμενα σ’
αυτόν ποσά προς μερικήν ικανοποίηση
αναγγελθεισών αξιώσεων του κατά των
οφειλετών καθ’ ων η εκτέλεση Π.Κ.
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κ.λπ., μεταξύ δε των εξόδων εκτελέσεως
που κατά το όρθρο 975 του ΚΠολΔ
προαφαιρέθηκαν της κατατάξεως των
δανειστών περιλαμβάνεται και το ποσό
των 334.080 δραχμών της αμοιβής της
συμβολαιογράφου υπαλλήλου στον
πλειστηριασμό και των εξόδων για την
έκδοση των κοινοποιηθέντων, ενός
στον καθένα προς τους αναγγελθέντες
δανειστές, τον οφειλέτη και την
επισπεύδουσα Τράπεζα, συνολικώς δε
δεκαέξι (16) αντιγράφων του πίνακα
κατατάξεως, όπως το ανωτέρω ποσό
προσδιορίστηκε με την εκκαλουμένη
(εκκαθάριση). Η έκδοση και κοινοποίηση
των αναγκαιούντων αυτών αντιγράφων
του πίνακα κατατάξεως, η οποία είναι
συνήθης στην πράξη (πρβλ. αρθρ.
979 παρ. 1 του ΚΠολΔ), έγινε προς
το συμφέρον όλων των δανειστών και
ειδικότερα για την άσκηση του δικαιώματος

ανακοπής κατά του πίνακα και δεν
οφείλεται σε υπερβάλλουσα πρόνοια
της υπαλλήλου του πλειστηριασμού
ούτε είναι περιττά, κατά συνέπειαν δε τα
σχετικά με τις ανωτέρω ενέργειες έξοδα
(αμοιβή και δαπάνες συμβολαιογράφου)
περιλαμβάνονται στα έξοδα εκτελέσεως
που κατά τις διατάξεις των άρθρων 932,
975 του ΚΠολΔ και 95 παρ. 1 του ν.δ.
670/77 αφαιρούνται από τον υπάλληλο
του πλειστηριασμού προ της κατατάξεως
των δανειστών στο πλειστηριασμό (βλ.
Βαθρακοκοίλη, αρθρ. 975 παρ. 16, ΕΑ
4652/90, ΕφΠατρ 580/03), όπως ορθώς
έκρινε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με
την προσβαλλόμενη απόφασή του,
απορρίπτοντας τον σχετικό λόγο της
ανακοπής, και τα αντίθετα που το
ανακόπτον ελληνικό δημόσιο υποστηρίζει
με την κρινόμενη έφεσή του είναι αβάσιμα
και απορριπτέα.

1099/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Ζαχαρόπουλος (Δικ.Αντ.), Δημήτριος Ρήγας,
Ευστάθιος Αρβανίτης).
Πίνακας κατατάξεως. Ο δανειστής που αναγγέλθηκε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει
ανακοπή κατά του επισπεύδοντος αμφισβητώντας το ύψος των εξόδων εκτελέσεως
που προαφαιρέθηκαν με τον πίνακα κατάταξης. Αν η ανακοπή γίνει δεκτή και μειωθεί
το ποσό των εξόδων, στο ποσό κατά το οποίο μειώθηκαν τα έξοδα, κατατάσσεται ο
ανακόπτων, χωρίς να ωφελούνται οι λοιποί δανειστές που δεν άσκησαν ανακοπή.
Έξοδα εκτελέσεως. Ποία θεωρούνται. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη
διενέργεια του πλειστηριασμού δεν αποτελεί έξοδο της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτελέσεως. Αμοιβές δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.
Κατάταξη απαιτήσεων του δημοσίου και εργαζομένων.

Από τις διατάξεις των άρθρων
933, 975 και 979 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι
δικαιούχος των προαφαιρουμένων από τον
υπάλληλο του πλειστηριασμού εξόδων της
αναγκαστικής εκτέλεσης, μετά την οποία
στο εναπομένον ποσό πλειστηριάσματος

κατατάσσονται οι αναγγελθέντες
δανειστές, κατά την αρμόζουσα στις
απαιτήσεις τους σειρά και τάξη, είναι ο
επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση,
ο οποίος και νομιμοποιείται παθητικώς
επί ανακοπής αναγγελθέντος δανειστή
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κατά του πίνακα κατάταξης, αφού με την
προαφαίρεση υπέρ αυτού των εξόδων
γίνεται διανομή του πλειστηριάσματος
υπέρ του επισπεύδοντος. Αν δε γίνει
δεκτή η ανακοπή και το ποσό των
εξόδων μειωθεί, στο ποσό κατά το οποίο
τα έξοδα αυτά μειώθηκαν κατατάσσεται
ο ανακόπτων, χωρίς να ωφελούνται
οι λοιποί δανειστές που δεν άσκησαν
ανακοπή για το λόγο αυτό. Επομένως
ο δανειστής που αναγγέλθηκε έχει
έννομο συμφέρον να ασκήσει ανακοπή
απευθυνόμενη κατά του επισπεύδοντος
αμφισβητώντας το ύψος των εξόδων
εκτελέσεως που προαφαιρέθηκαν με
τον πίνακα κατάταξης από τον υπάλληλο
του πλειστηριασμού, διότι, και αν ακόμη
υπάρχουν αναγγελθέντες δανειστές που
κατατάχτηκαν για μικρότερο ποσό εκείνου
που αναγγέλθηκαν και οι απαιτήσεις τους
εξοπλίζονται με προνόμιο ισχυρότερο του
ανακόπτοντος, δεν ελέγχεται ο πίνακας
ως προς τις απαιτήσεις αυτών (ΑΠ 756/
01 Ελ. Δ. 43.1393 και ΑΠ 755/01 Ελ. Δ.
43.1392).
Ως έξοδα εκτέλεσης, κατά
την έννοια του άρθρου 932 και 975
ΚΠολΔ, τα οποία προαφαιρούνται από
το πλειστηρίασμα θεωρούνται όλες οι
δαπάνες που εξυπηρετούν το κοινό
συμφέρον όλων των δανειστών, οι
οποίες είναι αναγκαίες για την έναρξη και
τη διεξαγωγή του συνόλου της διαδικασίας
της αναγκαστικής εκτέλεσης, από την
λήψη απογράφου του εκτελεστού τίτλου
μέχρι και την περάτωσή της. Γενικώς
περιλαμβάνονται στα έξοδα αυτά τα
έξοδα λήψης απογράφου, σύνταξης και
κοινοποίησης επιταγής προς πληρωμή,
αμοιβές φυλάκων και μεσεγγυούχων,
έξοδα κατάσχεσης, πλειστηριασμού και
κατάταξης. Δεν θεωρούνται έξοδα που
έγιναν υπέρ όλων τα δανειστών και δεν
προαφαιρούνται οι δαπάνες που έγιναν
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για την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου,
τα έξοδα αναγγελίας, τα έξοδα εξόφλησης
του πίνακα και λήψεως αντιγράφου αυτού
από τους αναγγελθέντες και τα έξοδα
περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης,
διότι όλες αυτές οι δαπάνες γίνονται για
το ατομικό συμφέρον των δανειστών (ΑΠ
1359/98 Ελ. Δ. 40.307, ΑΠ 1578/95 Ελ.
Δ. 38.1087, ΑΠ 237/87 ΕΕΝ 34.620, ΕΑ
2477/90 Ελ. Δ. 30.614, 8055/90 Ελ.Δ.
32.1054, 1206/84 Δ. 19.109, 1865/79 ΝοΒ
28,524, 8491/91 ΝοΒ 28,814, 70/1989
ΝοΒ 37.1436, Εφ. Πατρών 1022/95 και
6/1998 αδημ., Ι. Μπρίνιας «Αναγκαστική
Εκτέλεσις» παρ. 408, Ι. Καστριώτης
Αρμεν. ΚΖ637). Ειδικότερα για τα έξοδα
(αμοιβή) του συμβολαιογράφου για την
διενέργεια του πλειστηριασμού και την
έκδοση περίληψης της κατακυρωτικής
έκθεσης ισχύουν τα εξής: α) Κατά το
άρθρο 2 § 1 της υπ’ αριθμ. 74084/96
κοινής απόφασης των υπουργών
Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών
και Δικαιοσύνης «Καθορισμός των
δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων»,
η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
του τότε ισχύοντος ν. 670/77 και ήδη
άρθρου 40 του ν. 2830/2000 «Κώδικας
Συμβολαιογράφων», τα δικαιώματα του
συμβολαιογράφου για τη διενέργεια
πλειστηριασμού καθορίζονται σε πάγιο
τέλος δραχμών 1.000 και σε αναλογικό
5% επί του ποσού του πλειστηριάσματος,
δεν μπορεί δε να είναι μικρότερα από
3.000 και μεγαλύτερα των 21.000 δρχ. Με
την καταβολή της αμοιβής (δικαιωμάτων)
αυτής του συμβολαιογράφου βαρύνεται
ο τελευταίος πλειοδότης, όπως τούτο
ρητώς ορίζεται στην προαναφερομένη
διάταξη. Επομένως η αμοιβή του
συμβολαιογράφου για τη διενέργεια του
πλειστηριασμού δεν αποτελεί έξοδο της
διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
που καταβάλλεται από τον επισπεύδοντα
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για το κοινό συμφέρον όλων των δανειστών
και επομένως δεν προαφαιρείται από
το ποσό του πλειστηριάσματος, β) η
εκδιδόμενη περίληψη της κατακυρωτικής
έκθεσης αποτελεί νόμιμο τίτλο, δυνάμει
του οποίου, εφόσον υπάρξει και
μεταγραφή, μεταβιβάζεται η κυριότητα
του πλειστηριασθέντος ακινήτου στον
υπερθεματιστή. Αυτή επέχει θέση
συμβολαιογραφικού εγγράφου, διότι
αφορά πώληση του πλειστηριασθέντος
ακινήτου στον υπερθεματιστή, με τη
νόμιμη διαδικασία της αναγκαστικής
εκτέλεσης, διενεργούμενη δηλαδή με
τη συμμετοχή της αρχής (ΑΠ 36/01
Ελ.Δ. 42.741). Τα έξοδα για την έκδοση
περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης,
από την οποία ο υπερθεματιστής
αποκτά δικαιώματα, ρυθμίζονται από
το άρθρο 527 ΑΚ κατανέμονται δε κατ’
ισομοιρία μεταξύ του καθού η εκτέλεση
και του υπερθεματιστή, ο δε υπάλληλος
του πλειστηριασμού, αν δεν υπάρχει
αντίθετος όρος στο σχετικό πρόγραμμα,
αναλαμβάνει από το πλειστηρίασμα την
αναλογούσα στον καθού μερίδα (ΕΑ
5022/79 ΝοΒ 23.803 Μπρίνιας όπ. παρ.
579 σελ. 1325). Για την προαφαίρεση
των εξόδων της αναγκαστικής εκτέλεσης
υπό την παραπάνω έννοια, απαιτείται
όπως εκκαθαρισθούν αυτά από τον
υπάλληλο του πλειστηριασμού, ήτοι να
προσδιορισθούν κατά ποσό και ποσό και
αιτία με βάση τα έγγραφα του φακέλου
του πλειστηριασμού. Ο προσδιορισμός
(εκκαθάριση) των εξόδων μπορεί να
γίνει είτε με τον πίνακα κατάταξης είτε
με εξώδικη πράξη του υπαλλήλου του
πλειστηριασμού. Ο ανακόπτων τον
πίνακα κατάταξης ως προς τα έξοδα που
προαφαιρέθηκαν αρκεί με το σχετικό λόγο
της ανακοπής του να προβάλλει άρνηση
των εξόδων αυτών, υποχρεουμένου του
καθού (επισπεύδοντος), που μάχεται
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για την ύπαρξη και το μέγεθος αυτών να
αποδείξει την αιτία και το μέγεθος αυτών
(ΑΠ 1722/98 Ελ.Δ. 40.603, ΑΠ 1355/98
Ελ.Δ. 40.287).
…. Από τον ανακοπτόμενο πίνακα
αποδεικνύεται ότι ο υπάλληλος του
πλειστηριασμού προαφαίρεσε ως έξοδα
της αναγκαστικής εκτέλεσης και τα εξής
ποσά το ύψος των οποίων αμφισβητεί
το ανακόπτον: α) ποσό 334.650
δρχ. για έξοδα και τέλη του πίνακα
κατάταξης, δικαιώματα αντιγράφων
και εξόδων επίδοσης του πίνακα στον
επισπεύδοντα, τον καθού και τους
αναγγελθέντες δανειστές. Στον πίνακα
δεν καθορίζονται τα επί μέρους ποσά
για κάθε μία των παραπάνω αιτιών. Για
τη σύνταξη του πίνακα ο υπάλληλος
του πλειστηριασμού δικαιούται αμοιβής,
σύμφωνα με την παραπάνω υπουργική
απόφαση που καθορίζει τα δικαιώματα
των συμβολαιογράφων κατ’ ανώτατο
όριο ποσό 15.000 δρχ. Αφού δε ο καθού
η ανακοπή επισπεύδων που ερημοδικεί
δεν αποδεικνύει το ύψος των εξόδων
αυτών κατά αιτία και ποσό, ούτε από το
σύνολο των εγγράφων αποδεικνύεται
αυτό, πρέπει το ποσό αυτό να περιορισθεί
σε 105.900 δραχμές που συνομολογεί το
ανακόπτον, μειουμένου του κονδυλίου
αυτού κατά ποσό 228.750 δραχμών, β)
με τον ανακοπτόμενο πίνακα αφαιρέθηκε
ποσό 66.850 δρχ. ως αμοιβή του
δικηγόρου Γ.Ν. για την σύνταξη επιταγής
προς πληρωμή. Η αναγκαστική εκτέλεση
έγινε με επίσπευση του καθού η ανακοπή
προς είσπραξη απαιτήσεως του εις βάρος
της καθής η εκτέλεση, με βάση την υπ
‘αριθμ. 1249/98 διαταγή πληρωμής του
δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών. Σύμφωνα με το άρθρο 127
του Κώδικα Δικηγόρων η αμοιβή του
προαναφερομένου δικηγόρου για τη
σύνταξη επιταγής ανέρχεται σε 25
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μεταλλικές δραχμές ήτοι σε δραχμές
3.500 (25 Χ 140) . Επομένως το ποσό
των 66.850 πρέπει να μειωθεί κατά το
παραπάνω ποσό των 3.500 και απομένει
υπόλοιπο εκ δραχμών 63.350 πλην όμως
το ανακόπτον ζητεί για την αιτία αυτή να
καταταγεί στο ποσό των 45.850 δρχ. γ)
προαφαιρέθηκε ποσό 1.214.054 δραχμές
για αμοιβή του δικαστικού επιμελητή. Στον
ανακοπτόμενο πίνακα γίνεται αναφορά σε
πέντε πίνακες του δικαστικού επιμελητή
Α.Π., στους οποίους αναφέρονται τα
δικαιώματα αυτού. Ο τρόπος αυτός δεν
αποτελεί νόμιμο τρόπο εκκαθάρισης με
πράξη του υπαλλήλου του πλειστηριασμού
ως προς τις δαπάνες του επισπεύδοντος
που ήσαν αναγκαίες για την έναρξη και τη
διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω στις
νομικές σκέψεις. Στους πέντε αυτούς
πίνακες του δικαστικού επιμελητή
αναφέρονται και οι εξής δαπάνες, που
αμφισβητεί το ανακόπτον: α) δραχ.
75.000 συνολικώς, για δικαιώματα
πέντε περιλήψεων εκθέσεως, χωρίς
να αναφέρεται περί ποίας εκθέσεως
πρόκειται, β) δρχ. 21.750 συνολικώς (5 Χ
4.350) για πέντε καταθέσεις παραγγελίας
και δικαστικής κατάθεσης. Σύμφωνα
όμως με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο
Ζ περ. θ’ της υπ’ αριθμ. 157838/99
απόφασης των υπουργών Εθνικής
Οικονομίας και Δικαιοσύνης «καθορισμός
αμοιβών δικαστικών επιμελητών» τα
δικαιώματα του δικαστικού επιμελητή για
καταθέσεις εγγράφων στον υπάλληλο
του πλειστηριασμού είναι 350 δρχ.
Επομένως συνολικώς το παραπάνω
ποσό πρέπει να περιορισθεί σε 1750 δρχ.,
και στο εναπομένον εκ δραχμών 20.000
πρέπει να καταταγεί το ανακόπτον, δ)
έχει αφαιρεθεί ποσό συνολικώς 44.000
δραχμές (2 Χ 22.000) ως αμοιβή του
δικαστικού επιμελητή για δύο εκθέσεις
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ματαίωσης πλειστηριασμού. Όμως δεν
αναφέρεται στους σχετικούς πίνακες του
δικαστικού επιμελητή πότε είχε ορισθεί
και ματαιώθηκε ο πλειστηριασμός,
ώστε αυτός να δικαιούται το ήμισυ της
αμοιβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
κεφάλαιο ΣΤ της παραπάνω υπουργικής
απόφασης. Επομένως το ποσό αυτό δεν
αποτελεί έξοδα εκτελέσεως και πρέπει
να καταταγεί σ’ αυτό το ανακόπτον. Κατ’
ακολουθίαν πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος
της ανακοπής με τον οποίο το ανακόπτον
ζητεί τον περιορισμό των εξόδων κατά
ποσό 413.600 (228.000 + 45.850 +
75.000 + 20.000 + 44.000) καταταγεί
δε στο παραπάνω ποσό το ανακόπτον,
όπως στο διατακτικό καθορίζεται.
…….. Από τις διατάξεις των
άρθρων 61 του ΚΕΔΕ, όπως αυτό ισχύει
μετά την κατάργηση της παρ. 2 αυτού
με το άρθρο 24 παρ. 1 ν. 2093/92 και
την αντικατάσταση της παρ. 5 αυτού με
το άρθρο 41 παρ. 10 του ν. 2648/98 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων
975, 976, 977 παρ. 1 και 1077 παρ.
1 ΚΠολΔ προκύπτουν τα εξής: α) το
Δημόσιο κατατάσσεται σε περίπτωση
πλειστηριασμού ακινήτου του οφειλέτη
του, για τα χρέη αυτού προς το Δημόσιο
με τις κάθε είδους προσαυξήσεις,
στην 5η σειρά του άρθρου 975 ΚΠολΔ
προηγούμενο των ενυπόθηκων
δανειστών, ικανοποιείται όμως μόνο από το
1/3 του πλειστηριάσματος όταν
συντρέχουν και ενυπόθηκοι δανειστές (ΑΠ
394/01 Ελ.Δ. 43.124), β) οι απαιτήσεις
των εργαζομένων από την παροχή
εξαρτημένης εργασίας που προέκυψαν
δύο έτη πριν την ημερομηνία διενεργείας
του πρώτου πλειστηριασμού, καθώς
και οι παρεπόμενες αυτών απαιτήσεις
(τόκοι) κατατάσσονται στην 3η σειρά
του προαναφερομένου άρθρου 975
ΚΠολΔ. Δηλαδή οι απαιτήσεις αυτές από
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εξαρτημένη εργασία και οι παρεπόμενες
αυτών προηγούνται των απαιτήσεων
του Δημοσίου. Η αποζημίωση όμως λόγω
καταγγελίας της σχέσεως εργασίας από
τον εργοδότη καθώς και οι οφειλόμενοι
επ’ αυτής τόκοι κατατάσσονται στην
παραπάνω σειρά (3η) ανεξαρτήτως του

πότε προέκυψαν μετά δε την ικανοποίηση
των απαιτήσεων αυτών ακολουθεί η
κατά το άρθρο 977 ΚΠολΔ διαίρεση του
πλειστηριάσματος σε ποσοστά 1/3 και
2/3 (ΑΠ 387/01 και 613/01 Ελ.Δ. 43.123
και 124).

1102/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Λαλιώτης, Αγγελος Αγγελόπουλος).
Έφεση. Εξαφάνιση πρωτόδικης απόφασης. Το εφετείο εξετάζει πλέον όλες τις βάσεις
της αγωγής που δεν έχουν εξετασθεί πρωτόδικα, γιατί δικάζεται πλέον η αγωγή και
όχι η έφεση. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
522, 535 § 1 και 536 § 2 Κ.Πολ.Δ.,
προκύπτει ότι το Εφετείο, όταν μετά την
παραδοχή βάσιμου λόγου έφεσης κρατεί
την υπόθεση προς περαιτέρω συζήτηση,
υποκαθιστά σε όλα τα δικαιώματα του
το Πρωτοδικείο και καθίσταται αρμόδιο
να εξετάσει, όπως εκείνο, και να λύσει
όλα τα ζητήματα, που είχαν υποβληθεί
πρωτοδίκως και είναι αναγκαία για την
οριστική διάγνωση της διαφοράς. Εάν
η αγωγή έχει περισσότερες βάσεις το
μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως
δεν περιορίζεται μόνο στις διατάξεις της
πρωτόδικης απόφασης, οι οποίες έχουν
προσβληθεί με την έφεση, αλλά εκτείνεται
και στις βάσεις της αγωγής, που δεν
είχαν εξεταστεί πρωτοδίκως, διότι δεν
δικάζεται πλέον η έφεση, αλλά η αγωγή
(Α.Π. 1318/94 Ελλ.Δικ. 1996 σελ. 655).

Συνεπώς, πρέπει, μετά την εξαφάνιση
της εκκαλουμένης αποφάσεως και την
απόρριψη της αγωγής ως προς τη
βάση της τη στηριζόμενη στη σύμβαση
σωρευτικής αναδοχής χρέους, κατά
το μέρος που στρέφεται εναντίον του
εκκαλούντος Επικουρικού Κεφαλαίου,
να εξεταστεί και η βάση αυτής (αγωγής)
ως προς το τελευταίο, που στηρίζεται στη
σύμβαση ασφαλίσεως, λόγω ανακλήσεως
της άδειας λειτουργίας της εναγομένης
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΣΤΙΑ Α.Α.Α.Ε.» και της υπεισελεύσεως
του ως άνω εκκαλούντος στο σύνολο
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
της ασφαλιστικής αυτής επιχείρησης,
καθόσον η παραπάνω βάση δεν
ερευνήθηκε, όπως προκύπτει από το
σχετικό της ανωτέρω αποφάσεως.

1114/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λάμπρος Κούτσικος, Μαρία Τζεφριού – Γεώργιος Κτενάς).
Μάρτυρες. Χωρίς εμπρόθεσμη γνωστοποίησή τους δεν μπορεί να χορηγηθεί
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παράταση της προθεσμίας προς εξέταση μαρτύρων από το δικαστήριο που δικάζει
την ουσία της υποθέσεως.

Σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 397 παρ. 2 Κπολ.Δ., αφού
αρχίσει η εξέταση των μαρτύρων, κανένας
από τους διαδίκους δεν μπορεί να
γνωστοποιήσει μάρτυρες. Με τη διάταξη
αυτή θεσπίζεται έκπτωση από το δικαίωμα
της γνωστοποιήσεως και εξετάσεως
μαρτύρων μετά την έναρξη της εξετάσεως
αυτών ενώπιον του δικαστηρίου ή του
εισηγητή ή του εντεταλμένου δικαστή
και τούτο για να αποτραπεί η κατασκευή
ψευδομαρτύρων προς ανασκευή των
καταθέσεων που ήδη έχουν γίνει (Μπέη,
Πολ. Δικ. άρθρο 397 σελ. 1709, όπου και

οι εκεί παραπομπές, ολ. ΑΠ 707/74 ΝοΒ
23.299). Η γνωστοποίηση επομένως
εμπροθέσμως των μαρτύρων αποτελεί
προϋπόθεση για τη χορήγηση, σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 149 παρ. 5
ΚΠολΔ, νέας προθεσμίας των αποδείξεων
έως έξι (6) μήνες από το δικαστήριο που
δικάζει την ουσία της υποθέσεως στο
διάδικο που τη ζητεί με τις προτάσεις του.
Αν δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή το
αίτημα για χορήγηση νέας προθεσμίας
είναι απαράδεκτο (ΕΑ 1317/93 Ελλ.
Δικ. 1995 σελ. 1586, όπου και οι εκεί
παραπομπές).

1128/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Γεώργιος Κωστακόπουλος).
Αναγκαστική εκτέλεση. Αγορά ακινήτου με δάνειο από τον Αυτόνομο Οργανισμό
Εργατικής Κατοικίας (Α.Ο.Ε.Κ.). Δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση από τρίτον.

Κατά το άρθρο 175 εδ. α’ Α.Κ. «η
διάθεση ενός αντικειμένου είναι άκυρη αν
ο νόμος την απαγορεύει». Προς
δικαιοπρακτική διάθεση εξομοιούται και η
από το δανειστή με αναγκαστική κατάσχεση
και πλειστηριασμό πραγματοποιούμενη. Η
απαγόρευση της διάθεσης δεν είναι
αναγκαίο να διατυπώνεται ρητώς στο νόμο,
αλλ’ αρκεί να συνάγεται ότι οπωσδήποτε
αυτό ήθελε ο νομοθέτης. Εξάλλου, με τα
άρθρα 1, 4 και 6 § 2 του ν.δ. 1138/1972
«περί αναπροσαρμογής και βελτιώσεως
των στεγαστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας»,
ορίζεται ότι η με τα προγράμματα αυτά
στεγαστική συνδρομή περιλαμβάνει και τη

χορήγηση δανείου για ανέγερση κατοικίας
ή την αγορά έτοιμης και ότι για την
εξόφληση των δανείων αυτών εγγράφεται,
υπέρ της στο άρθρο 8 αναφερόμενης
διαχειρίστριας Τράπεζας ή Οργανισμού,
πρώτη υποθήκη επί του αποκτώμενου με
το δάνειο ακινήτου. Με την παράγραφο δε
4 του άρθρου 6 του ίδιου ν.δ. (1138/1972)
ορίζεται ότι «επιτρέπεται προ της
εξοφλήσεως του χορηγηθέντος δανείου ή
του τιμήματος παραχωρηθέντος ακινήτου
η μεταβίβαση της κυριότητας, ως και η
σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επί
των δυνάμει του παρόντος αγοραζομένων
ή παραχωρουμένων ακινήτων, εφόσον
συντρέχει σπουδαίος λόγος, προσηκόντως
ητιολογημένως, κατόπιν αποφάσεως του
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οικείου Νομάρχου, εκδιδομένης μετά
γνώμην του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Στεγάσεως, επιφυλασσομένων των
διατάξεων της § 2 του παρόντος άρθρου».
Από την τελευταία αυτή διάταξη,
ερμηνευόμενη σε συνδυασμό με τις πιο
πάνω αναφερόμενες και με την § 13 του
άρθρου 6 του παρεμφερή κοινωνικό σκοπό
εξυπηρετούντος β.δ 775/1964 («περί
κωδικοποιήσεως διατάξεων περί Λαϊκής
Κατοικίας»), η οποία ορίζει ότι «υφισταμένης
υποθήκης, πάσα απαλλοτρίωσις του
ακινήτου είναι άκυρος, επιτρεπομένης
μόνον της μεταβιβάσεως λόγω προικόςήδη
γονικής παροχήςυπέρ κατιόντων ή
αδελφών», συνάγεται ότι με αυτή, από
λόγους
γενικώτερου
δημόσιου
συμφέροντος θεσπίζεται απαγόρευση της
διάθεσης και της με αναγκαστική εκτέλεση
πραγματοποιούμενης, του με χρήματα του
παραπάνω δανείου, κατά τις διατάξεις του
ν.δ. 1138/1972, αγορασθέντος ή
ανεγερθέντος ακινήτου, χωρίς να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 6 § 4
αυτού, η δε παρά τις προϋποθέσεις αυτές
γενόμενη διάθεση είναι απολύτως άκυρη.
Διαφορετική ερμηνευτική λύση δεν μπορεί
να συναχθεί ούτε εκ του ότι εγγράφεται
υποθήκη υπέρ του χορηγήσαντος το
σχετικό δάνειο Οργανισμού ή Τράπεζας,
αφού υπό ορισμένες προϋποθέσεις
επιτρέπεται η εκποίηση του ακινήτου και
γι’ αυτή προφανώς την περίπτωση γίνεται
η εγγραφή, ούτε από το ότι η διάταξη του
άρθρου 5 § 2 του ν.δ. 1138/1972
παραπέμπει μόνο στη διάταξη του άρθρου
6 § 12 του β.δ. 775/1964, που ορίζει τον
τρόπο χορήγησης του δανείου κ.λπ., όχι
δε και στην παρ. 13 του αυτού άρθρου, που
ορίζει ρητώς περί ακυρότητας της
διάθεσης, αφού η ακυρότητα της διάθεσης
στις περιπτώσεις του ν.δ.1138/1972,
προκύπτει από τη διάταξη της § 4 του
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άρθρου 6 αυτού του ν.δ. (1138/1972) και
έτσι θα ήταν περιττή μια τέτοια παραπομπή.
Περαιτέρω, με το άρθρο 4 του ν. 1641 της
5.1.1986 «Μικτά δανειοδοτικά στεγαστικά
προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής
Κατοικίας και άλλες διατάξεις», ορίζεται μεν,
σχετικά με τη στεγαστική συνδρομή, που
παρέχεται με τις διατάξεις του νόμου αυτού,
στους δικαιούχους σύμφωνα με τον
εκάστοτε κανονισμό του Οργανισμού
Εργατικής Κατοικίας, η οποία περιλαμβάνει,
πλην άλλων, δάνειο για αγορά κατοικίας
από το δικαιούχο (άρθρο 1 αυτού του
νόμου), ότι «πριν από την εξόφληση του
δανείου και επί δεκαετίας από τη λήψη του,
απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε
δικαιοπραξία ή προσύμφωνο διάθεσης του
ακινήτου που αποκτάται με δάνειο ή
σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου
βάρους ή επιβολή κατασχέσεως του.
Επιτρέπεται η μεταβίβαση της κυριότητας
των ακινήτων που αγοράζονται ή
ανεγείρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου αυτού και προ της παρόδου
δεκαετίας, εφόσον συντρέχει σπουδαίος
λόγος, ο οποίος ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, κρίνεται με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου του Ο.Ε.Κ. Η
παραπάνω μεταβίβαση τελεί υπό την
προϋπόθεση της ολοσχερούς εξοφλήσεως
του οφειλομένου δανείου. Η προϋπόθεση
αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις
μεταβιβάσεων μεταξύ συζύγων, λόγω
γονικής παροχής ή δωρεάς, μεταβίβασης
σε άλλο δικαιούχο στέγασης, εκείνος όμως
που αποκτά βαρύνεται με την υποχρέωση
εξυπηρέτησης των δόσεων του δανείου»,
πλην όμως ο πιο πάνω περιορισμός
(10ετία από τη λήψη του δανείου) δεν
αναφέρεται στα δάνεια που έχουν
χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του
προδιαληφθέντος ν.δ. 1138/1972, οι όροι
και οι ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των
οποίων (δανείων που χορηγήθηκαν με το
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ν.δ. 1138/1972) παραμένουν σε ισχύ μέχρι
την τελική εξόφληση των δανείων αυτών,
κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 7 του
παραπάνω ν. 1641/1986, αλλά στα δάνεια
που συνομολογούνται, κατά τις διατάξεις
του τελευταίου αυτού νόμου, ήτοι μετά τις
5.11.1986, που άρχισε αυτός να ισχύει
(άρθρο 30 αυτού). Επομένως, για τα δάνεια
που έχουν χορηγηθεί μέχρι της αμέσως
πιο πάνω ημεροχρονολογίας δημοσίευσης
του ν. 1641/1986, δεν ισχύει ο
προδιαληφθείς περιορισμός της δεκαετίας
από τη λήψη τους (ιδ. ΕΑ 7474/1998 Ελλ
Δνη 40 646 και εκεί παραπομπές). Στην
προκείμενη περίπτωση από τα
προσκομιζόμενα, με επίκληση, έγγραφα
και όσα διαλαμβάνονται στις πρωτόδικες
προτάσεις και τις προτάσεις ενώπιον αυτού
του δικαστηρίου κατά τη συνεδρία αυτού
που κηρύχτηκε απαράδεκτη η συζήτηση
της έφεσης του ερημοδικαζόμενου
εφεσιβλήτου καθ’ ου η ανακοπή,
αποδεικνύονται τ’ ακόλουθα: Με τη 241/
1997 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της
δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο
Αγρινίου Β.Λ. και με επίσπευση του καθ’
ου η ανακοπήεφεσιβλήτου κατασχέθηκε το
Β5 διαμέρισμα, εμβαδού 91,12 τ.μ., του
ανακόπτοντοςεκκαλούντος, που βρίσκεται
σε πολυκατοικία στη συνοικία Αγία Τριάδα
της πόλης του Αγρινίου, για ικανοποίηση
απαίτησης του 6.877.050 δραχμών, που του
επιδικάστηκε με τις 5142, 5143/1997
διαταγές πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τις
7604, 7643/1997 όμοιες του Ειρηνοδίκη
Αθηνών. Ο πλειστηριασμός που είχε
οριστεί αρχικά για τις 11.3.1998 ανεστάλη
συναινετικά για τέσσερις μήνες, ακολούθως
δε μετά την έκδοση επαναληπτικού
προγράμματος ορίστηκε για τις 16.4.1998,
οπότε και πάλι ανεστάλη, χωρίς μέχρι
σήμερα να έχει διενεργηθεί. Το εν λόγω
διαμέρισμα απέκτησε ο ανακόπτων με το
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10099/1983
συμβόλαιο
του
Συμβολαιογράφου Αγρινίου Α.Π., που έχει
νόμιμα μεταγραφεί. Για την απόκτησή του
ο ανακόπτων έλαβε δάνειο 3.150.000
δραχμών από τον Αυτόνομο Οργανισμό
Εργατικής Κατοικίας και για την εξασφάλιση
του ενεγράφη στις 28.9.1983 πρώτη
υποθήκη υπέρ της διαχειρίστριας Εθνικής
Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδος και σε
βάρος
του
προδιαληφθέντος
διαμερίσματος. Το δάνειο χορηγήθηκε με
το 10122/8.9.1983 δανειστικό συμβόλαιο
του ίδιου πιο πάνω Συμβολαιογράφου,
ορίστηκε δε προθεσμία εξόφλησής του 25
ετών και τμηματική καταβολή του σε 46
εξαμηνιαίες δόσεις, μέχρι δε την επιβολή
της κατάσχεσης δεν είχε εξοφληθεί, ούτε
και εκδόθηκε απόφαση του οικείου
Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, που να
βεβαιώνει τη συνδρομή σπουδαίου λόγου
για την επιβολή της κατάσχεσης. Σύμφωνα
με τα παραπάνω δεδομένα η επιβληθείσα
σε βάρος του διαμερίσματος του
ανακόπτοντος αναγκαστική κατάσχεση
είναι άκυρη, κατά τις προπαρατεθείσες
διατάξεις των άρθρων 6 § 4 ν.δ. 1138/1972
και 175 εδ. α’ Α.Κ., ως γενόμενη σε ακίνητο,
που έχει αγοραστεί με δάνειο χορηγηθέν,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
παραπάνω ν.δ., χωρίς προηγουμένως να
έχει εξοφληθεί αυτό και να έχει τηρηθεί η
προβλεπόμενη από το προαναφερόμενο
άρθρο 6 διαδικασία, η δε παρέλευση
δεκαετίας από τη λήψη του δανείου
(8.9.1983) έως την αναγκαστική κατάσχεση
(19.5.1997) δεν ασκεί εν προκειμένω
έννομη επιρροή, όπως εσφαλμένα
υπολαμβάνει ο καθ’ ου η ανακοπή, αφού
τέτοιος όρος, κατά τα προπαρατεθέντα, δεν
ισχύει για το δάνειο τούτο σε κάθε δε
περίπτωση είναι απορριπτέος ο σχετικός
ισχυρισμός του καθ’ ου η ανακοπή, αφού
πλέον της 10 ετίας απαιτείται σωρευτικά
και εξόφληση του δανείου (βλ. Α Π 1642/
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02), περίπτωση που δεν συντρέχει εν
προκειμένω. Η πιο πάνω ακυρότητα είναι
απόλυτη, ενόψει του παραπάνω
γενικώτερου κοινωνικού σκοπού της
θεσπισθείσας απαγόρευσης και επομένως

νόμιμα την επικαλείται ο ανακόπτων με τον
προαναφερθέντα μοναδικό λόγο της
ανακοπής, γι’ αυτό, κατά παραδοχή του, η
ανακοπή είναι ουσιαστικά βάσιμη.

1131/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Χρήστος Μούλιας, Ανδρέας Γάτσος).
Τριτανακοπή. Ποιοι δικαιούνται να την ασκήσουν. Συμπαικτική δίκη. Περιστατικά.

Από τα άρθρα 583 και 586 επ.
του Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι κάθε τρίτος
που δεν είχε συμμετάσχει ούτε είχε
προσκληθεί να συμμετάσχει σε ορισμένη
δίκη και δεν είχε καταστεί έτσι διάδικος σ’
αυτήν μπορεί να ασκήσει τριτανακοπή
κατά της οριστικής απόφασης που
εκδόθηκε μεταξύ άλλων αν η απόφαση
αυτή βλάπτει ή θέτει σε κίνδυνο τα έννομα
συμφέροντά του, η βλάβη δε αυτή (ή ο
κίνδυνος) μπορεί να είναι άμεση, έμμεση
ή και ενδεχόμενη και μπορεί να απορρέει
από το διατακτικό ή το αιτιολογικό της
προσβαλλόμενης απόφασης (βλ. Μπέη,
άρθρ. 586 σελ. 2450 επ. και ιδίως 2456
2458, Κεραμέως, Ένδικα μέσα, 2002, §49
σελ. 137, ΑΠ. 128/1991 ΕλλΔ. 33.819,
681/90 ΕλλΔ. 31.319, ΕΑ. 7541/1990,
1099/1991 ΕλλΔ. 34.1262, 1263, 8565/
1986 ΕλλΔ. 28.867, ΕφΘεσ. 2849/1991
ΕλλΔ. 33.1273). Τριτανακοπή μπορεί
να ασκήσει και ο τρίτος που δεσμεύεται
από το δεδικασμένο της αποφάσεως
εφόσον επικαλείται δόλο ή συμπαιγνία
των διαδίκων (αρθρ. 586§2 του Κ.ΠολΔ,
Ολομ. ΑΠ. 23/1995 ΕλλΔ. 37.579), το
ίδιο δε ισχύει και για τους δανειστές
του καταδικασθέντος με την απόφαση

εναγομένου οφειλέτη (Ράμμος, Στοιχεία,
ΙΙ §9 σελ. 91 πρβλ. Μπέη, σελ. 2457),
οι οποίοι εν πάση περιπτώσει μπορούν
να επικαλεσθούν τα περιστατικά αυτά
(δόλο ή συμπαιγνία των διαδίκων) για να
θεμελιώσουν τη βλάβη των συμφερόντων
τους από την τριτανακοπτόμενη
απόφαση (βλ. και ΕΑ. 7541/1990 ΕλλΔ.
34.162223).
Με την ως άνω υπ’ αριθμ. 195/
1992 τριτανακοπτόμενη απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών
υποχρεώθηκε ο πρώτος από τους
καθών η τριτανακοπή εφεσίβλητους,
κατά παραδοχήν της εναντίον του από
4.10.1991 αγωγής των λοιπών, που
είναι γιοί του, να καταβάλει στον καθένα
από αυτούς το ποσό των 4.286.317
δραχμών και συνολικά το ποσό των
8.572.634 δραχμών, με τον νόμιμο τόκο
από 22.11.1991, των αναφερόμενων στην
αγωγή και στην απόφαση αυτή διαδοχικών
συμβάσεων δανείου βάσει των οποίων
οι δεύτερος και τρίτος από τους καθών
εφεσίβλητους παρέδωσαν στον πρώτο,
πατέρα τους, τα ανωτέρω χρηματικά ποσά
κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.1987
έως 23.9.1991, μετά δε την τελεσιδικία της
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απόφασης αυτής, που εκδόθηκε ερήμην
του πρώτου (εναγομένου) και κατά της
οποίας ο εναγόμενος δεν άσκησε κανένα
ένδικο μέσον, οι δεύτερος και τρίτος από
τους καθών (ενάγοντες) προέβησαν την
10.6.1992 στην εγγραφή υποθήκης για το
ποσό των 5.255.971 δραχμών ο καθένας
της επιδικασθείσης αξιώσεώς τους επί
των ακινήτων του πρώτου και ειδικότερα
α) ενός αγρού ελαιώνα κ.λ.π.
Ο ίδιος πρώτος από τους καθών
εφεσίβλητους την 24.11.1985 είχε επιφέρει
εκ προθέσεως στον τριτανακόπτοντα
βαρεία σκοπούμενη σωματική βλάβη
κτυπώντας τον δύο φορές στην κεφαλή
με αγροτικό εργαλείο και είδικότερα με το
σιδερένιο μέρος αξίνας που κρατούσε στα
χέρια του και προκαλώντας του εκτός των
άλλων βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση
με εγκεφαλική θλάση, κάταγμα αριστερού
κροταφικού, ωτορινορραγία, κάταγμα
αριστερού ζυγωματικού και σώματος
αριστεράς κάτω γνάθου, πάρεση
αριστερού νεύρου κ.λ.π. και καθιστώντας
τον δια βίου ανάπηρο και ανίκανο προς
εργασία…….
Για την ανωτέρω πράξη του ο
πρώτος από τους καθών καταδικάστηκε
τελεσιδίκως σε ποινή καθείρξεως έξι (6)
ετών από το αρμόδιο Μικτό Ορκωτό
Εφετείο Πατρών. Την 28.4.1993 ο
τριτανακόπτων κοινοποίησε στον πρώτο
από τους καθών επιταγή προς πληρωμή
ποσού 4.800.742 δραχμών πλέον τόκων
εκ δραχμών 5.558.731 δραχμών και
εξόδων εκ δραχμών 728.500 δραχμών
που επιδικάστηκαν σ’ αυτόν με την υπ’
αριθμ. 733/1992 τελεσίδικη απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών
ως αποζημίωση από την ως άνω
αδικοπραξία (απώλεια εισοδημάτων του
ως οδοκαθαριστή στον δήμο Πατρέων για
το χρονικό διάστημα από 1.10.1988 έως
31.12.1990) και εν συνεχεία προέβη στην
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κατάσχεση των ακινήτων του πρώτου των
καθών οφειλέτη που προαναφέρθηκαν και
επέσπευσε πλειστηριασμό των ακινήτων
αυτών για την 7.7.1993 δυνάμει του υπ’
αριθμ. 1062/15.5.1993 προγράμματος
του δικαστκού επιμελητή ……..
Το ποσόν αυτό που καθορίστηκε
ως αξία των κατασχεθέντων ακινήτων,
πολλώ δε μάλλον το ήμισυ του ποσού
αυτού που καθορίστηκε με την ίδια
απόφαση διορθώσεως του προγράμματος
ως τιμή πρώτης προσφοράς δεν εξαρκεί
για την ικανοποίηση των ειρημένων
ενυπόθηκων απαιτήσεων των δευτέρου
και τρίτου από τους καθών κατά του
πρώτου που απορρέουν από την
τριτανακοπτόμενη απόφαση καθώς
και εκείνων του τριτανακόπτοντος κατά
του ίδιου οφειλέτη που απορρέουν από
την εις βάρος του αδικοπραξία και την
εντεύθεν ισόβια, κατά τα προεκτεθέντα,
ανικανότητά του προς εργασίαν,
για την οποία επιδικάστηκαν στον
τριτανακόπτοντα α) τα ανωτέρω ποσά
και συνολικά το ποσό των 11.287.973
5ραχμών, πλέον τόκων από την επίδοση
της επιταγής που προαναφέρθηκε, και β)
το ποσό των δραχμών 230.000 πλέον
τόκων και εξόδων που επιδικάστηκαν ως
συμπληρωματική αποζημίωση με την υπ’
αριθμ. 146/1993 απόφαση του Εφετείου
Πατρών, ταύτα δε πέραν του ότι γ) με
την υπ’ αριθμ. 39/1994 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών
επιδικάστηκε στον τριτανακόπτοντα
αποζημίωση για το περαιτέρω χρονικό
διάστημα από 1.1.1991 έως 31.12.1991,
ενώ δ) με την από 12.4.1994 αγωγή του
ο τριτανακόπτων ζητεί αποζημίωση για το
μετέπειτα και μέχρι του χρόνου που θα
εσυνταξιοδοτείτο (31.12.2003) χρονικό
διάστημα. Περαιτέρω αποδείχθηκαν
τα εξής. Το προαναφερθέν ποσό των
8.572.634 δραχμών που επιδικάστηκε
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συνολικά στους δεύτερον και τρίτον από
τους καθών με την τριτανακοπτόμενη
απόφαση εις βάρος του πρώτου πατέρα
τους το είχαν καταβάλει τμηματικά
οι ίδιοι (δεύτερος και τρίτος) στον
τριτανακόπτοντα δια του πληρεξουσίου
δικηγόρου του τελευταίου εις εξόφληση
ισόποσης αποζημίωσης που είχε
επιδικασθεί στον τριτανακόπτοντα εις
βάρος του πρώτου για την ανωτέρω
αδικοπραξία με προηγούμενες δικαστικές
αποφάσεις και καθ’ ο χρόνον ο πρώτος
από τους καθών εξέτιε στη φυλακή την
επιβληθείσα σ’ αυτόν ως άνω ποινή
καθείρξεως, το εν λόγω όμως ποσό
δεν απετέλεσε αντικείμενο δανείου
των δευτέρου και τρίτου προς τον
πρώτο από τους καθών, όπως αυτοί
ισχυρίστηκαν στην προαναφερθείσα
αγωγή τους επί της οποίας εκδόθηκε η
τριτανακοπτόμενη απόφαση. Ειδικότερα
οι δεύτερος και τρίτος από τους καθών
διέμεναν και διαμένουν στο ίδιο χωριό
Ματαράγκα με τον πρώτο πατέρα τους,
ο τρίτος μάλιστα από αυτούς και στο ίδιο
σπίτι, και εκμεταλλεύονταν αυτοί, όπως
και προ του εγκλεισμού του πατέρα
τους στις φυλακές, τη μεγάλη ακίνητη
περιουσία του τελευταίου για λογαριασμό
του ιδίου (πατέρα τους), αποδίδοντας σ’
αυτόν μεγάλο μέρος των εισοδημάτων
τους. Η περιουσία αυτή αποτελείτο
από τα κατασχεθέντα τρία ακίνητα που
έχουν προαναφερθεί καθώς και από
έναν αγρό εκτάσεως 1.300 τ.μ. με είκοσι
ελαιόδενδρα, κ.λ.π. που είχε αποκτήσει
δια χρησικτησίας (χωρίς τίτλους) και
τους οποίους (αγρούς) μεταβίβασε
σε τρίτους με τα υπ’ αριθμ. 27352/93,
27342/93 και 27326/93 συμβόλαια του
συμβολαιογράφου Βάρδας Γ.Τ. αντίστοιχα,
παρήγαγαν δε στην περιουσία αυτή και
πωλούσαν οι καθών ελαιόλαδο, κηπευτικά
(καρπούζια, πεπόνια, μαρούλια, πατάτες),
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σταφύλια, σιτάρι και βρώμη, και έτρεφαν
από αυτήν και τα ζώα τους, με εντεύθεν
σημαντικά εισοδήματα ετησίως που κατά
μεγάλο τους μέρος και πάντως κατά το
ήμισυ ανήκαν στον πρώτο από τους
καθών πατέρα των λοιπών. Από τα
εισοδήματα αυτά και κατά τον ανήκον
στον πρώτο από τους καθών μερίδιο
προήρχετο και το ανωτέρω συνολικό ποσό
που οι δεύτερος και τρίτος κατέβαλαν
στον τριτανακόπτοντα για λογαριασμό
του πρώτου, κατά τα προεκτεθέντα, η δε
μεταξύ των καθών δίκη περί αποδόσεως
δανείου κατά την οποία εκδόθηκε η
τριτανακοπείσα απόφαση και κατά την
οποία, όπως επίσης προεκτέθηκε, ο
πρώτος εναγόμενος ερημοδίκησε, ενώ
δεν άσκησε ένδικο μέσον κατά της ερήμην
του αυτής αποφάσεως, ήταν συμπαικτική,
με σκοπό να αποκτήσουν οι δεύτερος
και τρίτος εκτελεστόν τίτλο εις βάρος του
πρώτου οφειλέτη και με την εν συνεχεία
εγγραφή υποθήκης επί των εμφανών ως
άνω περιουσιακών στοιχείων του πατέρα
τους να καταταγούν προνομιακώς,
έναντι του τριτανακόπτοντος στον
πλειστηριασμό που θα επέσπευδε
ο τελευταίος, με περιορισμό έτσι ή
αδυναμία ικανοποιήσεως των ειρημένων
αξιώσεων του τριτανακόπτοντος κατά του
πρώτου. Επομένως και σύμφωνα με την
προηγηθείσα μείζονα σκέψη ο εκκαλών,
ως τρίτος, μη γενόμενος διάδικος στην
μεταξύ των καθών δίκη, νομίμως άσκησε
την κρινόμενη τριτανακοπή επικαλούμενος
βλάβη των εννόμων συμφερόντων του
από την τριτανακοπτόμενη απόφαση, η
τριτανακοπή δε αυτή είναι και κατ’ ουσίαν
βάσιμη, αφού η εν λόγω απόφαση,
εκδοθείσα ως ανωτέρω επί ανυπάρκτου
απαιτήσεως μεταξύ των καθών, βλάπτει
πράγματι και εν πάση περιπτώσει θέτει σε
κίνδυνο, υπό την προεκτεθείσα έννοια, τα
έννομα συμφέροντα του τριτανακόπτοντος
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λόγω της δυνατότητας που παρέχει ως
εκτελεστός τίτλος στους καθών να
καταταγούν, και μάλιστα προνομιακώς,
με την εγγραφείσα βάσει της ίδιας
αποφάσεως υποθήκη, στον επικείμενο
πλειστηριασμό των ακινήτων του πρώτου
από αυτούς οφειλέτη με αντίστοιχον

περιορισμό ή και αδυναμία ικανοποιήσεως
της αξιώσεως του τριτανακόπτοντος από
το εκπλειστηρίασμα που δεν επαρκεί, κατά
τα προεκτεθέντα, για την ικανοποίηση
και της αξιώσεως αυτής του τελευταίου
(τριτανακόπτοντος).

1135/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
Διόρθωση αποφάσεως αυτεπάγγελτα. Μη εμφάνιση των διαδίκων. Η συζήτηση
προχωρεί αρκεί να έχουν κλητευθεί. Περιστατικά.

Σε περίπτωση που η διόρθωση έχει
διαταχθεί αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο θα
προχωρήσει στη διαδικασία της διόρθωσης
και αν ουδείς διάδικος εμφανίζεται, εφόσον
όμως έχουν κλητευθεί νομίμως (βλ. Εφ.
Πειρ. 347/96, Δ 28, 147).
……. Επειδή από τα στοιχεία
της δικογραφίας προκύπτει ότι η εκ
των εφεσίβλητων ανώνυμη ασφαλιστική
εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ
ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΑΣΣΟΥΡΑΝΣ ΚΟΜΠΑΝΥ»,
που εδρεύει στο Λονδίνο και λειτουργεί
με υποκατάστημα στην Ελλάδα,
εκπροσωπήθηκε κατά τη συζήτηση
της εφέσεως επί της οποίας εκδόθηκε
η ανωτέρω απόφαση, από τον
πληρεξούσιο δικηγόρο της Α.Β.,
δικηγόρο Πατρών. Στο προεισαγωγικό
όμως τμήμα της αποφάσεως από
προφανή παραδρομή ανεγράφη ότι η
εφεσίβλητη αυτή δεν εκπροσωπήθηκε
στο Δικαστήριο από πληρεξούσιο

δικηγόρο (ας σημειωθεί ότι ούτε στο
σκεπτικό ούτε στο διατακτικό της
αποφάσεως γίνεται μνεία περί τυχόν
ερημοδικίας της, ενώ έχει καταθέσει
εμπροθέσμως προτάσεις). Επομένως,
πρέπει να γίνει η αναφερόμενη στην
311/2003 πράξη του Προέδρου του
Δικαστηρίου αυτού διόρθωση της εν
λόγω αποφάσεως, όπως ορίζεται στο
διατακτικό.
…….Διορθώνει την 93/2003
απόφαση του Δικαστηρίου αυτού
στη δεύτερη σελίδα και στο σημείο
που αναφέρεται η εκπροσώπηση
της εφεσίβλητης εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΓΙΟΥΝΙΟΝ
ΑΣΣΟΥΡΑΝΣ ΚΟΜΠΑΝΥ» από το
εσφαλμένο ότι «δεν εκπροσωπήθηκε
από πληρεξούσιο δικηγόρο» στο ορθό
ότι «την οποία εκπροσώπησε στο
Δικαστήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος
της Α.Β.
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1156/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αγγελος Μπαρμπούνης).
Εκκρεμοδικία. Θάνατος διαδίκου μετά την άσκηση της έφεσης και προ της
συζητήσεώς της. Διακοπή της δίκης. Επανάληψη της δίκης με κλήση του αντιδίκου
του αποβιώσαντος που επιδίδεται στους κληρονόμους 30 μέρες πριν τη συζήτηση.
Ερημοδικία κληρονόμων. Η έφεση απορρίπτεται.

Κατά το άρθρο 62 ΚπολΔ, ικανός
να είναι διάδικος είναι εκείνος που έχει την
ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων. Η ικανότητα αυτή που
εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο
(άρθρο 73 ΚπολΔ), προκειμένου για φυσικό
πρόσωπο παύει να υπάρχει με το θάνατό
του (άρθρο 35 ΑΚ). Περαιτέρω, από τις
διατάξεις των άρθρων 286 έως 292 ΚπολΔ,
που εφαρμόζονται και στην κατ’ έφεση δίκη
σύμφωνα με το άρθρο 524 παρ.1 ιδίου
κώδικα προκύπτουν τα εξής: Μετά την
άσκηση έφεσης αναβιώνει η εκκρεμοδικία
για τη δίκη που έχει περατωθεί με την
έκδοση της εκκαλουμένης. Αν μετά την
άσκηση της έφεσης και μέχρι τη συζήτηση
αυτής αποβιώσει κάποιος διάδικος
(εκκαλών ή εφεσίβλητος) επέρχεται βιαία
διακοπή της δίκης, με την προϋπόθεση
ότι τα πρόσωπα εκείνα που δικαιούνται
να επαναλάβουν τη δίκη, όπως είναι και οι
κληρονόμοι του αποβιώσαντος διαδίκου,
γνωστοποιήσουν προς τον αντίδικο του
αποβιώσαντος το λόγο της διακοπής.
Η γνωστοποίηση αυτή του λόγου της
διακοπής γίνεται με επίδοση δικογράφου
ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο
ή εκτός ακροατηρίου κατά την επιχείρηση
της διαδικαστικής πράξεως. Ο αντίδικος
του αποβιώσαντος διαδίκου μπορεί να
προκαλέσει επανάληψη της δίκης, και αν
ακόμη δεν έγινε προς αυτόν γνωστοποίηση
του λόγου της διακοπής της δίκης από

τους κληρονόμους του αποβιώσαντος,
θεωρώντας ότι επήλθε η διακοπή της
δίκης με τον αποβιώσαντα αντίδικό του,
καίτοι δεν του έχει γνωστοποιηθεί κατά τον
παραπάνω τρόπο ο λόγος της διακοπής.
Η αναγκαστική αυτή επανάληψη της δίκης
γίνεται με κατάθεση στο γραμματέα του
δικαστηρίου στο οποίο είναι εκκρεμής
η διακοπείσα δίκη, δικογράφου περί
επαναλήψεως αυτής (κλήσεως) η οποία
πρέπει να επιδίδεται στους κληρονόμους
του αποβιώσαντος τριάντα ημέρες πριν
την ορισθείσα δικάσιμο, η πρόσκληση δε
αυτή και επίδοσή της στους κληρονόμους
του αποβιώσαντος δεν μπορεί να
γίνει πριν παρέλθει η κατά το άρθρο
1487 παρ.1 ΑΚ τετράμηνη προθεσμία
αποποίησης της κληρονομιάς (ΑΠ 769/01
Ελ.Δ.43.1380, ΑΠ 146/02 Ελ.Δ. 43.1043).
Από τα παραπάνω, σε συνδυασμό
και με τις διατάξεις του άρθρου 531
παρ.1 ΚπολΔ, που εφαρμόζεται στην
προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το
άρθρο 22 του ν. 2915/01, προκύπτει ότι αν
οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος διαδίκου
έχουν κληθεί νομίμως και εμπροθέσμως
από τον αντίδικο του αποβιώσαντος,
προς αναγκαστική επανάληψη της βιαίως
διακοπείσης δίκης, δεν εμφανισθούν
ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη
συζήτηση της έφεσης, αυτή απορρίπτεται
και ορίζεται παράβολο για την περίπτωση
που ασκηθεί ανακοπή ερημοδικίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
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1168/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κων/νος Κωνσταντακόπουλος, Αριστέα Χειμαργιώτη).
Ι.Κ.Α. Οφειλόμενες εισφορές ή φόροι προς το δημόσιο. Ευθύνονται για την καταβολή
τους και οι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές Α.Ε.
κ.λ.π. (άρθρο 115 ν. 2238/1994) με την ατομική τους περιουσία.

Κατά το άρθρο 115 του Ν. 2238/
1994, τα πρόσωπα που είναι διευθυντές,
διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι
και εκκαθαριστές ανωνύμων εταιριών
ή συνεταιρισμών κατά τον χρόνο της
διάλυσης ή συγχώνευσής τους, καθώς
και τα πρόσωπα που είναι διευθυντές,
διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη
διοίκηση του νομικού προσώπου κατά
τον χρόνο της διάλυσης των λοιπών
νομικών προσώπων του άρθρου
101 (στα οποία περιλαμβάνονται και
οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης
ευθύνης), ευθύνονται προσωπικώς
και αλληλεγγύως για την πληρωμή
του φόρου που οφείλεται από αυτά τα

νομικά πρόσωπα καθώς και των φόρων
που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από
το χρόνο βεβαίωσής τους. Περαιτέρω
κατά το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2556/
1997, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 2676/1999
και ισχύει από 511999, οι διατάξεις του
άρθρου 115 του Ν. 2238/1994, όπως
ισχύουν κάθε φορά, που αναφέρονται
στην ευθύνη των διοικούντων νομικά
πρόσωπα για την καταβολή των φόρων
που οφείλουν στο Δημόσιο τα πρόσωπα
αυτά, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και
για την καταβολή των οφειλόμενων στο
ΙΚΑ ασφαλιστικών εισφορών.
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7. ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÄÉÊÁÉÏ
31/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Αθανάσιος Γ. Καφέζας).
Επιταγή (ν. 5960/33). Ατελής ως προς το ποσό με τη συμφωνία μεταξύ εκδότη και
λήπτη να συμπληρωθεί αυτό από τον τελευταίο. Αν συμπληρωθεί από τον λήπτη
αντίθετα προς την συμφωνία, μπορεί ο εκδότης να αντιτάξει κατά του κομιστή την
παράνομη συμπλήρωση, αλλά μόνο εφόσον ο κομιστής κατά την απόκτηση της
επιταγής ευρίσκετο σε κακή πίστη, δηλαδή εγνώριζε τη συμφωνία και έλαβε την
επιταγή για να ζημιώσει τον εκδότη ή επέδειξε βαρειά αμέλεια. Αυτά τα στοιχεία πρέπει
να αναφέρονται κατά τρόπο ορισμένο ως λόγος ανακοπής κατά της σε βάρος του
εκδοθείσης διαταγής πληρωμής. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
12 και 13 του ν. 5960/33 «περί
επιταγής» προκύπτει ότι ο εκδότης
επιταγής ευθύνεται προς πληρωμή
του αναγραφομένου σ’ αυτή ποσού
προς τον νόμιμο εξ οπισθογραφήσεως
κομιστή του τίτλου, εάν δε η επιταγή
εκδόθηκε ατελώς κατά το ποσό, με τη
συμφωνία μεταξύ εκδότη και λήπτη να
συμπληρωθεί αυτό από τον τελευταίο,
ο εκδότης δεν δύναται να αντιτάξει
κατά του εξ οπισθογραφήσεως κομιστή
της επιταγής, προς τον οποίο ο τίτλος
μεταβιβάστηκε από τον λήπτη ότι το ποσό
της επιταγής συμπληρώθηκε από τον
λήπτη κατά παράβαση της μεταξύ αυτού
και του εκδότη γενομένης συμφωνίας. Κατ’
εξαίρεση η κατά παράβαση της συμφωνίας
αυτής συμπλήρωση της επιταγής από το
λήπτη μπορεί να αντιταχθεί κατά του
κομιστή, επιδιώκοντας την πληρωμή της
επιταγής από τον εκδότη αυτής, μόνο αν ο
κομιστής κατά την απόκτηση της επιταγής
ευρίσκετο εις κακή πίστη, ήτοι ότι εγνώριζε
τη συμφωνία και έλαβε την επιταγή να
ζημιώσει τον εκδότη της ή αν ως προς
το περιεχόμενο της σχετικής συμφωνίας

κατά την απόκτηση της επιταγής επέδειξε
βαρεία αμέλεια. Τα στοιχεία δε αυτά ήτοι
τη γνώση της συμφωνίας και την βαρεία
αμέλεια του κομιστή πρέπει να επικαλείται
ο εκδότης κατά τρόπο ορισμένο, ως
λόγο ανακοπής κατά της εις βάρος του
εκδοθείσης διαταγής πληρωμής. Στην
προκειμένη περίπτωση, ο ανακόπτων
και ήδη εκκαλών, εζήτησε την ακύρωση
της εις βάρος του εκδοθείσης διαταγής
πληρωμής ισχυριζόμενος, ότι ο ίδιος
εξέδωσε τις επιταγές προς πληρωμή
των οποίων εκδόθηκε η ανακοπτομένη
διαταγή, χωρίς όμως να έχουν αναγραφεί
κατά την έκδοσή τους τα πληρωτέα ποσά,
τα οποία, κατά την γενομένη μεταξύ
αυτού και του λήπτη των επιταγών
συμφωνία θα συνεπλήρωνε ο Α.Δ.,
νόμιμος εκπρόσωπος της λήπτριας
εταιρείας με την επωνυμία «Α. Δ.
ΑΕ», με την αναληφθείσα όμως από
τον προαναφερόμενο Α.Δ. συμβατική
υποχρέωση, όπως το συνολικό ποσό
των επιταγών μη υπερβαίνει τις 1.200.000
δρχ. Περαιτέρω ο ανακόπτων ισχυρίζεται
ότι ο προαναφερόμενος Α.Δ. κατά
παράβαση της μεταξύ τους συμφωνίας
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συνεπλήρωσε τα ποσά των επιταγών,
όχι μέχρι του ποσού των 1.200.000
δρχ., αλλά μέχρι του συνολικού ποσού
των 10.875.840 δρχ. και στη συνέχεια
μεταβίβασε αυτές δι’ οπισθογραφήσεως
στην ήδη εφεσίβλητη τράπεζα. Ο
μοναδικός αυτός λόγος της ανακοπής
ορθώς απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο με την εκκαλουμένη, διότι ο

ανακόπτων δεν επικαλείται ότι η καθής η
ανακοπή τράπεζα κατά την απόκτηση των
επιταγών (οπισθογράφηση ) εγνώριζε τη
συμφωνία μεταξύ αυτού και του Α.Δ. ως
προς το ύψος των πληρωτέων ποσών
και ότι έλαβε τις επιταγές με σκοπό την
πρόκληση ζημίας στον ανακόπτοντα
ή ότι επέδειξε βαρεία αμέλεια κατά την
απόκτηση των επιταγών.

68/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάσος Παναγόπουλος – Χρήστος Κανελλόπουλος, Γεώργιος
Νιάρος).
Αλληλόχρεος (ή ανοικτός ή τρεχούμενος) λογαριασμός. Πότε υπάρχει. Λειτουργία.
Περιστατικά. Εκπροσώπηση Ο.Ε. Καθορισμός από το εταιρικό του τρόπου και του
προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρία. Υπογραφή από μη νόμιμο εκπρόσωπο.
Δεν δεσμεύεται η εταιρία. Έγκριση σιωπηρή του αποτελέσματος αλληλόχρεου
λογαριασμού. Δεν προτείνεται το πρώτον ενώπιον του δικαστηρίου.

Από τις διατάξεις των άρθρων
361, 873 και 874 ΑΚ, 669 Εμπ.Ν.,
112 Εισ. Ν.ΑΚ και 47, 6467 ν.δ. 17.7/
13.8.1923 προκύπτει, ότι αλληλόχρεος
(ή ανοικτός ή τρεχούμενος) λογαριασμός
υπάρχει, όταν δύο πρόσωπα, από τα
οποία το ένα τουλάχιστον είναι έμπορος,
συμφωνούν να καταχωρούν τις μεταξύ
τους δοσοληψίες απ’ τις μεταξύ τους
έννομες σχέσεις (μίας ή περισσοτέρων)
σε κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων,
τα οποία, μολονότι, διατηρούν τον νομικό
τους χαρακτήρα, αποβάλλουν από
την καταχώρηση τους στο λογαριασμό
την αυτοτέλεια τους και δεν μπορούν
να επιδιωχθούν ή διατεθούν χωριστά,
με αποτέλεσμα να οφείλεται μόνο το
κατάλοιπο που προκύπτει κατά το κλείσιμο
του λογαριασμού, με την αντιπαραβολή
των εκατέρωθεν κονδυλίων. Συνεπώς,
με τη σύμβαση αυτή του αλληλόχρεου
λογαριασμού δημιουργείται μεταξύ των

συμβληθέντων μία διαρκής έννομη σχέση,
αφού η λειτουργία της προϋποθέτει
χρονική διάρκεια. Η σχέση αυτή έχει
περιουσιακό χαρακτήρα και ως εκ τούτου
καταλογίζεται στο ενεργητικό ή παθητικό
της περιουσίας των μερών το ανά πάσα
στιγμή περιεχόμενο του λογαριασμού,
δηλαδή το από την αντιπαραβολή
των κονδυλίων των πιστοχρεώσεων
προκύπτον υπόλοιπο (Ολ. ΑΠ 31/1997
Ελλ. Δικ. 38.1526, ΑΠ 1/2002 Ελλ. Δνη
43.706). Βασικό στοιχείο της έννοιας του
αλληλόχρεου λογαριασμού είναι η μεταξύ
των μερών συμφωνία, ότι οι μεταξύ τους
δοσοληψίες θα καταχωρούνται υπό τον
τύπο των πιστοχρεώσεων σε κονδύλια
και απαιτητό θα είναι το κατάλοιπο,
αρκεί δε η κατά τη συμφωνία δυνατότητα
αμφοτέρων των μερών προς δημιουργία
εκατέρωθεν απαιτήσεων και είναι
αδιάφορο αν πράγματι δημιουργήθηκαν
τέτοιες απαιτήσεις και των δύο μερών (ΑΠ
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1524/1991 Ελλ. Δνη 34.313). Η ενοχή
για το κατά το κλείσιμο του λογαριασμού
προκύπτον κατάλοιπο γεννάται
ανεξάρτητα από τα επί μέρους κονδύλια
αυτού, όταν ο οφειλέτης του καταλοίπου
είτε με τη σύμβαση περί λειτουργίας του
λογαριασμού υποσχέθηκε αφηρημένα
την εξόφληση του καταλοίπου, είτε μετά
το κλείσιμο του λογαριασμού ανεγνώρισε
την οφειλή του για το κατάλοιπο. Η μετά
το κλείσιμο του λογαριασμού αναγνώριση
του καταλοίπου από τον οφειλέτη, γίνεται
με δήλωση της βουλήσεως αυτού προς
τον δανειστή και την αποδοχή της από τον
τελευταίο, καταρτιζόμενης έτσι συμβάσεως
αναγνωρίσεως του καταλοίπου (ΑΠ
748/1976 ΝοΒ 25.153, Δ. Κονδύλης,
Έννοια, λειτουργία και αποτελέσματα
του αλληλόχρεου λογαριασμού Ελλ.
Δνη 37 σελ. 497 επ. και ιδίως σελ. 510).
Περαιτέρω, από το συνδυασμό των άρθρων
18, 22, 42 έως 44 Εμπ.Ν, 68 παρ. 2, 70,
749, 211, 229, 231 ΑΚ, προκύπτει ότι, αν
με το καταστατικό ομόρρυθμης εταιρείας
που δημοσιεύθηκε νόμιμα, ανατέθηκε η
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σε
περισσότερους εταίρους που θα ενεργούν
από κοινού, η ανάληψη υποχρεώσεων
έναντι τρίτων επ’ ονόματι της εταιρείας
από τον ένα μόνο διαχειριστή χωρίς τη
σύμπραξη των λοιπών ή χωρίς την τήρηση
των τυχόν άλλων όρων που προβλέπει
το καταστατικό, συνιστά υπέρβαση των
ορίων της διαχειριστικής του εξουσίας
και δεν δεσμεύει το νομικό πρόσωπο της
εταιρείας και τους λοιπούς εταίρους, εκτός
αν η τελευταία εγκρίνει την επ’ ονόματι
της πράξη του εταίρου της (ΑΠ 1520/
2001). Την έγκριση αυτή της εταιρείας,
η οποία έχει αναδρομική ενέργεια και
τα περιστατικά που τη συγκροτούν,
πρέπει, σε περίπτωση αμφισβητήσεως
του κύρους της συμβάσεως εξαιτίας
ελλείψεως νόμιμης εκπροσώπησης της
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εταιρίας, να ισχυρισθεί και αποδείξει ο
επικαλούμενος και προβάλλων δικαιώματα
από τη σχετική σύμβαση που κατήρτισε
με την εταιρεία (Εφ. Αθ.1905/1996 Ελλ.
Δνη 39.138, Εφ. Αθ. 1075/1983 Αρμ.
37.1095). Η εν λόγω αμφισβήτηση του
κύρους της συμβάσεως, επί της οποίας
(τελευταίας) ο ενάγων θεμελιώνει τα
αγωγικά του αιτήματα., ενέχει χαρακτήρα
αρνήσεως της ιστορικής βάσεως της
αγωγής, γι’ αυτό και δεν αποτελεί μέσο
άμυνας, υποκείμενο στους περιορισμούς
της έγκαιρης προβολής του με ποινή
απαραδέκτου για το άκαιρον αυτής (βλ.
αρθρ. 269 Κ.Πολ.Δ.) (ΑΠ 1193/2001 Ελλ.Δνη
43.747).
Αποδείχτηκαν τα εξής: Το
έτος 1978 με άτυπη συμφωνία που
καταρτίστηκε μεταξύ της ενάγουσας
και της πρώτης εναγομένης εταιρείας,
νομίμως εκπροσωπουμένων και προς
επίτευξη των εταιρικών τους σκοπών,
συμφωνήθηκε, όπως η εναγομένη
εταιρεία μεσολαβεί προς πώληση προς
τρίτους από την ενάγουσα γεωργικών
ελκυστήρων και εξαρτημάτων αυτών,
έναντι καταβαλλομένης προς την
μεσολαβούσα από την πωλήτρια
προμηθείας. Συμφωνήθηκε επίσης,
όπως η εναγομένη εταιρία αγοράζει
προς με κέρδος μεταπώληση σε τρίτους
ανταλλακτικά ελκυστήρων. Για την
εξυπηρέτηση των μεταξύ τους συναλλαγών
και των εξ αυτών δημιουργούμενων
εκατέρωθεν απαιτήσεων, τόσο από
την προμήθεια, όσο και από το τίμημα
των πωλουμένων στην εναγομένη
ανταλλακτικών, συμφωνήθηκε όπως
τηρείται λογαριασμός, στον οποίο θα
καταχωρούνταν οι εκατέρωθεν απαιτήσεις
με τη μορφή των πιστοχρεώσεων και
απαιτητό θα καθίστατο το κατά το κλείσιμο
του λογαριασμού κατάλοιπο, μετά
συμψηφισμό των εκατέρωθεν απαιτήσεων
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και κατά το μέρος που θα εκαλύπτοντο.
Η σύμβαση αυτή μεταξύ των διαδίκων
εταιρειών είχε τα στοιχεία της σύμβασης
αλληλόχρεου λογαριασμού, με την έννοια
που αναπτύχθηκε στις νομικές σκέψεις
της παρούσας. Προς εξυπηρέτηση του
λογαριασμού η ενάγουσα τηρούσε δια
του λογιστηρίου της δύο καρτέλλες,
στη μία των οποίων καταχωρούνταν
οι απαιτήσεις της από την πώληση
ανταλλακτικών προς την εναγομένη
εταιρεία, καθώς και γενόμενες από την
τελευταία αυτή καταβολές, στην άλλη δε
οι δικαιούμενες από την εναγομένη εταιρία
προμήθειες από τη μεσολάβηση της προς
πώληση ελκυστήρων. Κατ’ έτος εγένετο
περιοδικό κλείσιμο του λογαριασμού
αυτού και εγνωστοποιείτο στην εναγομένη
εταιρεία το τυχόν κατάλοιπο δια της
αποστολής αντιγράφων των καρτελλών.
Η μεταξύ των συμβληθέντων εμπορική
συνεργασία και ο εξ αυτής λογαριασμός
διήρκεσε μέχρι την 24.10.1991, οπότε
έπαυσε η συνεργασία τους και κλείστηκε
ο λογαριασμός με καταγγελία από την
ενάγουσα. Ειδικότερα, στις 21.10.1991
μετέβη από την Αθήνα στο κατάστημα της
εναγομένης στον Πύργο, κατ’ εντολή του
γενικού διευθυντή της ενάγουσας Ρ.Ο.,
νομίμου εκπροσώπου της ενάγουσας, ο
διευθυντής χρηματοοικονομικού και του
τμήματος εισπράξεων της ενάγουσας
H.S. συνοδευόμενος από τον πωλητή της
ενάγουσας Π.Λ. και την υπάλληλο της Κ.Π.
προκειμένου να γνωστοποιήσουν στην
εναγομένη τις μέχρι τότε γενόμενες στις
καρτέλλες του λογαριασμού εκατέρωθεν
απαιτήσεις και να ρυθμίσουν την πληρωμή
του καταλοίπου. Εκεί συναντήθηκαν στα
γραφεία της εναγομένης με τους αδελφούς
Α. και Ά.Λ., ο πρώτος των οποίων ήταν
συνδιαχειριστής της εναγομένης μαζί με
τον επίσης αδελφό του Ι. Στους παραπάνω
αδελφούς Λ. οι προαναφερόμενοι
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υπάλληλοι της ενάγουσας έθεσαν υπόψη
τους τις μηχανογραφημένες καρτέλλες του
λογαριασμού με τις μέχρι τότε εγγραφές
των εκατέρωθεν απαιτήσεων, από τις
οποίες προέκυπτε ότι η εναγομένη
όφειλε μέχρι τότε στην ενάγουσα από
πωλήσεις ανταλλακτικών δρχ. 30.600.565,
οι δε απαιτήσεις της εναγομένης από
προμήθειες από τη μεσολάβηση της
προς πώληση ελκυστήρων ανέρχονταν
στο ποσό των 22.387.065 δρχ. και
επομένως προέκυπτε υπόλοιπο υπέρ
της ενάγουσας εκ δραχμών 8.213.500. Ο
εκ των συνδιαχειριστών της εναγομένης
Α.Λ., παρισταμένου και του αδελφού του
Ά. ομορρύθμου μέλους της εναγομένης,
αφού ανεγράφη κάτω από τις καρτέλλες
από τον παριστάμενο Π.Λ. η φράση
«συμφωνούμε με τον λογαριασμό»
υπέγραψε κάτω από τη φράση αυτή,
θέτοντας και τη σφραγίδα της εναγομένης.
Κατά το καταστατικό της εναγομένης με
ημερομηνία 8.10.70 που καταχωρήθηκε
στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Ηλείας
με αριθμό 82/70 και δεν τροποποιήθηκε με
τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ως προς
τις διατάξεις του περί εκπροσωπήσεως
της εναγομένης, ο εκ των ομορρύθμων
εταίρων αυτής Ά. Λ. «εκπροσωπούσε» την
εναγομένη εξωδίκως και ενώπιον παντός
δικαστηρίου και πάσης αρχής (αρθρ. 6),
«συνδιαχειριστές της» δε ορίστηκαν οι
άλλοι δύο αδελφοί Α.Λ. και Ι.Λ. (άρθρο. 5),
καθένας όμως από αυτούς θα μπορούσε
να υποχρεώσει την εταιρεία με μόνη την
υπογραφή του, εφόσον είχε την απλή
έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου (άρθρο
10). Με βάση τα αποδειχθέντα ως άνω
πραγματικά περιστατικά, η γενομένη από
τον Α. Λ. αναγνώριση του καταλοίπου του
λογαριασμού με την υπογραφή μόνο αυτού
και χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση
του ετέρου διαχειριστή Ι.Λ. συνιστά
υπέρβαση των ορίων της διαχειριστικής
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εξουσίας που είχε παραχωρηθεί στον
Α. Λ. με το καταστατικό και συνεπώς
η αναγνώριση αυτή δεν δεσμεύει την
αντιπροσωπευομένη εναγομένη και
τους λοιπούς εναγομένους ομόρρυθμα
μέλη της, δεν είναι νόμιμη και σαν τέτοια
άκυρη ως προς αυτήν. Περαιτέρω, όπως
προκύπτει από την προσθήκη στις
προτάσεις που οι εναγόμενοι εκκαλούντες
κατέθεσαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο,
κατά την πρώτη συζήτηση της αγωγής,
αυτοί αμφισβήτησαν ρητώς το κύρος της
επίδικης συμβάσεως για έλλειψη νομίμου
εκπροσωπήσεως της εναγομένης
εταιρείας. Όμως, η ενάγουσαεφεσίβλητη
με τις προτάσεις της υποβάλει για πρώτη
φορά ενώπιον του Εφετείου τον ισχυρισμό,
ότι η εναγομένη ενέκρινε σιωπηρώς την
εν λόγω σύμβαση (αρθρ. 238 ΑΚ). Ο
ισχυρισμός αυτός προβαλλόμενος για

πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου,
μη προταθείς πρωτοδίκως και μη
αποτελέσας αντικείμενο δικαιοδοτικής
έρευνας από το πρωτόδικο δικαστήριο,
απαραδέκτως προβάλλεται ενώπιον του
παρόντος δικαστηρίου, κατ’ αρθρ.527
Κ.Πολ.Δ., μη συντρεχούσης καμίας εκ των
προϋποθέσεων που θέτει η διάταξη αυτή
για την υποβολή ενώπιον του Εφετείου
νέων ισχυρισμών που δεν επροτάθησαν
όμως πρωτοδίκως. Το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, επομένως, που έκρινε, ότι η
εναγομένη εταιρεία αναγνώρισε νομίμως
το κατάλοιπο του λογαριασμού και
δέχθηκε κατ’ ουσίαν την αγωγή, έσφαλε
στην ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου,
όπως βάσιμα ισχυρίζονται οι εναγόμενοι
με τον σχετικό πρώτο λόγο εφέσεως που
πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος στην
ουσία.

100/2003
(Εισηγητής: Ζαβαλιάνης Παύλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Μπουρμπούλης, Γεώργιος Τσινούκας).
Επιταγή. Η αγωγή του κομιστή κατά του οπισθογράφου, του εκδότη και των άλλων
υπόχρεων, παραγράφεται μετά έξη μήνες από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση.
Χωρεί παραγραφή και εν επιδικία. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 52 Ν. 5360/1933
περί επιταγών «αι εξ αναγωγής αγωγαί
του κομιστού κατά του οπισθρογράφου,
κατά του εκδότου και των άλλων
υπόχρεων, παραγράφονται μετά εξ
μήνες από της λήξεως της προθεσμίας
προς εμφάνιση». Εξάλλου, κατά το
άρθρο 261 ΑΚ, την παραγραφή διακόπτει
η έγερση της αγωγής. Η παραγραφή που
διακόπηκε με τον τρόπο αυτό αρχίζει
και πάλι από την τελευταία διαδικαστική

πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου.
Από την τελευταία αυτή γενική διάταξη,
η οποία έχει εφαρμογή και επί της
παραπάνω αξιώσεως, συνάγεται σαφώς
ότι εάν η παραγραφή της αξιώσεως αυτής
έχει διακοπεί με την έγερση της αγωγής,
αρχίζει νέα ισόχρονη παραγραφή, η
οποία διακόπτεται με οποιαδήποτε
διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή
του δικαστηρίου, οπότε αρχίζει και πάλι
τέτοια παραγραφή από της επιχειρήσεως
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της νέας διαδικαστικής πράξης, που
συμπληρώνεται με την παρέλευση
του ισχύοντος γι’ αυτή χρόνου, χωρίς
να μεσολαβήσει κάποια διαδικαστική
πράξη ή άλλος λόγος διακοπής της
(ολ. ΑΠ 1143/83 ΝΟΒ 32 673). Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, ο εκκαλών, με
τον τέταρτο λόγο της υπό κρίση έφεσης
του, προτείνει την ένσταση παραγραφής
της αξιώσεως της εφεσίβλητης, γιατί α)
από την επόμενη ημέρα της εμφανίσεως
προς πληρωμή των επίμαχων επιταγών
στην πληρώτρια τράπεζα μέχρι την
άσκηση της αγωγής, παρήλθε χρονικό

διάστημα πλέον των έξι (6) μηνών και β)
από την δημοσίευση της εκκαλουμένης
αποφάσεως μέχρι την κοινοποίηση αυτής
σ’ εκείνον (εκκαλούντα), παρήλθε και πάλι
το ως άνω χρονικό διάστημα, χωρίς να
μεσολαβήσει κάποια διαδικαστική πράξη
ή άλλος λόγος διακοπής της. Η ένσταση
αυτή, η οποία παραδεκτώς προτείνεται το
πρώτον ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου
με λόγο έφεσης (άρθρα 527 παρ. 3, 269
παρ. 2 περ. γ’) και είναι νόμιμη, σύμφωνα
με τα παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή
και ως κατ’ ουσίαν βάσιμη δοθέντος ότι
κ.λ.π.

123/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Χρονόπουλος, Κωνσταντίνος Βασ. Πετρόπουλος).
Αφανής εταιρία. Διανομή κερδών. Ζητήματα.

Από τις διατάξεις των άρθρων 4750
ΕμπΝ συνάγεται ότι στην αφανή εταιρία,
που δεν έχει νομική προσωπικότητα
εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εταιριών
του Αστικού Κώδικα, δηλαδή τα άρθρα
741 επ. αυτού. Από τα άρθρα 758 και
762 του ιδίου Κώδικα συνάγεται ότι το
ποσό καθεμιάς από τις εισφορές των
εταίρων στην εταιρία, καθώς και καθετί
που αποκτά ο διαχειριστής εταίρος έχει
υποχρέωση να το καταστήσει κοινό όλων
των εταίρων κατά το λόγο της εταιρικής
μερίδας καθενός, σε περίπτωση δε
εταιρίας με διάρκεια μικρότερη του έτους
ο λογαριασμός κατ’ αρχήν κλείνεται και τα
κέρδη μοιράζονται στο τέλος κάθε έτους.
Ως κέρδος κατά την έννοια του νόμου
νοείται το καθαρό κέρδος, ήτοι το καθαρό
προϊόν που απομένει μετά την αφαίρεση
των εξόδων. Η τυχόν ύπαρξη εξόδων που
πρέπει να αφαιρεθούν δεν είναι στοιχείο
της αγωγής, αλλά ισχυρισμός του

διαχειριστή εταίρου και αποτελεί ένσταση
(ΑΠ 1629/2001 ΝοΒ 50 1669, ΑΠ 598/
1986 ΝοΒ 35 370). Στη συγκεκριμένη
υπόθεση ο εφεσίβλητος ενάγων με
την από 8/4/1993 αγωγή του εκθέτει,
ότι το Μάιο του έτους 1991 συνέστησε
με τον εναγόμενο αφανή εταιρία
αορίστου χρόνου για την εκμετάλλευση
καταστήματος ΚΑΦΕ ΠΑΜΠ στην πόλη
των Πατρών με συμμετοχή στα κέρδη
και τις ζημίες 50% και διαχειριστή τον
εναγόμενο, ο οποίος την 28/2/1993 την
κατήγγειλε ακαίρως, δηλαδή σε χρονική
περίοδο που υπήρχε προσδοκία
κερδών. Ζήτησε να υποχρεωθεί ο
εναγόμενος να του καταβάλει το ποσό
των 800.000 δρχ, που αναλογούν στο
μερίδιο του από τα καθαρά κέρδη της
εταιρίας το μήνα Φεβρουάριο 1993 και
αποζημίωση από την προσδοκία των
κερδών λόγω της άκαιρης καταγγελίας.
Ο εναγόμενος με τις προτάσεις της
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πρώτης συζήτησης στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο προέβαλε τον ισχυρισμό,
ότι κατέβαλε για έξοδα της εταιρίας,
που αντιστοιχούσαν στον ίδιο μήνα, το
ποσό του 1.454.176 δρχ, από το οποίο
αντιστοιχούν στο μερίδιο του ενάγοντος
727.088 δρχ. Τον ισχυρισμό αυτό, που
αποτελεί ένσταση κατά του κεφαλαίου
της αγωγής για καταβολή των κερδών
παρέλειψε να ερευνήσει το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο και να διατάξει σε βάρος του
εναγομένου σχετική απόδειξη, σύμφωνα
με τα άρθρα 338 παρ. 1 και 341 παρ. 1

ΚΠολΔ. Επομένως, εφόσον ο εναγόμενος
παραπονείται για εσφαλμένη εκτίμηση
των αποδείξεων πρέπει, χωρίς να
εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση
(ολ. ΑΠ 1285/1982 Ελλ Δικ 24. 240),
να αναβληθεί η έκδοση οριστικής
αποφάσεως, ως προς την βασιμότητα
των λόγων της εφέσεως και υποχρεωθεί
ο εναγόμενος να αποδείξει τα περιστατικά
της ενστάσεως αυτής, που έχει ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης, με κάθε
νόμιμο αποδεικτικό μέσο και μάρτυρες
(αρθρ. 394 παρ. 1β ΚΠολΔ).

168/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Κολλιόπουλος, Ιωάννης Τσαγγανός).
Επιταγή. Αδικοπραξία που τελείται με την μη πληρωμή κατά την εμφάνισή της.
Ζητείται αποζημίωση μόνο από τον νόμιμο κομιστή κατά το χρόνο της εμφάνισης
και της βεβαίωσης της μη πληρωμής. Κομιστής μετά την εμφάνιση (και τέλεση της
αδικοπραξίας) καθώς και οι υπογραφείς της επιταγής πριν την εμφάνιση (εξ αναγωγής
οφειλέτες) δεν είναι παθόντες και συνεπώς δικαιούχοι αποζημίωσης εκτός αν υπάρχει
εκχώρηση της αξίωσης. Περιστατικά.

Επειδή, η έκδοση της επιταγής
χωρίς επαρκές αντίκρισμα (άρθρο 79
ν. 5960/1933) αποτελεί και αδίκημα
κατά το άρθρο 914 ΑΚ, το οποίο με τις
προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών
μπορεί να θεμελιώσει εναντίον του εκδότου
αξίωση για αποζημίωση. Η σχετική αγωγή
αποσκοπεί στην αποκατάσταση της
ζημίας που προξενήθηκε στον κομιστή
της επιταγής, τα συμφέροντα του οποίου
προσβλήθησαν παρανόμως με την
έκδοση της ακάλυπτης επιταγής (ΑΠ
1262/93 Ελ. Δ/νη 36.157, ΑΠ 218/1962
ΝοΒ 10.801, Εφ. Αθ. 10201/96 Ελ.Δ/
νση 38.899). Ως κομιστής και συνεπώς
δικαιούχος της αποζημίωσης νοείται
μόνον ο συγκεκριμένος νόμιμος κομιστής
της επιταγής κατά το χρόνο εμφάνισης

αυτής και βεβαίωσης της μη πληρωμής
που είναι και ο χρόνος τέλεσης του
αδικήματος (ΑΠ 1760/90 Ελ.Δ/νη 32.1587,
ΑΠ 1067/90 Ποιν. Χρ. ΜΑ’ 333, Ι. Μάρκου,
το Δίκαιο της επιταγής β “έκδοση σ 301
επ. και 319 επ. ). Διότι, ο κομιστής αυτός
είναι εκείνος που προσβλήθηκε άμεσα
στα δικαιώματα ή έννομα συμφέροντά
του. Αντανακλαστικές συνέπειες στην
περιουσία τρίτου από την αδικοπραξία
εξ αιτίας της έκδοσης της ακάλυπτης
επιταγής, δεν καθιστούν αυτόν δικαιούχο
αποζημίωσης, αφού ζημιώνεται εμμέσως
(βλ. στον ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλο από
το άρθρο 914 αρ. 76). Έτσι, ο μετά την
πραγμάτωση του αδικήματος κομιστής
(π.χ. από μετ’ οπισθογράφηση) καθώς
και οι, πριν από το δικαιούχο της
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απαίτησης κατά το χρόνο βεβαίωσης της
μη πληρωμής, υπόλοιποι υπογραφείς
της επιταγής (δηλαδή οι εξ αναγωγής
οφειλέτες) δεν είναι παθόντες και συνεπώς
δεν είναι δικαιούχοι αποζημίωσης κατά
τις προαναφερόμενες διατάξεις, εκτός
αν η αξίωση του δικαιούχου από την
αδικοπραξία μεταβιβάσθηκε σ’ αυτούς
με εκχώρηση (Εφ. Πειρ. 584/99 Ελ.Δ/νη
41.494, η οποία και παραπέμπει στις
υπ’ αρθ. 1264 και 1265/98 Εφ. Αθηνών,
αδημοσίευτες στο νομικό τύπο). Ο
εκκαλών εναγόμενος εξέδωσε στην
Πάτρα ως διαχειριστής της εδρεύουσας
στην Αθήνα εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία «SCI
Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης» δύο
μεταχρονολογημένες επιταγές, ποσού
2.000.000 δρχ. καθεμιάς πληρωτέες
στην τράπεζα Αττικής, εις διαταγήν της
εφεσιβλήτουενάγουσας εταιρείας. Από
τις επιταγές αυτές η πρώτη με αριθμό
28298955 εκδόθηκε την 3111999 και η
δεύτερη με αριθμό 28298966 εκδόθηκε
στις 1421999. Ο εκκαλώνεναγόμενος
υπέγραψε τις επίδικες επιταγές κάτω
από την σφραγίδα της ΕΠΕ, «SCI ΕΠΕ»,
γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται από
τον ίδιο. Κατά τον χρόνο όμως εκδόσεως
των μεταχρονολογημένων επιταγών,
δηλαδή κατά το έτος 1998 ο εναγόμενος
εκκαλών δεν ήταν νόμιμος εκπρόσωπος
και διαχειριστής της παραπάνω ΕΠΕ,
καθόσον, όπως προκύπτει από την
προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως υπ’
αριθμ. 13079/2061997 συμβολαιογραφική
πράξη τροποποιήσεως καταστατικού
εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης της
συμ/φου Πατρών Μ. ΑΦ., η οποία
τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ. 4219/25697 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε.
και ΕΠΕ), από 111998 η διαχείριση και
διοίκηση της εταιρείας αυτής είχε ανατεθεί
στον εταίρο Ι.Σ. Συνεπώς ο εναγόμενος
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εκκαλών δεν ευθύνεται προς πληρωμή
των επιταγών ως διαχειριστής της ως
άνω εταιρείας αλλά ατομικώς κατ’ άρθρο
11 του ν. 5960/1933 «περί επιταγής»
κατά το οποίο «ο θέσας την υπογραφήν
του επί επιταγής, ως αντιπρόσωπος
προσώπου δια το οποίον δεν είχε την
εξουσία να ενεργήσει υποχρεούται
ούτως εκ της επιταγής» (ΑΠ 1105/96
Ελ.Δ/νη 38 1093). Οι παραπάνω επιταγές
μεταβιβάσθησαν με οπισθογράφηση
από την εφεσίβλητοενάγουσα στον
Λ.Τ., ο οποίος τις εμφάνισε νομοτύπως
και εμπροθέσμως προς πληρωμή στις
211298 στην πληρώτρια τράπεζα αλλά
δεν επληρώθησαν ελλείψει διαθεσίμων
κεφαλαίων προς τούτο, γεγονός το οποίο
βεβαιώθηκε με σχετική επισημείωση του
αρμοδίου υπαλλήλου της πληρώτριας
τράπεζας επί του σώματος των επιταγών
αυτών. Στη συνέχεια τις επιταγές αυτές
ανέλαβε από τον τελευταίο άνω κομιστή η
ενάγουσαεφεσίβλητος. Μετά τα ανωτέρω
δεκτά γενόμενα πραγματικά περιστατικά
σύμφωνα με την προηγουμένη
αμέσως ανωτέρω νομική αιτιολογία, η
εφεσίβλητοςενάγουσα, κατ’ αποδοχήν
της παραδεκτώς προβληθείσας ένστασης
έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης
παρά του εκκαλούντοςεφεσιβλήτου, αλλά
και κατά τη σχετική αυτεπάγγελτη έρευνα
του Δ/ρίου αυτού, δεν νομιμοποιείται
ενεργητικά για την άσκηση της αγωγής
αφού δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση
με τη συνδρομή και των λοιπών
προϋποθέσεων του νόμου έχει ο κατά
το χρόνο της εμφάνισης της επιταγής και
βεβαίωσης της μη πληρωμής νόμιμος
κομιστής της επιταγής και όχι η εφεσίβλητος
ενάγουσα, η οποία κατά το χρόνο που
τελέσθηκε το αδίκημα είχε μεταβιβάσει
όλα τα από την επιταγή απορρέοντα
δικαιώματα της, χωρίς παράλληλα να
επικαλείται μεταβίβαση με εκχώρηση
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προς αυτήν της από την αδικοπραξία
απαίτησης του προαναφερομένου
δικαιούχου της αποζημίωσης. Έτσι, η
ενάγουσαεφεσίβλητος θίγεται μόνον
αντανακλαστικά ως προηγούμενος

του
κομιστού
οπισθογράφος
(οφειλέτης εξ αναγωγής) και επομένως
ζημιώνεται εμμέσως και δεν δικαιούται
αποζημίωση.

242/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος, Δημήτριος Ρήγας).
Πτώχευση. Οι δανειστές πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της επαλήθευσης
εκτός αν έχουν υποθήκη ή ενέχειρο ή ειδικό προνόμιο σε συγκεκριμένο πράγμα της
πτώχευσης. Οι εκκρεμείς δίκες αναστέλλονται καθώς και η συνέχιση της εκτέλεσης. Οι
πτωχευτικοί πιστωτές ανακτούν τις εναντίον του πτωχεύσαντος ατομικές διώξεις μόνο
α) με πτωχευτικό συμβιβασμό, β) μετά από ανάκληση της αποφάσεως που κήρυξε την
πτώχευση και γ) μετά την παύση των εργασιών της πτωχεύσεως. Το ελληνικό δημόσιο
δεν δεσμεύεται από τη διαδικασία αυτή της επαληθεύσεως. Περιστατικά.

Επειδή, όπως προκύπτει από τις
διατάξεις των αρθρ. 534, 644, 647, 648,
665 και 666 του ΕΝ., η κήρυξη της
πτωχεύσεως συνεπάγεται την αναστολή
των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων κατά
του πτωχεύσαντος και της περιουσίας του
και οι δανειστές υποχρεώνονται να
ακολουθήσουν τη διαδικασία της
πτωχεύσεως και δια της επαληθεύσεως
των απαιτήσεων τους να μετάσχουν στην
πτωχευτική διανομή. Ο κανόνας αυτός
ισχύει μόνο για τους εγχειρόγραφους
δανειστές και εκείνους που έχουν γενικό
προνόμιο, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην
ομάδα των πιστωτών της πτωχεύσεως
και δεν δικαιούνται να αρχίσουν ή να
συνεχίσουν την εκτέλεση που έχουν
αρχίσει οι ίδιοι ή άλλοι, ενώ αυτό δεν ισχύει
για τους πτωχευτικούς δανειστές, οι οποίοι
έχουν υποθήκη ή ενέχυρο ή ειδικό
προνόμιο σε συγκεκριμένο πράγμα της
πτωχευτικής περιουσίας, καθώς και τους
ομαδικούς και μεταπτωχευτικούς
δανειστές. Οι πρώτοι οφείλουν να
ακολουθήσουν τη διαδικασία της

επαληθεύσεως (εξελέγξεως) των
απαιτήσεων τους κατά του πτωχού. Η
αναστολή αυτή των καταδιωκτικών
μέτρων κατά του πτωχού λαμβάνεται
υπόψη αυτεπαγγέλτως και αναφέρεται σε
όλα τα κατά το κοινό δικονομικό δίκαιο
μέσα ικανοποίησης των δανειστών, οι
τυχόν δε εκκρεμείς κατά την κήρυξη της
πτωχεύσεως δίκες αναστέλλονται και οι
παραπάνω πτωχευτικοί πιστωτές δεν
μπορούν να συνεχίσουν την εκτέλεση που
ήδη κατά την κήρυξη της πτωχεύσεως είχε
αρχίσει. Η αναστολή αυτή ισχύει και όταν
πριν κηρυχθεί η πτώχευση του καθού η
εκτέλεση έχει γίνει πλειστηριασμός και αν
ακόμη έχει συνταχθεί πίνακας κατατάξεως
και έχει ασκηθεί κατ’ αυτού ανακοπή από
εγχειρόγραφο ή έχοντα γενικό προνόμιο
δανειστή, αφού το πλειστηρίσμα μετά την
επέλευση
της
πτωχεύσεως
περιλαμβάνεται στην πτωχευτική
περιουσία, δοθέντος ότι η πτώχευση
καταλαμβάνει την κατά τον χρόνο της
κηρύξεως αυτής περιουσία που ανήκει
στον πτωχεύσαντα. Οι παραπάνω
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πτωχευτικοί πιστωτές ανακτούν τις
εναντίον του πτωχεύσαντος ατομικές
διώξεις μόνο α) μετά την περάτωση της
πτωχεύσεως με πτωχευτικό συμβιβασμό,
β) μετά την ανάκληση της αποφάσεως
που κήρυξε την πτώχευση, ύστερα από
συναίνεση των πιστωτών του αρθρ. 13
του ΑΝ 635/1937 και γ) μετά την παύση
των εργασιών της πτωχεύσεως (β.
Εφ.ΑΘ. 101/2002, Δνη 2002, 1463, 8470/
2000, Δνη 2000, 1468, 6783/2000, ΝοΒ
49, 262 και Δνη 2002, 504, 9712/97, Δνη
2000, 1424, 2326/90, Δνη 90, 1536,Εφ.
Πειρ. 1161/98, Δνη 99, 1410). Καθόσον
αφορά το Δημόσιο, πάντως, σύμφωνα με
τις διατάξεις των αρθρ. 55, 61 και 62 § 4
του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως η
τελευταία αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 37
§ 3 του Ν. 2214/1994, αυτό μπορεί με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που τάσσει
η προπαρατεθείσα διάταξη και όταν δεν
είναι ενυπόθηκος ή ειδικός προνομιούχος
δανειστής του οφειλέτη που κηρύχθηκε
σε κατάσταση πτωχεύσεως, δηλαδή και
όταν αυτό είναι γενικός προνομιούχος ή
απλός εγχειρόγραφος δανειστής, να
προβαίνει σε αναγκαστική εκτέλεση ή να
συνεχίσει αρξαμένη και χωρίς τους όρους
του αρθρ. 62 § 4 εδ. ά, του άνω ΝΔ, σε
βάρος τόσο της πτωχευτικής όσο και της
μεταπτωχευτικής περιουσίας του
πτωχεύσαντος κατά παρέκκλιση των
διατάξεων, των άρθρων 534, 634 και 666
του ΕΝ, χωρίς να υποχρεούται σε
αναγγελία, εξέλεγξη και επαλήθευση των
πιστώσεων του Δημοσίου, με σκοπό την
αποφυγή μέρους της χρονοβόρου και
δυσκίνητης πτωχευτικής διαδικασίας και
την έγκαιρη είσπραξη των δημοσίων
εσόδων προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου (βλ. Α. Π. 840/2001, Δνη 2002,
729). Με επίσπευση της τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», προς
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ικανοποίηση απαιτήσεως της δυνάμει της
27/97 διαταγής πληρωμής του Δικαστή
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
κατά της εδρεύουσας στον Άγιο Βασίλειο
Πατρών Εταιρείας «Μ. ΑΒΕΕΕ»,
κατασχέθηκε ένα ακίνητο της τελευταίας,
όπως αυτό περιγράφεται στην 1417/97
έκθεση του δικαστικού επιμελητή στο
Πρωτοδικείο Πατρών Ι.Κ. Με βάση τη
1599/98 θ’ επαναληπτική περίληψη της
άνω εκθέσεως κατασχέσεως του ίδιου
δικαστικού επιμελητή το ακίνητο
εκπλειστηριάσθηκε ενώπιον της
συμβολαιογράφου Πατρών Σ.Π. την
4.11.1998 και κατακυρώθηκε στους
τελευταίους υπερθεματιστές. Γ.Κ. και Μ.Κ.
του Γ. έναντι του ποσού των 100.500.000
δρχ. Στη διαδικασία της αναγκαστικής
εκτελέσεως είχαν αναγγείλει εμπροθέσμως
και νομοτύπως, όπως δεν αμφισβητείται,
τις απαιτήσεις τους μεταξύ άλλων Α) η
Τράπεζα Αττικής (πρώην Τράπεζα
Επαγγελματικής Πίστεως), για συνολικό
ποσό 192.442.717 δρχ. βάσει της 139/97
διαταγής πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και η
οποία απαίτηση μέχρι του ποσού των
33.000.000 δρχ. ήταν ασφαλισμένη με
προσημείωση υποθήκης Α’ σειρά επί του
πλειστηριασθέντος ακινήτου, που είχε
εγγραφεί με δικαστική απόφαση την
27.7.90 στα οικεία βιβλία υποθηκών του
Δήμου Πατρών και Β) ως έχοντες γενικό
προνόμιο α) ο εφεσίβλητος Ν. Σ. δυνάμει
της από 17.2.98 αναγγελίας ως γενικός
προνομιούχος δανειστής για απαίτηση
ποσού 9.450.409 δρχ. από παροχή
εξαρτημένης εργασίας, β) οι επίσης
εφεσίβλητοι Α.Β., Ν.Κ. και Ν.Κ. δυνάμει
της από 11.11.1998 κοινής αναγγελίας ως
γενικοί προνομιούχοι δανειστές για
απαιτήσεις των ποσού 25.009.673,
25.269.172 και 15.869.570 δρχ. αντίστοιχα
από παροχή εξαρτημένης εργασίας και γ)
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το εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει
αφενός της από 5.11.1998 αναγγελίας του
Προϊσταμένου της Α’ Δ.Ο.Υ. Πατρών για
ποσό 54.987.832 δρχ. και αφετέρου των
από 15.6.1998, 4.11.19998 και 6.11.1998
αναγγελιών του Δ/ντή του Τελωνείου
Πατρών για συνολικό ποσό 184.627.758
δρχ. Δηλαδή όλες οι παραπάνω
αναγγελίες είχαν ολοκληρωθεί, είτε πριν
από τη διενέργεια του πλειστηριασμού είτε
εντός της νόμιμης προθεσμίας των
δεκαπέντε ημερών από της ημέρας του
πλειστηριασμού, κατ’ αρθρ. 972 § 2 του
Κ.Πολ.Δ. Λόγω ανεπαρκείας του
εκπλειστηριάσματος για την ικανοποίηση
όλων των αναγγελθέντων δανειστών η
υπάλληλος του πλειστηριασμού συνέταξε
τον 8694/6.7.1999 πίνακα κατάταξης, με
τον οποίο, αφού αφαιρέθηκαν τα έξοδα
εκτελέσεως εν γένει ποσού 7\230.000
δρχ. συνολικά, επί του απομείναντος
υπολοίπου ύψους 93.270.000 δρχ.
κατέταξε προνομιακά τους εφεσίβλητους,
των οποίων οι απαιτήσεις προέρχονταν
από παροχή εξαρτημένης εργασίας και
εμπίπτουν στην § 3 του αρθρ. 975 του
Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει μετά την
τροποποίηση του με το αρθρ. 31 του Ν.
1545/85. Συγκεκριμένα, κατέταξε τυχαία
τους Ν. Σ. για 5.453.309 δρχ., Α. Β. για
32.891.067 δρχ., Ν.Κ. για 31.800.653
δρχ., και Ν.Κ. για 22.470.280 δρχ. Στη
συνέχεια και εφόσον συρρέουν απαιτήσεις
που απολαμβάνουν γενικού και ειδικού
προνομίου, επί του 1/3 του εναπομείναντος
διανεμητέου ποσού κατέταξε τις
απαιτήσεις με γενικό προνόμιο, ειδικότερα
δε τις απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου
(που προηγούνται κατά νόμο της
απαιτήσεως που είχε αναγγείλει το ΙΚΑ),
οι οποίες ικανοποιήθηκαν συμμέτρως,
δηλαδή για ποσό 50.000 δρχ. και 180.000
δρχ. αντίστοιχα, ενώ επί των 2/3 του
εναπομείναντος διανεμητέου ποσού
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κατέταξε τυχαία για το ποσό των 436.681
δρχ. την πρώτη κατά σειρά εγγραφής
ενυπόθηκη απαίτηση της ειδικής
προνομιούχου εκκαλούσας τραπεζικής
εταιρείας που ασφαλιζόταν με
προσημείωση υποθήκης επί του
πλειστηριασθέντος ακινήτου. Κατά του
πίνακα κατατάξεως άσκησαν ανακοπές οι
ήδη εκκαλούντες ως άνω Τραπεζική
εταιρεία και Ελληνικό Δημόσιο. Αμφότερες
οι ανακοπές στρέφονταν κατά των ήδη
εφεσίβλητων, που οι απαιτήσεις των
προέρχονταν κατά τα άνω από παροχή
εξαρτημένης εργασίας, αλλά η ανακοπή
του Ελληνικού Δημοσίου στρεφόταν επί
πλέον και κατά τον Λ.Μ., ως προσωρινού
συνδίκου της καθής η εκτέλεση εταιρείας,
η οποία, όπως εκτίθεται στην ανακοπή
του, κηρύχθηκε σε πτώχευση με την 858/
26.11.1998 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών. Όπως προκύπτει
από την τελευταία αυτή απόφαση, η καθ’
ης η εκτέλεση εταιρεία κηρύχθηκε σε
κατάσταση πτωχεύσεως μετά τη
διενέργεια του πλειστηριασμού. Από τη
δημοσίευση της αποφάσεως περί
κηρύξεως της πτωχεύσεως επήλθε
αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών
μέσων, η οποία όμως δεν περιλαμβάνει
τους ενυπόθηκους δανειστές, όπως είναι
η εκκαλούσα τραπεζική εταιρεία ούτε το
Δημόσιο, όπως έχει προεκτεθεί. Επίσης,
οι εφεσίβλητοι (εργαζόμενοι) νομίμως και
παραδεκτώς είχαν αναγγείλει τις
απαιτήσεις τους ατομικά στην υπάλληλο
του πλειστηριασμού αφού οι αναγγελίες
έγιναν πριν από την κήρυξη της καθ’ ης η
εκτέλεση σε κατάσταση πτωχεύσεως.
Εφόσον δε από κανένα στοιχείο προκύπτει
ότι μετά την πτώχευση ο σύνδικος της
πτωχεύσεως αναγγέλθηκε για λογαριασμό
των γενικών προνομιούχων δανειστώνεφεσιβλήτων, η υπάλληλος του
πλειστηριασμού δεν μπορούσε να
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κατατάξει αυτόν για λογαριασμό τους.
Εκτός αυτού όμως, όπως προκύπτει από
την 50/20.1.2000 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με
αίτηση του Εισηγητή της πτωχεύσεως της
καθ’ ης η εκτέλεση εταιρείας κηρύχθηκε η
παύση των εργασιών της πτωχεύσεως
αυτής. Η κήρυξη της παύσεως των
εργασιών της πτωχεύσεως είχε ως
αποτέλεσμα ότι οι πτωχευτικοί πιστωτές
ανέλαβαν την άσκηση των ατομικών
δικαιωμάτων κατά του ήδη πτωχού
οφειλέτη τους σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κ.Πολ.Δ. (βλ. Εφ. Αθ. 6048/88, Δνη
90, 1536), γεγονός που, όπως και η
αναστολή των ατομικών διώξεων,
λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη. Έτσι,
κατά τη συζήτηση των ανακοπών την
16.5.2000 δεν ίσχυε η αναστολή των
ατομικών διώξεων και ο σύνδικος της
πτωχεύσεως δεν εκπροσωπούσε τους
γενικούς προνομιούχους δανειστές, όπως
είναι οι εφεσίβλητοι ούτε οι απαιτήσεις των
τελευταίων έπρεπε να καταταγούν υπό
την αίρεση της επαληθεύσεως των κατά
την πτωχευτική διαδικασία. Η εκκαλουμένη

απόφαση, επομένως, που απέρριψε την
ανακοπή του Ελληνικού Δημοσίου κατά
το μέρος που στρεφόταν κατά του
συνδίκου, αν και με άλλη αιτιολογία (ότι η
ανακοπή απευθύνεται μόνο κατά των
δανειστών των οποίων προσβάλλεται η
κατάταξη και όχι κατά του οφειλέτη που
εκπροσωπούσε ο σύνδικος) και περιορίζοντας μόνο το ύψος των απαιτήσεων
τους κατέταξε τους εφεσίβλητους ατομικώς
και τυχαία για τα αναφερόμενα στην
απόφαση ποσά, ορθώς κατ’ αποτέλεσμα
έκρινε και οι δεύτερος και τρίτος λόγοι της
εφέσεως του Ελληνικού Δημοσίου με τους
οποίους ισχυρίζεται ότι η ανακοπή δεν
έπρεπε να απορριφθεί ως προς τον
σύνδικο για έλλειψη παθητικής νομιμοποιήσεως, καθόσον αυτός εκπροσωπούσε και τους γενικούς προνομιούχους δανειστές και ακόμη ότι οι
εφεσίβλητοι έπρεπε να καταταγούν δια
του συνδίκου της πτωχεύσεως και υπό
τον όρο επαλήθευσης των απαιτήσεων
τους κατά τη διαδικασία της πτωχεύσεως,
δεν είναι βάσιμοι.

276/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θάνος Αμπατζής, Παν. Μεταξάς).
Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914). Παραγραφή εξάμηνη με άσκηση αγωγής
για παράλειψη ή αποζημίωση. Παραγραφή εν επιδικία γίνεται δεκτή. Ένσταση
καταχρηστικής αγωγής για την προβολή της παραγραφής για την οποία δεν ευθύνεται ο
εκκαλών αφού η γραμματεία του δικαστηρίου λόγω φόρτου εργασίας δεν προσδιορίζει
ενωρίτερα. Απορρίπτεται.

Οι ενάγοντες με την από 12.10.1998
αγωγή τους ισχυρίσθηκαν, ότι από
ετών διατηρούν στην Πάτρα συνεργείο
επισκευής αυτοκινήτων, το οποίο έχει
την εξουσιοδότηση επισκευής των

αυτοκινήτων εργοστασίου κατασκευής
LANCIA στην περιοχή της Πάτρας
από την εταιρεία ΛΑΜΔΑ Α.Ε που έχει
το αποκλειστικό δικαίωμα εισαγωγής
τέτοιων αυτοκινήτων. Ότι τον Μάϊο του
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έτους 1998 ο εναγόμενος, ο οποίος είναι
εμπορικός αντιπρόσωπος (πωλητής
αυτοκινήτων) της άνω εταιρείας,
προέβη σε γραπτή ανακοίνωση, στην
οποία ανέφερε, ότι αυτοί έπαυσαν να
έχουν εξουσιοδοτημένο συνεργείο
αυτοκινήτων LANCIA και ότι ο ίδιος
διαθέτει το μοναδικό στην περιοχή της
Πάτρας εξουσιοδοτημένο συνεργείο,
γεγονός που ήταν ψευδές. Ότι λόγω της
αποστολής της εν λόγω ανακοίνωσης σε
όλους τους κατόχους αυτοκινήτων LANCIA στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας,
πολλοί πελάτες τους, πιστεύοντας
την πιο πάνω ανακριβή δήλωση,
σταμάτησαν να προτιμούν το συνεργείο
τους για επισκευή των αυτοκινήτων
τους και προτίμησαν το συνεργείο του
εναγομένου. Και ότι αποτέλεσμα αυτού
ήταν να μειωθεί κατά το χρονικό διάστημα
από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του
έτους 1998 ο αριθμός των αυτοκινήτων
που εισήλθαν στο συνεργείο του για
επισκευή και έτσι αυτοί ζημιώθηκαν
κατά το ποσό των 1.800.000 δρχ.,
όπως ειδικότερα αυτό αναλύεται στην
αγωγή. Ζήτησαν δε, να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος να τους καταβάλει το
συνολικό ποσό των 3.600.000 δρχ.
ως αποζημίωση και χρηματική τους
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, με
το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής. Με την εκκαλουμένη απόφαση
η αγωγή απορρίφθηκε ως αβάσιμη κατ’
ουσίαν και εναντίον της παραπονούνται,
με την έφεση, οι ενάγοντες για εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου και πλημμελή
εκτίμηση των αποδείξεων, ζητώντας την
εξαφάνιση της και την παραδοχή της
αγωγής τους.
Κατά το άρθρο 19 του ν. 146/
1914 «Περί αθεμίτου ανταγωνισμού»,
«Αι εκ των διατάξεων του νόμου τούτου
πηγάζουσαι αξιώσεις επί παραλείψει ή
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επί αποζημιώσει εισάγονται ως εμπορικαί
υποθέσεις ενώπιον του αρμοδίου
πρωτοδικείου, παραγράφονται δε μετά
εξ μήνας από του χρονικού σημείου
καθ’ ό ο έχων αξίωσιν έλαβε γνώσιν της
πράξεως και του υπευθύνου προσώπου,
πάντως δε μετά τριετίαν αφ’ ης εγένετο η
πράξις. Δια τας επί αποζημιώσει αξιώσεις
ουδέποτε άρχεται η παραγραφή προ του
χρονικού σημείου καθ’ ό επροξενήθη
η βλάβη». Η βραχυπρόθεσμη αυτή
παραγραφή είναι ειδική, διότι: α)
αναφέρεται μόνον σε εκείνες τις αστικές
αξιώσεις που συνδέονται με αθέμιτες
ή παράνομες ανταγωνιστικές πράξεις,
δηλαδή σε αξιώσεις από αδικοπραξία που
πηγάζουν από πράξεις που αντίκεινται
στις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 11, 13
του ν. 146/1914 και β) δεν θίγει καθόλου
την αναγκαστική ισχύ των γενικών περί
παραγραφής διατάξεων του ΑΚ., στις
οποίες και υπάγεται, εξακολουθεί δε
να ισχύει και μετά τον Αστικό Κώδικα,
γιατί ανήκει στο εμπορικό δίκαιο και
δεν εμπίπτει στο άρθρο 17 Εισ.ΝΑΚ
(Ν. Ρόκας, Αθέμιτος Ανταγωνισμός,
αρθρ. 19 αρ. 4, Λ. Κοτσίρη, Δίκαιο
Ανταγωνισμού, έκδ γ”(2000), αρ. 379
και 383. Εξάλλου, από τη διάταξη του
άρθρου 261 ΑΚ συνάγεται ότι, αν η
παραγραφή διακόπηκε με την άσκηση
της αγωγής, η ίδια παραγραφή, δηλαδή
ομοειδής με αυτή που διακόπηκε, αρχίζει
σε κάθε περίπτωσηκαι ανεξαρτήτως
του είδους της ως βραχυπρόθεσμης
ή συνήθουςευθύς από την αγωγή
αυτή, διακόπτεται δε μετά από κάθε
διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή
του δικαστηρίου και αμέσως μετά την
επιχείρηση αυτής αρχίζει ισόχρονη με
την αρχική παραγραφή, η οποία μπορεί
να συμπληρωθεί με την παρέλευση του
χρόνου που ισχύει γι’ αυτή, εφόσον δεν
μεσολαβήσει κάποια νέα διαδικαστική
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πράξη ή άλλος λόγος διακοπής πριν από
την τελεσίδικη περάτωση της δίκης. Έτσι,
εφόσον η αξίωση έχει καταστεί επίδικη, η
παραγραφή μπορεί να συμπληρωθεί σε
επιδικία, αν οι διάδικοι απρακτούν (ΑΠ
852/2001 ΝοΒ 50.966, Εφ. Αθ. 3799/1998
Ελλ. Δνη 40.182, Εφ. Θεσ. 205/2000
Αρμ. 56.1805, Εφ. Πειρ. 220/1998 Ελλ.
Δνη 39.917). Περαιτέρω, ως διαδικαστική
πράξη, συνεπαγόμενη την κατ’ αρθρ.261
ΑΚ διακοπή της παραγραφής, λογίζεται
κάθε πράξη των διαδίκων ή νομίμων
αντιπροσώπων και πληρεξουσίων
αυτών ή της δικαστικής αρχής που
περιέχει τα στοιχεία δικαστικής ενέργειας
και είναι, κατά τις ισχύουσες δικονομικές
διατάξεις, αναγκαία προς έναρξη,
συνέχιση ή αποπεράτωση της δίκης
(ΑΠ 741/1975 ΝοΒ 24.141, Καλόγερο,
στον ΑΚ ΓεωργιάδηΣταθόπουλου,
αρθρ. 261 αρ.8). Τέτοια πράξη είναι και
η κοινοποίηση ενδίκου μέσου κατά της
οριστικής αποφάσεως και η κλήση προς
συζήτηση (Εφ. Αθ. 9174/2000 Αρχ. Ν. ΝΓ’
93, Εφ. Θεσ. 3239/1992 Αρμ. 47.143).
Τέλος, η πρόταση της παραγραφής
ενέχει άσκηση δικαιώματος, η οποία
ελέγχεται βάσει του αρθρ. 281 ΑΚ, όταν
υπερβαίνει προφανώς τα από το άρθρο
αυτό διαγραφόμενα όρια (ΑΠ 1074/1996
Ελ. Δνη 38.1126, Εφ.Αθ. 3799/1998 Ελλ.
Δνη 40.182, Εφ. Θεσ. 114/1997 αδημ.).
Στην προκειμένη υπόθεση, ο εναγόμενος
προβάλλει με τις προτάσεις του κατά την
παρούσα συζήτηση την ένσταση της
παραγραφής της επίδικης αξιώσεως,
ισχυριζόμενος ειδικότερα, ότι η αξίωση
των εναγόντων για αποζημίωση και
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης από πράξεις αθεμίτου
ανταγωνισμού έχει παραγραφεί κατά
τη διάρκεια της επιδικίας, γιατί παρήλθε
εξάμηνο από την επίδοση προς αυτόν
της κρινόμενης εφέσεως και μέχρι

337

τη συζήτηση αυτής. Η ένσταση αυτή
προβάλλεται παραδεκτώς για πρώτη
φορά κατά την παρούσα συζήτηση της
εφέσεως, γιατί είναι οψιγενής (αρθρ.
269 παρ. 2γ, 524 παρ. 1 και 527 παρ.
2 και 3 Κ.Πολ.Δ., Σαμουήλ, Η έφεση
(1993) αρ. 702 σελ. 224225, Εφ. Αθ.
3799/1998 ό.π., Εφ. Αθ. 4061/1994 ΝρΒ
43.720, Εφ. θεσ. 205/2000 ό.π.) και είναι
νόμιμη, γιατί στηρίζεται στις παραπάνω
διατάξεις των άρθρων 19 του ν. 146/1914
και 261 ΑΚ. Από την υπ’ αριθμ. 12869/
2001 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής
επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πατρών
Α.Κ. που προσκομίζουν οι ενάγοντες,
αποδεικνύεται, ότι η υπό κρίση έφεση
επιδόθηκε στον εναγόμενο στις 4.10.2001
και έκτοτε παρήλθε χρονικό διάστημα
μεγαλύτερου του εξαμήνου μέχρι
την επόμενη διαδικαστική πράξη της
συζήτησης της υποθέσεως ενώπιον του
δικαστηρίου τούτου στις 6.2.2003, ώστε
πράγματι η ένδικη αξίωση των εναγόντων
υπέπεσε στην παραπάνω εξάμηνη εν
επιδικία παραγραφή και αποσβέστηκε. Οι
ενάγοντες ισχυρίζονται, ότι ο εναγόμενος
επικαλείται καταχρηστικά την παραγραφή
εν επιδικία, διότι δεν ευθύνονται αυτοί για
τον πέραν του εξαμήνου προσδιορισμό
της δικασίμου της εφέσεως που
οφείλεται σε αδυναμία να ορισθεί
ενωρίτερα, εξαιτίας φόρτου εργασίας του
δικαστηρίου. Ο ισχυρισμός (αντένσταση)
όμως αυτός πρέπει να απορριφθεί ως μη
νόμιμος, καθόσον τα περιστατικά αυτά,
αναγόμενα στον χώρο της δικής τους
ευθύνης και χωρίς να γίνεται επίκληση
οποιασδήποτε δόλιας συμπεριφοράς
του εναγομένου αποσκοπούσης να
τους αποτρέψει από την εμπρόθεσμη
άσκηση των δικαιωμάτων τους, δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής
του άρθρου 281 ΑΚ (Εφ. Θεσ. 114/1997
αδημ.). Επομένως, η πιο πάνω ένσταση

338

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

του εναγομένου πρέπει να γίνει δεκτή και
ως ουσιαστικά βάσιμη και ν’ απορριφθεί

η αγωγή ως παραγεγραμμένη.

318/2003
(Εισηγητής: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φώτιος Λουμίτης, Κωνσταντίνος Τζαβάρας).
Αμοιβαία κεφάλαια. Διάθεση μεριδίων Α/Κ με αντιπρόσωπο. Η εταιρία διαχειρίσεως
ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί προστήσεως έναντι του ζημιωθέντα τρίτου
επενδυτή.

Από τον συνδυασμό των
άρθρων 20 § 4 και 28 του Ν.1969/
1991 προκύπτει, ότι στην περίπτωση
διαθέσεως μεριδίων αμοιβαίου
κεφαλαίου με αντιπρόσωπο, η εταιρεία
διαχειρίσεως ευθύνεται κατά τις διατάξεις
περί προστήσεως αντικειμενικώς έναντι
του ζημιωθέντος τρίτου επενδυτού, όταν

η ζημία προήλθεν από καταχρηστική
συμπεριφορά του αντιπροσώπου, ο
οποίος εισέπραξε χρηματικό ποσόν
ως αντίτιμον συμμετοχής σε αμοιβαίο
κεφάλαιο, χωρίς ποτέ να έχει αποδώσει
αυτό στον θεματοφύλακα ή στην εταιρεία
διαχειρίσεως (σχ. Εφ. Πατρών 1022/01
αδημ.).

365/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αγγελική Σπηλιοπούλου, Ευάγγελος Ματσούκης).
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Έννοια. Διάκριση από τις ανεξάρτητες πωλήσεις
εμπορευμάτων με πίστωση του τιμήματος.

Από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 669 (581)
ΕμπΝ, 361, 874 ΑΚ και 112 ΕισΝΑΚ,
συνάγεται ότι αλληλόχρεος (ή ανοικτός
ή τρεχούμενος) λογαριασμός είναι η
σύμβαση μεταξύ δύο προσώπων,
από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι
έμπορος, με την οποία αυτά συμφωνούν
ότι οι μεταξύ τους δοσοληψίες από κάποια
οικονομική συναλλαγή θα καταχωρούνται
σε ενιαίο λογαριασμό υπό τύπο κονδυλίων
πιστώσεων και χρεώσεων, τα οποία από
την καταχώρηση τους αποβάλλουν την
αυτοτέλεια τους, μεταβαλλόμενα σε
αριθμητικά κονδύλια και ότι θα οφείλεται

μόνο το κατάλοιπο που θα προκύψει
κατά το κλείσιμο του λογαριασμού από
την αντιπαράθεση των κονδυλίων του.
Έτσι, για την ύπαρξη αλληλόχρεου
λογαριασμού απαιτείται να υπάρχει η
δυνατότητα να προκύψουν από τη μεταξύ
τους οικονομική συναλλαγή απαιτήσεις
και οφειλές και για τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη, ώστε να μην είναι από πριν
γνωστό ποίο από αυτά (συμβαλλόμενα
μέρη), κάπα την τελική εκκαθάριση των
δοσοληψιών τους, θα είναι οφειλέτης
ή πιστωτής του άλλου. Επομένως, δεν
υπάρχει αλληλόχρεος λογαριασμός όταν,
λόγω της φύσεως της συμβάσεως, ο ένας
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συμβαλλόμενος γίνεται μόνο πιστωτής και
ποτέ οφειλέτης και ο άλλος μόνο οφειλέτης
και ποτέ πιστωτής, δικαιούμενος απλώς
να εξοφλεί το χρέος του με τμηματικές
καταβολές που γίνονται προς αντίστοιχη
απαλλαγή του από το χρέος, πράγμα
που συμβαίνει και όταν πελάτης εμπόρου
αγοράζει εμπορεύματα με πίστωση του
τιμήματος (ολική ή μερική), και καταβάλλει,
σε εξόφληση του πιστωθέντος τιμήματος,
διάφορα χρηματικά ποσά, αφού στην

περίπτωση αυτή αποκλείεται η δυνατότητα
να καταστεί ο πωλητής οφειλέτης του
αγοραστή και ο τελευταίος πιστωτής του
πωλητή, αλλά υπάρχουν περισσότερες
ανεξάρτητες μεταξύ τους πωλήσεις, με
πίστωση του τιμήματος, το οποίο είναι
καταβλητέο τμηματικώς (ΑΠ 680/1986
ΝοΒ 35.723, ΑΠ 1393/1980 ΝοΒ 29.688,
ΑΠ 434/1975 ΝοΒ 23.1227, ΑΠ 3941/1974
ΝοΒ 22.1377, ΕΑ 13655/1988 Ελλ.Δικ.
32.151).

468/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιώργος Φαφούτης, Ελένη Μιχοπούλου Τσιμπούκη).
Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας – Στοιχεία της.

Η
σύμβαση
εμπορικής
αντιπροσωπείας είναι η σύμβαση με την
οποία ανατίθεται σε τρίτον που αποκαλείται
εμπορικός αντιπρόσωπος, η με αμοιβή
(προμήθεια ή ποσοστά) πώληση ή
δια μεσολάβηση στην πώληση των
προϊόντων ορισμένης επιχειρήσεως. Στη
σύμβαση αυτή, που δεν ρυθμίζεται ειδικά
στον Εμπορικό Νόμο, όμως ταυτίζεται ως
προς τα ουσιώδη στοιχεία της με τη σχέση
της παραγγελίας, εφαρμόζονται οι για
την τελευταία διατάξεις του Εμπ. Ν. που
συμπληρώνονται, κατά τα άρθρα 91 Εμπ.
Ν και 3 Εισ. Ν. ΑΚ, από τις, περί εντολής
διατάξεις του ΑΚ (ΑΠ 812/91 Ε Εμπ Δ
1992221, ΕΘ 633/95 ΔΕΕ 1995274, ΕΘ
1002/93 Αρμ ΜΖ734 ΕΘ 585/98 Αρμ ΝΒ

1359 ΕΑ 4179 / 2002 Ελ. Δικ. 44 206 Ε Α
874/2002 Ελ. Δικ. 44 248 ). Εξ άλλου κατά
το άρθρο 725 ΑΚ λύση της συμβάσεως
εντολής επιφέρει και η καταγγελία
της από μέρους του εντολοδόχου η
οποία είναι επίσης δυνατή κατά πάντα
χρόνο και χωρίς επίκληση λόγου ή
θέση προθεσμίας. Γίνεται δεκτό ότι η
καταγγελία δεν στερεί από τον εντολοδόχο
το δικαίωμα αποζημιώσεως (723 ΑΚ) αν
υπάρχουν περιστατικά αναγόμενα στη
σφαίρα ευθύνης του εντολέα (ΑΠ 887/74
Ε Εμ Δ ΚΣΤ 393 ΕΘ 3558/91 Ε Εμ Δ ΜΔ
411 Καποδίστριας στην Ερμ ΑΚ αρθ. 724
αριθ. 19 Επομ. και 725 αριθ. 16 Καράσης
στον ΑΚ Σταθοπ. Γεωρ. αρθρ. 724 725
αριθ. 2).

477/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γρηγόρης Δανελάτος, Θεόδωρος Τζαμαλούκας).
Εμπορική αντιπροσωπεία. Ρύθμισή της με το π.δ. 219/1991. Τυπικά και ουσιαστικά
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προσόντα του εμπορικού αντιπροσώπου. Το έγγραφο είναι συστατικός τύπος για την
κατάρτισή της. Απώλεια του εγγράφου σύστασης της εμπορικής αντιπροσωπείας.
Συνέπειες για την απόδειξή της.

Επειδή, σύμβαση εμπορικής
αντιπροσωπείας είναι εκείνη με την
οποία ανατίθεται σε μόνιμη βάση σε τρίτο
πρόσωπο, αποκαλούμενο «εμπορικό
αντιπρόσωπο», με την ιδιότητα του
ως ανεξαρτήτου μεσολαβητή, είτε να
διαπραγματεύεται για λογαριασμό
άλλου προσώπου, αποκαλουμένου
«αντιπροσωπευομένου», την πώληση
ή την αγορά εμπορευμάτων, είτε να
διαπραγματεύεται και να συνάπτει
τις πράξεις αυτές επ’ ονόματι και για
λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου.
Η σύμβαση αυτή ήδη ρυθμίζεται από
το Π.Δ. 219/1991 «περί εμπορικών
αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Ειδικότερα στο άρθρο 3 του εν λόγω
π. δ/τος ορίζεται ότι «για την άσκηση
του επαγγέλματος του εμπορικού
Αντιπροσώπου, απαιτείται άδεια της
Επιτροπής του άρθρου 16 παραγρ.
4 του Ν. 1746/88». (παρ. 1), η οποία
χορηγείται, εφόσον στο πρόσωπο
του ζητούντος την άδεια συντρέχουν
οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 3 εδαφ. α’, β’, γ’, δ’, ε’
και στ’ του ίδιου άρθρου (μη καταδίκη
για ορισμένα ποινικά αδικήματα,
απολυτήριο Λυκείου κ.λ.π.). Στο άρθρο
8 ορίζονται τα εξής: «Δια την εφαρμογή
του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας
πρέπει να συνομολογηθεί εγγράφως»,
(παρ. 1). «Όταν η σύμβαση εμπορικής
αντιπροσωπείας είναι αορίστου χρόνου,
κάθε ένας από τους συμβαλλομένους
μπορεί να την καταγγείλει, με τήρηση
ορισμένης προθεσμίας, (παρ. 3). «Η

προθεσμία καταγγελίας είναι ένας μήνας
για το πρώτος έτος της σύμβασης, δύο
μήνες από την αρχή του δευτέρου έτους,
τρεις μήνες από την αρχή του τρίτου
έτους, τέσσερες μήνες από την αρχή
του τέταρτου έτους...... Τέλος, στο άρθρο
9 παρ. 1 εδαφ. α’ και β’ ορίζεται ότι «ο
Εμπορικός Αντιπρόσωπος δικαιούται
μετά την λύση της σύμβασης εμπορικής
αντιπροσωπείας αποζημίωση εάν
και εφόσον κατά την διάρκεια αυτής
έφερε νέους πελάτες στον εντολέα ή
προήγαγε σημαντικά τις υποθέσεις
με τους υπάρχοντες πελάτες και ο
εντολέας διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που
προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους
πελάτες αυτούς (εδαφ. α’). «Το ποσό
της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να
υπερβαίνει ποσό ισοδύναμο με το μέσο
ετήσιο όρο των αμοιβών που εισέπραξε ο
εμπορικός αντιπρόσωπος κατά τα πέντε
τελευταία έτη, αν δε η σύμβαση διήρκεσε
λιγότερο από πέντε έτη, η αποζημίωση
υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της
εν λόγω περιόδου» (εδαφ. β’)· Από
τις παρατεθείσες διατάξεις συνάγεται
ότι ο νομοθέτης, προς εξυπηρέτηση
ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών
σκοπών, δεδομένης της συμβολής
της εμπορικής αντιπροσωπείας στην
διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών,
επηρεαζούσης ουσιωδώς τα οικονομικά
μεγέθη, υπήγαγε την άσκηση του
επαγγέλματος
του
εμπορικού
αντιπροσώπου υπό αυστηρότερο απ’
ό,τι πριν από το άνω π.δ. νομοθετικό
καθεστώς όσον αφορά τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα του εμπορικού
αντιπροσώπου (άδεια διοικητικής
αρχής, απολυτήριο Λυκείου κ.λ.π.),
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ενώ για την έγκυρη κατάρτιση της
συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας
απαιτείται η σύνταξη εγγράφου που
έχει συστατικό και όχι αποδεικτικό
χαρακτήρα. Εφόσον έχει τηρηθεί ο
τύπος αυτός, συντρεχουσών και των
λοιπών ουσιαστικών προϋποθέσεων,
ο εμπορικός αντιπρόσωπος έχει τα
δικαιώματα που προβλέπονται από
το άνω π.δ., όπως και η αξίωση
προς καταβολή της «αποζημιώσεως
πελατείας» σε περίπτωση καταγγελίας.
Όλες δε, χωρίς εξαίρεση, οι διατάξεις
του άνω π.δ. εφαρμόζονται και επί
συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας
που καταρτίσθηκαν πριν από την έναρξη
ισχύος αυτού (αρθ. 1151). Για τις
προηγούμενες όμως αυτές συμβάσεις
η έναρξη ισχύος του αρχίζει από 1.1.94,
σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη
της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
Κατά το χρονικό δηλ. διάστημα που
μεσολάβησε από την έναρξη της ισχύος
του μέχρι την 1.1.94 οι συμβαλλόμενοι
έπρεπε να προσαρμοσθούν στο νέο
νομοθετικό καθεστώς. Περαιτέρω από
την διάταξη του άρθρου 394 παρ. 2
ΚΠολΔ συνάγεται ότι όταν ο νόμος ή
τα μέρη ορίζουν ότι για την σύσταση
της δικαιοπραξίας απαιτείται έγγραφος
συστατικός τύπος, η μη σύνταξη
εγγράφου επιφέρει ακυρότητα και
συνεπώς ανυπαρξία της δικαιοπραξίας
(ΑΚ 158, 159, 160, 180), στην μεν πρώτη
περίπτωση αν δεν ορίζεται αλλιώς στο
νόμο, στη δε δεύτερη (έγγραφο κατά
τη συμφωνία των μερών) αν υπάρχει
αμφιβολία. Στις περιπτώσεις που το
έγγραφο λειτουργεί ως συστατικός
τύπος, είτε πρόκειται για σύμβαση είτε
για μονομερή δικαιοπραξία, μάρτυρες
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επιτρέπονται κατά την παράγραφο 2 του
ανωτέρω άρθρου μόνο σε περίπτωση
τυχαίας απώλειας του εγγράφου και
επιτρέπεται μόνο όρκος ή ομολογία (ΑΠ
1701/95 Ελ. Δ/νη 39.335). Επομένως,
αν δεν αποδειχθεί η τυχαία απώλεια
του εγγράφου, δεν χωρεί απόδειξη της
καταρτίσεως και του περιεχομένου της
δικαιοπραξίας με μάρτυρες, αφού, αν
δεν συντάχθηκε έγγραφο, δεν υπάρχει
δικαιοπραξία (ΑΠ 524/71 ΝοΒ 1971.
1409). Συνεπώς στην εξεταζόμενη
περίπτωση
περιεχόμενο
του
επαγόμενου όρκου ή της ομολογίας δεν
μπορεί να είναι μόνο ή κατάρτιση και το
περιεχόμενο του συστατικού εγγράφου,
αλλά και η τυχαία αυτού απώλεια.
(Ράμμος, Εγχειρίδιον II παρ. 275 σελ.
863). Η απώλεια δε του εγγράφου είναι
τυχαία όταν δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
του φέροντος το βάρος της αποδείξεως
διαδίκου. Μπορεί δε να συνίσταται σε
καταστροφή ή αδυναμία ανευρέσεως του
εγγράφου ή σε αλλοίωση του κρισίμου
για τον αποδεικτέο ισχυρισμό τμήματος
του περιεχομένου του, ώστε να μην είναι
πλέον αναγνώσιμο. Ο ισχυρισμός όμως
περί τυχαίας απώλειας του συστατικού
ή και αποδεικτικού εγγράφου πρέπει
να προτείνεται κατά την συζήτηση κατά
την οποία έπρεπε να προσκομισθεί το
έγγραφο και είναι απαράδεκτος όταν
προτείνεται μεταγενεστέρως, σε κάθε
δε περίπτωση είναι απαράδεκτος
όταν προτείνεται από τον εκκαλούντα
για πρώτη φορά στην μετ’ απόδειξη
συζήτηση ενώπιον του εφετείου με την
προσθήκη των προτάσεων (ΑΠ 705/
1999 Ελ. Δ/νη 41. 362, ΑΠ 1315/1993
Ελ. Δ/νη 35. 1593, Εφ. Πειρ. 140/1998
Ελ. Δ/νη 40.413).
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483/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Βασίλειος Σκούρας).
Σύνδικος Προσωρινή αντιμισθία. Σύνδικος δικηγόρος που προσέφερε δικηγορικές
υπηρεσίες. Δεν εφαρμόζεται ο κώδικας των Δικηγόρων αλλά η αμοιβή του καθορίζεται
ελεύθερα από το δικαστήριο. Η αμοιβή καθορίζεται από το πολυμελές πρωτοδικείο
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ύστερα από αίτηση του συνδίκου.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
551 ΕμπΝ όπως τροποπ. με το Ν.
ΓΦΟΔ/1910, ο σύνδικος δικαιούται να
λάβει αντιμισθία, το ποσό της οποίας
ορίζεται από το Δικαστήριο, κατόπιν
σχετικής εκθέσεως του Εισηγητή, μετά
την παύση του λειτουργήματος του
και αφού προηγουμένως λογοδοτήσει
αρμοδίως. Δεν αποκλείεται όμως από
τη διάταξη αυτή, όταν η διάρκεια των
εργασιών της πτωχεύσεως προβλέπεται
μακρά, να παρασχεθεί στον σύνδικο
πριν από το τέλος των καθηκόντων
του, μετά από σχετική έκθεση του
Εισηγητή, αποζημίωση, η οποία θα
έχει την έννοια της προκαταβολής
έναντι της αντιμισθίας και το ποσό της
οποίας θα συνυπολογισθεί κατά τον
καθορισμό της οριστικής αντιμισθίας.
Η αποζημίωση αυτή και όταν ακόμη
ο σύνδικος είναι δικηγόρος και με την
ιδιότητα αυτή παρέσχε τις υπηρεσίες του
σε υποθέσεις της πτωχεύσεως, για τις
οποίες δεν δικαιούται ιδίας αμοιβής κατά
τον Κώδικα περί Δικηγόρων (ΑΠ 53/95
Δ/νη 3746), καθορίζεται ελευθέρως κατά
την κρίση του Δικαστηρίου, το οποίο
λαμβάνει υπ’ όψιν το είδος, τον αριθμό,
τη χρονική διάρκεια, την αναγκαιότητα
και την αποδοτικότητα των ενεργειών
του συνδίκου, καθώς και τις συνθήκες

κάτω από τις οποίες αυτός παρέσχε τις
υπηρεσίες του. (ΕΑ 5938/81 ΕΕμπΔ
ΛΓ 300, ΕΑ 1112/80 ΕΕμΔ ΛΒ 585,
ΕΘ 2546/98 Αρμ ΝΓ 68). Αρμόδιο καθ’
ύλη δικαστήριο για τον καθορισμό αυτής
είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο, το
οποίο επιλαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως
του συνδίκου και εκδίδει χωρίς αντιδικία,
κατά την διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας (αρθ. 44 ΕισΝΚΠολΔ)
την σχετική του απόφαση η οποία είναι
εξ εκείνων που υπόκειται σε έφεση (Σ.
Σταυρόπουλος ΕρμΕμπΝ άρθρο 555
παρ. 5 ΕΑ 7639/90 Ελ. Δικ. 36 707 ΕΠειρ
57/1998 Δ/νη 39 447, ΕΑ 4024/90 Ελ.
Δικ. 311535). Μετά ταύτα η κρινόμενη
έφεση του συνδίκου της πτωχεύσεως της
«Βασίλειος Γιαννόπουλος ΑΕΒΕ ΑΛΦΑ
ΜΕΛ» κατά της υπ’ αριθμ. 382/2002
οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών εκδοθείσης κατά
την ως άνω διαδικασία και με την οποία
ορίστηκε η προκαταβλητέα προσωρινή
αντιμισθία αυτού, ασκηθείσα νομοτύπως
και εμπροθέσμως και επιδιώκουσα την
εξαφάνιση της αποφάσεως αυτής, προς
το σκοπό καθορισμού της προσωρινής
αντιμισθίας σε μεγαλύτερο ύψος, είναι
τυπικά δεκτή και πρέπει να εξετασθεί
περαιτέρω κατ’ ουσία κατά την
προαναφερθείσα διαδικασία.
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487/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φώτης Λεπίδας, Ιωάννης Μαράτος).
Πιστωτικοί τίτλοι. Εκδοση διαταγής πληρωμής βάσει αυτών. Ανακοπή από τον καθού η
διαταγή. Πρέπει ο καθού η ανακοπή να προσκομίσει στο δικαστήριο τους πιστωτικούς
τίτλους αλλιώς γίνεται δεκτή η ανακοπή. Αυτό όμως γίνεται μόνο αν είναι αναγκαία η
προσκομιδή των τίτλων για τη διάγνωση των λόγων της ανακοπής. Άσκηση έφεσης.
Πότε μπορεί ο εκκαλών να προσκομίσει τους πιστωτικούς τίτλους στο εφετείο.

Η προσκομιδή των πιστωτικών
τίτλων από τον καθού η ανακοπή
χωρίς την οποία η τελευταία γίνεται
δεκτή ως βάσιμη, απαιτείται μόνο όταν
είναι αναγκαία για τη διάγνωση των
λόγων της ανακοπής, όπως όταν λ.χ.
προβάλλονται με την ανακοπή ενστάσεις
που αναφέρονται σε ελάττωμα των
τίτλων αποδεικνυόμενα από το σώμα
αυτών (βλ. ΑΠ 59/2001, Δνη 2001,
910). Πάντως σε περίπτωση που
γίνεται δεκτή η ανακοπή κατά διαταγής
πληρωμής λόγω μη προσκομιδής των

τίτλων επί των οποίων στηρίζεται η
έκδοση της τελευταίας, τότε ο καθού
η ανακοπή, ασκώντας έφεση, μπορεί
να προσκομίσει τους πιστωτικούς
τίτλους για πρώτη φορά στο Εφετείο,
διορθώνοντας έτσι το δικό του σφάλμα,
οπότε το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο
μπορεί να αποκρούσει τη βραδεία
προσκομιδή των ως απαράδεκτη αν
κατά την κρίση του συντρέχει περίπτωση
από τις προβλεπόμενες στο αρθρ. 529 §
1 του ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 59/2001, ο. π., Εφ.
Πειρ. 291/99, ΕΕμπΔ 2000, 96).

496/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Χρ. Πολυχρονόπουλος, Αλκαίος Βγενόπουλος).
Επιταγή τραπεζική. Εκδοσή της εν γνώσει του εκδότη ότι δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιμα
κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα. Είναι αδικοπραξία (914 ΑΚ) και υποχρεούται ο
εκδότης σε αποζημίωση.

Κατά το άρθρο 914 Α.Κ., όποιος
ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια
έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει.
Επομένως, αυτός που εκδίδει τραπεζιτική
επιταγή εν γνώσει του ότι δεν έχει
αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στην
πληρώτρια τράπεζα, για τον οποίο λόγο
και δεν πληρώθηκε αυτή, ζημιώνοντας
έτσι παράνομα το δικαιούχο αυτής,
δηλαδή κατά παράβαση των διατάξεων

του άρθρου 79 ν.5960/1933 «περί
επιταγής» κατά τις οποίες η πράξη αυτή
του εκδότη αποτελεί ποινικό αδίκημα,
υποχρεούται σε αποζημίωση του
δικαιούχου, δοθέντος ότι η παραβιασθείσα
ποινική διάταξη προφανώς θεσπίστηκε
προς προστασία όχι μόνο του δημοσίου
συμφέροντος, αλλά συγχρόνως και του
ατομικού συμφέροντος (Α.Π. 1262/
93 Ελλ. Δικ. 36. 157, ΕΑ 6286/2000
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Ελλ.Δικ. 42.202, ΕΑ 11981/90 Ελ. Δικ.
32.1074, ΕΑ 3770/90 Ελ. Δικ. 31.1519,
Ε. Θεσ. 147/91 Αρμ. ΜΣΤ’1235). Με την
κρινόμενη αγωγή του, ο ενάγων ζητεί να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει
σ’ αυτόν, ως αποζημίωση, με την απειλή
εναντίον του προσωπικής κρατήσεως,
το ποσό των 2.900.000 δραχμών, με
το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής αυτής έως την εξόφληση του,
που αντιπροσωπεύει αντίστοιχο ποσό

τραπεζιτικής επιταγής που εξέδωκε
ο τελευταίος, εν γνώσει του ότι δεν
έχει διαθέσιμα κεφάλαια, και η οποία
(επιταγή) δεν πληρώθηκε για το λόγο
τούτο, όταν εμφανίστηκε εμπρόθεσμα για
πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα. Με
τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή
αυτή είναι νόμιμη, γιατί στηρίζεται στις
διατάξεις που προαναφέρθηκαν, καθώς
και σ΄ εκείνες του άρθρου 1047 § 1
Κ.Πολ.Δ.

498/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαριλένα Λαλιώτη, Γεώργιος Καλαπόδης).
Ανώνυμη εταιρία. Απαγόρευση παροχής δανείων ή εγγυήσεων της Α.Ε. προς μέλη του
διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και
του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας (άρθρο 239 του β.δ. 174/1963). Έννοια του
όρου “διευθυντές”. Λεπτομέρειες για την απαγόρευση. Δεν εγκυροποιείται η (άκυρη)
σύμβαση με έγκριση από τη γενική συνέλευση εκ των υστέρων.

Επειδή, το άρθρο 23 α του δια
του β.δ. 174/1963 κωδικοποιηθέντος ν.
2190/1920 “περί ανωνύμων εταιρειών”,
ως τούτο προστέθηκε με το ν. 5076/
1931 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο
10 του ν.δ. 4237/62, ορίζει τα εξής:
«1. δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς,
μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
γενικούς διευθυντάς ή διευθυντάς
αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του
τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας
συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των
ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεως
προς αυτούς καθ’ οιονδήποτε τρόπον ή
παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς
τρίτους, απαγορεύονται απολύτως
και είναι άκυρα . 2. Οιαιδήποτε άλλαι
συμβάσεις της εταιρείας μετά των
άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ
προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών
υπό της γενικής συνελεύσεως των

μετόχων …… Η απαγόρευσις αύτη δεν
ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη
εξερχόμενη των ορίων της τρεχούσης
συναλλαγής της εταιρείας μετά των
πελατών της». Από τις διατάξεις αυτές,
οι οποίες θεσπίσθησαν προς πρόληψη
ενδεχομένων καταχρήσεων από τα
πρόσωπα που διευθύνουν την εταιρεία,
ως και στην εισηγητική έκθεση του ν.δ.
4237/62 δηλούται, σαφώς προκύπτει ότι
ως «διευθυνταί» νοούνται και οι υπάλληλοι
της εταιρείας οι διευθύνοντες την όλη
επιχείρηση ή ορισμένο κλάδο αυτής,
πράγματι και ανεξαρτήτως του τίτλου
τον οποίον φέρουν, εις δε την τρέχουσα
συναλλαγή της εταιρείας μετά των
πελατών της, όρου χρησιμοποιηθέντος
υπό του νόμου όχι κυριολεκτικώς
αλλά προς δήλωση του συνήθως
συμβαίνοντος, περιλαμβάνονται και οι
μετά του προσωπικού αυτής συμβάσεις
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πάσης φύσης, οι οποίες, εξαιρουμένων
των απολύτως απαγορευομένων
δανείων, παροχών πιστώσεων και
εγγυήσεων, είναι έγκυροι και αν δεν
υποβλήθησαν στην προηγουμένη
έγκριση της γενικής συνέλευσης, εφ’
όσον το περιεχόμενο αυτών και οι
ειδικώτερον συνομολογηθέντες όροι
δεν υπερβαίνουν το σύνηθες για τη
συγκεκριμένη περίπτωση μέτρον,
προσδιοριζόμενο από τη δραστηριότητα
της εταιρείας, την οικονομική αυτής
ευρωστία των αναγκών της εταιρείας
που ικανοποιούνται από τις συμβάσεις
αυτές (Α.Π. 627/74 ΝοΒ 23.50 και την υπ’
αυτής σημείωση του Δ. Κριμπά, Εφ. Αθ.
3605/72 ΝοΒ 21 δ, 212, Εμ.ΑΘ. 1798/80
Επιθ. Εμπ. Δικ. 1981, 252). Ειδικώτερον,
από την διαπίστωση και την έννοια των
προδιαληφθεισών διατάξεων προκύπτει
ότι τον κανόνα 1, αποτελεί η ακυρότητα
των οιωνδήποτε άλλων συμβάσεων
των αναφερομένων στις διατάξεις αυτές
προσώπων μετά της εταιρείας και ότι, κατ’
εξαίρεση, οι συμβάσεις αυτές είναι έγκυροι
και ισχυρές στις προαναφερόμενες δύο
περιπτώσεις, τουτέστιν της προηγουμένης
ειδικής έγκρισης αυτών υπό της γενικής
συνέλευσης των μετόχων ή της περίληψης
αυτών εντός των ορίων της τρέχουσας
συναλλαγής της εταιρείας, το οποίο
σημαίνει ότι προβάλλουσα η εταιρεία
την ακυρότητα συγκεκριμένης σύμβασης
αυτής ως καταρτισθείσας μετά τίνος των
ανωτέρω προσώπων, απόκειται στον
μαχόμενο υπέρ του κύρους της σύμβασης
αυτής να προτείνει και αποδείξει ότι
εδόθηκε προηγουμένη ειδική έγκριση
της γενικής συνέλευσης των μετόχων,
με την οποία συμπληρώθηκε η εξουσία
του διοικητικού συμβουλίου ή ότι το
αντικείμενο της σύμβασης δεν εξέρχεται
των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής
της εταιρείας υπό την προδιαληφθείσα
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έννοια του όρου (Εφ. Αθ. 2671/72 Επιθ.
Εμπ. Δικ. κδ’213, Εφ.ΑΘ. 3605/72 ΝοΒ
21.212, Εφ. Αθ. 1798/80 Επιθ. Εμπ.
Δικ. 1981 σ.252). Προσθέτως δε, από
τις προμνησθείσες διατάξεις του άρθρου
23 α παρ. παρ. 1 και 2 του ν. 2190/1920,
σε συνδυασμό προς τα άρθρα 180 και
183 Α.Κ., συνάγεται ότι, εξαιρουμένων
των συμβάσεων περί δανείων, παροχής
πιστώσεων ή εγγυήσεων υπέρ των
μνημονευομένων σ’ αυτές προσώπων,
οι οποίες αφ’ εαυτών είναι άκυροι, όλες οι
λοιπές συμβάσεις είναι ωσαύτως άκυροι,
πλην αν δεν εξέρχονται των ορίων της
τρέχουσας συναλλαγής ή προηγήθηκε
ειδική έγκριση αυτών υπό της γενικής
συνέλευσης των μετόχων, τουτέστιν άδεια
της γενικής συνέλευσης, την έλλειψη της
οποίας δεν θεραπεύει η εκ των υστέρων
έγκριση της συνέλευσης αυτής, την
οποίαν (εκ των υστέρων έγκριση)
αποκλείει ο νόμος ρητώς, απαιτών
«προηγουμένην έγκρισιν» εκ του φόβου
μήπως η γενική συνέλευση, ευρισκομένη
προ τετελεσμένου γεγονότος, ενδώσει
εκεί που θα είχεν αρνηθεί την άδειο της
(Ολ. Α.Π. 32/1975 ΝοΒ 23 σ. 648, Α.Π.
788/76 ΝοΒ 25.171, Α.Π. 832/76 ΝοΒ 25
σ. 190)…….
Ακολούθως, την 14.12.1996
συνήλθε η γενική τακτική συνέλευση των
μετόχων της εκκαλούσας, στην οποίαν
προήδρευσε ο εφεσίβλητος και ομόφωνα
ενέκρινε το προαναφερόμενο υπ’ αριθ.
845/22.3.96 πρακτικό του διοικητικού
της συμβουλίου περί αύξησης της αμοιβής
του εφεσίβλητου, Μετά τα ανωτέρω
και σύμφωνα με την προεκτεθείσα
νομική αιτιολογία, αφού σημειωθεί ότι ο
εφεσίβλητος δεν ισχυρίσθηκε ενώπιον του
πρωτοβαθμίου Δ/ρίου, αμυνόμενος κατ
αντένσταση, κατά του ισχυρισμού αυτού
της εκκαλούσας περί ακυρότητας της
σύμβασης αυτής, ότι το αντικείμενο της
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σύμβασης αυτής δεν εξέρχεται των ορίων
της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας
υπό την προδιαληφθείσα έννοια του όρου,
η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της εκκαλούσας εταιρείας περί αύξησης
των αποδοχών του εφεσίβλητου είναι

άκυρος, αφού δεν προηγήθηκε αυτής η
ειδική προς τούτο έγκριση της τακτικής
γενικής συνέλευσης των μετόχων της
εκκαλούσας, την έλλειψη της οποίας δεν
θεραπεύει η εκ των υστέρων έγκριση.

598/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Παλαιολόγου, Γεώργιος Καλαπόδης).
Μεταφορά πραγμάτων. Απώλεια ή βλάβη των μεταφερομένων. Ευθύνεται ο
μεταφορέας σε αποζημίωση (102 Ε.Ν.). Πότε χωρεί απαλλαγή του.

Από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 95 ως 107 του
Εμπ Ν και 481 Α.Κ., συνάγεται ότι σε κάθε
μεταφορά υπάρχουν τρία πρόσωπα, ήτοι
ο αποστολέας, ο μεταφορέας, ο οποίος
διαθέτει τα μεταφορικά μέσα και εκτελεί το
έργο της μεταφοράς και ο παραλήπτης.
Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης των
μεταφερομένων πραγμάτων, εκτός
αν αυτή προήλθε από ακαταμάχητη
δύναμη, δηλαδή από ανώτερη βία, ο
μεταφορέας ενέχεται κατά το άρθρο 102
Εμπ Ν σε αποζημίωση (Ε.Α. 9911/1989
Ελλ.Δικ. 32.186). Στη νομική έννοια
της «απώλειας των εμπορευμάτων»,
υπάγεται και η περίπτωση της

παράδοσης των εμπορευμάτων σε
άλλο παραλήπτη και όχι σε εκείνον
για τον οποίο προορίζονταν (Α.Π.
751/1998 ΝοΒ 47. 1422). Περαιτέρω,
ο μεταφορέας απαλλάσσεται από την
ευθύνη του, αν επικαλεσθεί και αποδείξει
πταίσμα του αποστολέα, το οποίο
προκάλεσε την απώλεια ή βλάβη των
μεταφερομένων πραγμάτων. Ο λόγος
αυτός της απαλλαγής του μεταφορέα
δεν αναφέρεται από το παραπάνω
άρθρο 102 Εμπ. Ν., αλλ’ επαρκώς
βρίσκει έρεισμα στις συνδυασμένες
διατάξεις των άρθρων 300 και 342 Α Κ (
ΕΑ 1102/1989, Ελλ.Δικ. 32. 187, όπου
και οι εκεί παραπομπές).

600/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Παπαχρήστος, Χριστόφορος Παλιογιώργος).
Ετερόρρυθμη εταιρία. Αν περιληφθεί στην επωνυμία της εταιρίας και το όνομα του
ετερόρρυθμου εταίρου, αυτός ευθύνεται ως ομόρρυθμος εταίρος. Πληρωμή από
εταίρο εταιρικού χρέους. Δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών εταίρων ανάλογα με
την εταιρική μερίδα εκάστου.

Κατά το άρθρο 23 §2 και 25 Εμπ.

Νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του
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ίδιου νόμου, επί ετερόρρυθμης εταιρείας,
η εταιρική επωνυμία φέρει κατ’ ανάγκη το
όνομα ενός ή περισσοτέρων ομορρύθμων
(αλληλεγγύως ευθυνόμενων) εταίρων,
ενώ το όνομα του ετερόρρυθμου
εταίρου δεν μπορεί να περιλαμβάνεται
στην εταιρική επωνυμία. Αν όμως, παρά
τη ρητή απαγόρευση του ως άνω όρθρου
25, περιληφθεί στην εταιρική επωνυμία
το όνομα του ετερόρρυθμου εταίρου,
ενόψει του σκοπού της απαγορεύσεως,
που συνίσταται στην αποτροπή
του κινδύνου να εκληφθεί από τους
συναλλασσόμενους με την εταιρεία
τρίτους ως απεριόριστα ευθυνόμενος,
επέρχονται οι συνέπειες του παραπάνω
άρθρου 28, το οποίο εφαρμόζεται
αναλογικά, δηλαδή ο εταίρος αυτός,
μολονότι ετερόρρυθμος, ευθύνεται

ως ομόρρυθμος απεριόριστα και εις
ολόκληρον για τα χρέη της εταιρείας
(ΑΠ 985/1983 Ελλ.Δικ. 1984 σελ. 343,
Ν. Ρόκα, το δίκαιο των προσωπικών
εταιρειών σελ. 663664, Παμπούκη Δίκαιο
Εμπ. Εταιρειών Ειδ. Μέρος σελ. 158, Ε.
Λεβαντή, το δίκαιο Εμπ. Εταιρειών §66
σελ. 288259). Εξάλλου, από τις διατάξεις
των άρθρων 22 ΕΝ, 29 ΕισΝΑΚ, 481,
487, 783 και 759 του ΑΚ, συνάγεται ότι
ο πληρώσας εταιρικό χρέος ομόρρυθμος
εταίρος έχει δικαίωμα αναγωγής κατά
των λοιπών, όχι για το συνολικό ποσό
που κατέβαλε, αλλά για το επιπλέον της
μερίδας του καταβληθέν ποσό, για το
οποίο ενέχονται οι λοιποί εταίροι έναντι
αυτού κατά το λόγο της εταιρικής τους
μερίδας (ΕΑ 5395/1999 Ελλ.Δικ. 1999
σελ. 1603).

607/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βλάσης Σαφαρίκας, Σπύρος Λυμπεράτος).
Επιταγή ακάλυπτη. Σχετική αγωγή από την αδικοπραξία. Στοιχεία της. Επιταγή
ευκολίας. Στοιχεία σχετικής επιταγής. Ευθύνη από την έκδοση της επιταγής του
φυσικού προσώπου που εξέδωσε την επιταγή ως καταστατικό όργανο του νομικού
προσώπου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 79 Ν. 5960/1933, 914, 297
και 298 Α.Κ. συνάγεται ότι ο εκδίδων
επιταγή εις διαταγή, γνωρίζοντας ότι δεν
έχει διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια
τράπεζα, ζημιώνει τον κομιστή από την μη
πληρωμή της επιταγής κατά την εμφάνιση
της, παρά το νόμο, ήτοι εναντίον της
διάταξης του άρθρου 79 Ν. 5960/1933,
που χαρακτηρίζει την πράξη αυτή του
εκδότη και ποινικό αδίκημα. Εντεύθεν,
είναι υποχρεωμένος κατά τις διατάξεις
περί αδικοπραξιών σε αποζημίωση
του κομιστή, διότι η διάταξη αυτή του

άρθρου 79 Ν. 5960/1933 έχει θεσπισθεί
για να προστατεύσει όχι μόνο το δημόσιο
συμφέρον αλλά και το ατομικό συμφέρον
του δικαιούχου της επιταγής (Α.Π. 218/
1962 ΝοΒ 10 801,ΕΑ 1857/1998 Ελλ.Δικ.
39 904, ΕΑ 3770/1990 Ελλ.Δικ. 31 1519
Ε. Πειρ. 459/1991 ελλ. Δικ. 33. 1503).
Για τη θεμελίωση της αγωγής αυτής
από αδικοπραξία, πρέπει ο ενάγων να
επικαλεσθεί ότι ο εκδότηςεναγόμενος
εξέδωσε την επιταγή γνωρίζοντας
ότι δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια στην
πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο της
έκδοσης και πληρωμής της επιταγής
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και ότι αυτή εμφανίσθηκε εμπροθέσμως
προς πληρωμή και δεν πληρώθηκε (Α.Π.
25/2000 Ελλ. Δικ. 41.712). Δεν αποτελεί
όμως στοιχείο της βάσεως της αγωγής
αυτής η ύπαρξη εγκλήσεως εναντίον
του εκδότη ακάλυπτης επιταγής ούτε
προϋπόθεση του παραδεκτού αυτής.
Περαιτέρω, επί εκδόσεως ακάλυπτης
επιταγής από νομικό πρόσωπο ποινικά
υπεύθυνος υπό τους όρους του άρθρου
79 του Ν. 5960/1933 και, άρα, αυτοτελώς
υπόχρεως σε αποζημίωση κατά τα άρθρα
71 εδαφ. Β’, 914, 297 και 298 Α.Κ. είναι το
φυσικό πρόσωπο το οποίο την εξέδωσε
ως καταστατικό όργανο του νομικού
προσώπου κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του (Α.Π. 25/2000 ό.π.).
Κατά το άρθρο 22 Ν. 5960/
1933 «περί επιταγής» τα εναγόμενα
από επιταγή πρόσωπα μπορούν να
αντιτάξουν κατά τον κομιστή τις ενστάσεις
που στηρίζονται σε προσωπικές σχέσεις
τους με τον εκδότη ή προηγούμενους

κομιστές μόνο αν ο κομιστής κατά την
κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει
για να βλάψει τον οφειλέτη. Από τη
διάταξη αυτή που εκφράζει το αναιτιώδες
της ενοχής από την επιταγή, συνάγεται ότι
προϋπόθεση προβολής από τον εκδότη
ή προηγούμενο οπισθογράφο ένστασης
στηριζομένης σε προσωπικές σχέσεις
του με τον εκδότη ή προηγούμενους
οπισθογράφους, όπως είναι και η
ανατρεπτική ένσταση «ευκολίας» (ΕΑ
1324/2000 Ελλ. Δικ. 41 1392 π.ρ.β.λ.
και Α.Π. 1672/1988 Ελλ. Δικ. 31. 1415),
είναι να γνωρίζει ο κομιστής κατά το
χρόνο της κτήσεως της επιταγής την
ύπαρξη των ενστάσεων αυτών κατά του
εκδότη ή των προ αυτού κομιστών του
τίτλου και ότι με τη μεταβίβαση σ’ αυτόν
του τίτλου επιτυγχάνεται η είσπραξη του
η οποία διαφορετικά θα ήταν αδύνατη
(Α.Π. 623/1994 Ελλ. Δικ. 36, 348,Α.Π.
1664/1991 Ελλ. Δικ. 34. 336, Α.Π. 1672/
1988 Ελλ. Δικ. 31.1415).

721/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γεωργακόπουλος, Αλέξης Λυμπέρης).
Επιταγή. Ο εναγόμενος δύναται να αντιτάξει κατά του κομιστού τις ενστάσεις τις
στηριζόμενες επί των προσωπικών σχέσεων τους με τον εκδότη ή τους προηγούμενους
κομιστές μόνο αν ο κομιστής κατά την απόκτηση της επιταγής ενεργούσε εν γνώσει
προς βλάβη του οφειλέτου. Περιστατικά.

Τα εξ επιταγής εναγόμενα
πρόσωπα δύναται να αντιτάξουν κατά του
κομιστού τις ενστάσεις τις στηριζόμενες
επί των προσωπικών σχέσεων αυτών
μετά του εκδότου ή των προηγουμένων
κομιστών, μόνον εάν ο κομιστής κατά
την κτήση της επιταγής ενήργησε εν
γνώσει προς βλάβη του οφειλέτου (αρθρ.
22 ν.5960/33, σχ. και ΑΠ 1664/91 Δνη

34, 336, ΑΠ 482/90 ΕΕΝ 58/86, Εφ. Αθ.
7453/01 Δνη 43, 481, Εφ. Αθ. 7279/00
Δνη 42, 784, Τσιριντάνης §23, Δελούκας
§77 «Δίκαιο Αξιόγραφων» 5η έκδοση
Αλίκης ΚιάντουΠαμπούκη).
Με την ανακοπή του, επί της
οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη
απόφαση, ο ανακόπτωνεκκαλών,
ισχυρίσθηκε ότι η τραπεζική επιταγή
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εκδόσεως του, βάσει της οποίας εκδόθηκε
η ανακοπείσα διαταγή πληρωμής του
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, ήτο τοιαύτη ευκολίας, η δε
καθήςεφεσίβλητη κατά την απόκτηση
της τελούσε εν γνώσει του γεγονότος
αυτού, αλλ’ ως κομίστρια ενήργησε
(την έκδοση της δ/γής πληρωμής) προς
βλάβη του ανακόπτοντος. Ακολούθως
ζήτησε την ακύρωση της εν λόγω (622/
96) δ/γής πληρωμής. Το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση
του απέρριψε την ανακοπή. Κατά της
αποφάσεως αυτής παραπονείται τώρα
ο εκκαλών με τους λόγους της εφέσεως
του, που ανάγονται σε εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση
των αποδείξεων και ζητεί την εξαφάνιση
της, την παραδοχή της ανακοπής του και
την ακύρωση της δ/γής πληρωμής.
Από την επανεκτίμηση των
ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων
αποδείξεως Α.Σ. και ανταποδείξεως
Μ.Π. και των μετ’ επικλήσεως νομίμως
προσκομιζομένων εγγράφων (μεταξύ
των οποίων δεν είναι πάντως η από
1896 δήλωση της Α.Κ., με την οποία
φέρεται αυτή δηλούσα ότι είναι υπόχρεη
προς πληρωμή της ανωτέρω επιταγής),
αποδεικνύονται τα εξής: Ο ανακόπτων Κ.Σ.
εξέδωκε στην Πάτρα την υπ’ αριθμ. 01407
επιταγή, ημερομηνίας εκδόσεως 3171996,
ποσού 5.800.000 δρχ., η οποία εσύρετο
επί του υπ’ αριθμ. 0585000010002747
λογαριασμού της Αχαϊκής Συνεταιριστικής
Τράπεζας εις διαταγήν της εδρεύουσας
στην Πάτρα εταιρείας με την επωνυμία
«Μ. Π. και Σία Ο.Ε». Η ως άνω λήπτρια
την μεταβίβασε με οπισθογράφηση στην
Α. Κ., κάτοικο Πειραιώς. Αυτή δε την
οπισθογράφησε περαιτέρω στην καθής
η ανακοπήεφεσίβλητη Εθνική τράπεζα της
Ελλάδος λόγω της από 561996 μεταξύ
τους γραπτής συμβάσεως ενεχυριάσεως
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επιταγών. Η τελευταία, όταν η ανωτέρω
επιταγή την 281996 εμφανίσθηκε προς
πληρωμή, αλλά αποκρούσθηκε και δεν
πληρώθηκε ελλείψει υπολοίπου, με την
από 1091996 αίτηση της ζήτησε από τον
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών την έκδοση διαταγής πληρωμής
εις βάρος των προαναφερομένων και εκ
της επιταγής ενεχομένων προσώπων. Η
αίτηση αυτή έγινε δεκτή και εκδόθηκε η
622/1996 διαταγή πληρωμής. Ο εκδότης
της διαφιλονικουμένης επιταγής άσκησε
την από 2491996 ανωτέρω ανακοπή του,
στην οποία ως μοναδικό λόγο προέβαλε,
ότι η επιταγή αυτή, βάσει της οποίας
εκδόθηκε η ανακοπείσα δ/γή πληρωμής
εκδόθηκε από αυτόν χάριν ευκολίας και
συγκεκριμένα προς διευκόλυνση της
προεκτεθείσης Ο. Ε., δοθέντος ότι ήτο
παιδική του φίλη η συνεταίρος της εν
λόγω εταιρείας Π.Γ. χωρίς να έχει ποτέ
κάποια συναλλαγή με την εταιρεία αυτή,
πράγμα το οποίο γνώριζε η καθής κατά
την απόκτηση εκ μέρους της της επιταγής,
αλλά παρά ταύτα ενήργησε προς βλάβη
του. Όμως ο ισχυρισμός αυτός, ο οποίος
είχε παραπεμφθεί σε ιδιαιτέρα συζήτηση
με την 1305/97 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, κατά την ουσία
του δεν απεδείχθη. Η για το θέμα
αυτό εξετασθείσα μάρτυς αποδείξεως
Α.Κ.Σ. σύζυγος του ανακόπτοντος δεν
καταθέτει σαφώς και ορισμένως ενώ
από κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο
επιβεβαιώνεται ότι η επίμαχη επιταγή
ήταν τοιαύτη ευκολίας. Αντιθέτως από
το υπό του ανακόπτοντος επικαλούμενο
και προσκομιζόμενο προς τεκμηρίωση
του αντιθέτου γεγονότος από 181996
ιδιωτικό συμφωνητικό, υπογεγραμμένο
από την Π.Γ. (εταίρο της ανωτέρω ΟΕ)
και την προαναφερομένη Α.Κ., με το οποίο
οι εν λόγω συμβαλλόμενες ανεγνώρισαν
ότι μία σειρά επιταγών είχαν εκδοθεί
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από τον ανακόπτοντα χάριν ευκολίας
της ανωτέρω Ο. Ε. και συμφώνησαν
να πληρώσει η εταιρεία τις οφειλόμενες
επιταγές προκύπτει ότι σ’ αυτές δεν
περιλαμβάνεται η επίδικη επιταγή. Έπειτα
η εν λόγω Α.Κ. στην από 351996 δήλωση
της, με την οποία αναλαμβάνει την εξ όλων

των αναγραφομένων σε αυτήν επιταγών
υποχρέωση δεν συμπεριλαμβάνει την
επίδικη. Εν πάση όμως περιπτώσει δεν
αποδείχθηκε γνώση της κομίστριας της
επιταγής τράπεζα καθής η ανακοπή κατά
την απόκτηση της ότι αυτή ήταν επιταγή
ευκολίας.

732/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Αθανάσιος Καφέζας).
Ασφαλιστική σύμβαση (ν. 489/76). Ο ζημιωθείς έχει ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή.
Αυτός δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του ζημιωθέντα ενστάσεις που απορρέουν από
την ασφαλιστική σύμβαση, έχει όμως δικαίωμα αναγωγής (Υ.Α. Κ4/585/8.4.1978).
Διάταξη της Υ.Α. που αποκλείει από την ασφάλιση τις ζημιές που προκλήθηκαν από
οδηγό που τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. Είναι έξω
από την νομοθετική εξουσιοδότηση. Τρόπος κάλυψης του κενού.

Από τις διατάξεις των άρθρων 2,
6 §1, 10 §1 και 11 §1 του ν. 489/1976
«περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της
εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής
ευθύνης», προκύπτει ότι το πρόσωπο
στο οποίο προξενήθηκε ζημία από
αυτοκίνητο έχει δική του ευθεία και
αυτοτελή αξίωση κατά του ασφαλιστή
για την αποκατάσταση της μέχρι το
ποσό της ασφαλιστικής συμβάσεως και,
αντιστοίχως, ο ασφαλιστής, ο οποίος
με ασφαλιστική κατά τον παραπάνω
νόμο, σύμβαση, κάλυψε την έναντι
τρίτων ασφαλιστική ευθύνη του κυρίου
ή κατόχου του, από αυτοκίνητο που
κυκλοφορεί στην Ελλάδα, οφείλει να
αποκαταστήσει τη ζημία αυτή, χωρίς
να μπορεί να αντιτάξει κατά του
ζημιωθέντος ενστάσεις που απορρέουν
από την ασφαλιστική σύμβαση και
ειδικότερα ότι, για οποιοδήποτε λόγο, η
ζημία που προκλήθηκε δεν καλύπτεται
ασφαλιστικά. Στην περίπτωση αυτή,

κατά την οποία ο ασφαλιστής, επειδή
δεν έχει δικαίωμα να προβάλει κατά
του ζημιωθέντος την ένσταση που
απέρρεε από την ασφαλιστική σύμβαση,
αποκατέστησε τη ζημία του, χωρίς να
έχει, απ’ αυτή, τέτοια υποχρέωση έναντι
του ασφαλισμένου, έχει από το νόμο
δικαίωμα αναγωγής κατά του τελευταίου,
η οποία στηρίζεται απλώς στο γεγονός
ότι, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση από
την ασφαλιστική σύμβαση, κατέβαλε
στο ζημιωθέντα το ποσό της ζημίας και
με τον τρόπο αυτού ελευθέρωσε τον
ασφαλισμένο από την ευθύνη εκείνου,
υποκαθίσταται δε κατά τη διάταξη του
άρθρου 488 ΑΚ, στα δικαιώματα του
ζημιωθέντος, του οποίου η απαίτηση
κατά του ασφαλισμένου μεταβιβάζεται
από το νόμο αυτοδικαίως σ’ αυτόν.
Με τον τρόπο αυτόν, ο ασφαλιστής
αποκτά το δικαίωμα να στραφεί κατά
του ασφαλισμένου και να αποκτήσει
απ’ αυτόν ό,τι εκείνος όφειλε και αυτός
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εξαιτίας της ασφαλιστικής καλύψεως
της ευθύνης του, υποχρεώθηκε να
καταβάλει στο ζημιωθέντα. Εξάλλου
κατά τη διάταξη του άρθρου 25 περ.
8 της Κ4 585/84τ1978 αποφάσεως του
Υπουργού Εμπορίου, αποκλείονται της
ασφαλίσεως οι ζημίες που προξενούνται
κατά το χρόνο κατά τον οποίο ο οδηγός
αυτοκινήτου τελούσε υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά
την έννοια και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. Η παραπάνω
υπουργική απόφαση, κατά τη διάταξη
της αυτή, επιβάλουσα περιορισμό της
ασφαλιστικής καλύψεως βρίσκεται
έξω από τη νομοθετική εξουσιοδότηση
που παρασχέθηκε στον υπουργό, με
το άρθρο 5 §6 του Ν. 489/1976, να
καθορίζει με απόφαση του, τους γενικούς
όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
που καλύπτει την αστική ευθύνη από
αυτοκινητικά ατυχήματα, εφόσον μ’ αυτή
δεν καθορίζεται κάποιος τέτοιος όρος,
αλλά επιβάλλεται περιορισμός της, κατά
το νόμο αυτόν, ευθύνης του ασφαλιστή
έναντι του ζημιωθέντος. Ο αποκλεισμός
όμως της ευθύνης του ασφαλιστή, για το

λόγο που αναφέρεται στη διάταξη αυτή,
όχι έναντι του ζημιωθέντος αλλά έναντι
του ασφαλισμένου, μπορεί εγκύρως,
όπως προκύπτει από τις διατάξεις των
άρθρων 361 ΑΚ, 189, 192 Εμπορικού
Νόμου και 11 §1 του ν. 498/1976,
να συμφωνηθεί μεταξύ ασφαλιστή
και ασφαλισμένου και δεν αντιβαίνει
σε καμιά συνταγματική επιταγή. Η
συνομολόγηση του όρου αυτού, που
δεν απαλλάσσει μεν τον ασφαλιστή της
υποχρεώσεως του να αποζημιώσει το
ζημιωθέντα τρίτο, παρέχει όμως στον
ασφαλιστή το δικαίωμα να καλύψει τον
ασφαλισμένο και να ζητήσει απ’ αυτόν
ό,τι κατέβαλε στο ζημιωθέντα τρίτο για
την αποκατάσταση της ζημίας, που
έχει υποστεί ο τρίτος, μπορεί να γίνει
είτε με την ενσωμάτωση του όρου
αυτού στη σύμβαση ασφαλίσεως είτε
με παραπομπή της συμβάσεως στους
όρους της παραπάνω αποφάσεως
του Υπουργού Εμπορίου, που έχει
δημοσιευθεί, στο τεύχος 795 ΑΕ και ΕΠΕ
της 841978 (ΑΠ 197/1998 Ελλ.Δικ. 1998
σελ. 822, ΑΠ 639/1994 Ελλ.Δικ. 1995
σελ. 333,. ΑΠ 194/1992 ΝΟΒ 41.491).

770/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης – Ηλίας Γκολφινόπουλος, Ευλαλία
Μιχαηλίδου).
Ανώνυμη εταιρεία. Έλεγχος της εταιρείας από το δικαστήριο (άρθρο 40 παρ. 1 και 2
του ν. 2190/1920). Ποιος δικαιούται να τον ζητήσει.

Επειδή κατά το αρθρ. 40 παρ. 1
και 2 του Ν. 2190/1920 το δικαίωμα να
ζητήσουν έλεγχο της ανώνυμης εταιρείας
από το δικαστήριο έχουν οι μέτοχοι της
εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 1/20
του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου
(μικρή ή ελάσσων μειοψηφία), εάν

πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες
πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των
νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας
ή των αποφάσεων της Γ.Σ. Πράξη
αποτελεί οποιαδήποτε συγκεκριμένη
ενέργεια ή παράλειψη οποιουδήποτε
οργάνου της εταιρείας, που πρέπει
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να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει
της διετίας από την έγκριση του
ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην
οποία αυτές τελέσθηκαν. Κατά την παρ.
3 του ίδιου άρθρου όμως μέτοχοι που
εκπροσωπούν το 1/3 του καταβλημένου
εταιρικού κεφαλαίου (μεγάλη ή μείζων
μειοψηφία) μπορούν να ζητήσουν
τον έλεγχο της ανώνυμης εταιρείας,
που διατάσσεται από το δικαστήριο,
εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της
αιτήσεως καθίσταται πιστευτό από την
όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων
ότι η διοίκηση της εταιρείας δεν
ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και
συνετή διαχείριση. Κατά την έννοια
της διατάξεως αυτής για τη μεγάλη
πλειοψηφία πρέπει να γίνεται επίκληση
και απόδειξη πραγματικών γεγονότων
που συνιστούν μη χρηστή και συνετή
διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων,
δηλαδή πράξεων ή παραλείψεων, οι

οποίες αναφέρονται στις συναλλαγές της
εταιρείας με τρίτους ή στη διοίκηση του
προσωπικού της (βλ. ΑΠ 189/99, Δνη 99,
1345 και Δ 31, 320, ΕφΑΘ. 4320/2000,
Δνη 2002, 1477, 5949/90, Δνη 93, 1634,
8914/89, Δνη 91, 166, ΕφΘεσ. 2401/98,
Δνη 99, 420). Στη δεύτερη περίπτωση
του ελέγχου που ζητείται από τη μεγάλη
πλειοψηφία ορίζεται ότι η διάταξη δεν
εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία
εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο
της εταιρείας. Η εκπροσώπηση πρέπει
να υφίσταται κατά την υποβολή της
αιτήσεως ενώ είναι αδιάφορο αν ήταν
μέλος του διοικητικού συμβουλίου
κατά τον χρόνο που διαπράχθηκαν οι
καταγγελλόμενες πράξεις (βλ. ΕφΑΘ.
8914/89, ο.π., ΕφΠειρ. 272/96, ΕΕμπΔ
1997, 68, ΕφΠατρ. 1179/97, ΔΕΕ 98,
283, ΕφΘρ. 183/76, ΑρχΝ 1977, 49,
Μπρακατσούλας, Εκούσια Δικαιοδοσία,
6η έκδ., 286).

804/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Μεταξάς, Γεώργιος Κονταξής).
Επιταγή. Κλοπή από τον δικαιούχο. Η ένσταση κλοπής προτείνεται κατά του κλέπτη και
κατά του τρίτου κομιστού. Ενστάσεις πλαστότητας ή συμπλήρωσης της καθ’ υπέρβαση
των συμφωνημένων, βίας, απειλής, ανικανότητας ή ελλείψεως πληρεξουσιότητας
προτείνονται κατά παντός κομιστή έστω και καλόπιστου. Περιστατικά.

Η ένσταση κλοπής της επιταγής
(έλλειψη σύμβασης παραδόσεως του
τρίτου στην κυκλοφορία με τη βούληση
του εκδότη) προτείνεται πάντοτε κατά
του κλέπτη, ενώ κατά του τρίτου κομιστή
προς τον οποίον ο κλέπτης μεταβίβασε
την επιταγή προτείνεται μόνο αν αυτός
είναι κακόπιστος (ΑΠ 580/2001 Ελλ. Δικ.
43 1398). Εξ άλλου η υποχρέωση από
τραπεζική επιταγή βασίζεται στη θέληση
του οφειλέτη να αναλάβει την υποχρέωση

αυτή και συνεπώς ο ισχυρισμός ότι δεν
υπάρχει τέτοια θέληση, διότι η υπογραφή
του είναι πλαστή ή τα κενά της λευκής
επιταγής συμπληρώθηκαν καθ’ υπέρβαση
των συμφωνημένων, αποτελεί ένσταση
πλαστότητος του τίτλου (ΕΑ 6847/1977
ΝοΒ 26 747), η οποία, όπως και οι
ενστάσεις βίας ή απειλής, ανικανότητας
ή ελλείψεως πληρεξουσιότητας, κατά
ρητή διάταξη του νόμου (αρθρ. 10 και
11 ν. 5960/1933) προτείνονται κατά
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παντός κομιστή έστω και καλόπιστου
(ΑΠ 580/2001 ο.π.). Τέλος σύμφωνα με
τη διάταξη του αρθρ. 463 Κ.Πολ.Δ. εκείνος
που προβάλλει την ένσταση πλαστότητας
είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει
τα αποδεικτικά έγγραφα αυτής και να
αναφέρει ονομαστικά τους μάρτυρες
και τα άλλα αποδεικτικά μέσα, αλλιώς οι
ισχυρισμοί του είναι απαράδεκτοι. Με
τους δύο πρώτους λόγους της ανακοπής
η ανακόπτουσα εκκαλούσα ισχυρίσθηκε
ότι η επιταγή βάσει της οποίας εκδόθηκε
η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής είναι
προϊόν κλοπής και πλαστογράφησης,
καθόσον την εν λόγω επιταγή φέρουσα
μόνο την υπογραφή της και κανένα
άλλο στοιχείο, την είχε παραδώσει στον
Α.Σ. προκειμένου αυτός να αγοράσει
για λογαριασμό της από την Αθήνα
εμπορεύματα (είδη ρούχων) για τις
ανάγκες του καταστήματος της και κατά
το από 1741998 μέχρι 2441998 χρονικό
διάστημα αφαιρέθηκε από άγνωστο
άτομο από το συρτάρι της ταμειακής
μηχανής του καταστήματος του Α.Σ.
συμπληρώθηκε με τα υπόλοιπα στοιχεία,
ήτοι ΑΦΜ και διεύθυνση ανακόπτουσας
κ.λ.π. και τέθηκε σε κυκλοφορία και ότι
ο καθ’ ου γνώριζε άλλως από βαριά
αμέλεια αγνοούσε τόσο την κλοπή όσο
και την πλαστογράφηση της επιταγής.
Ως προς τον πρώτο λόγο που αφορά
την κλοπή της επίδικης επιταγής η

ανακόπτουσα δεν προσκόμισε κανένα
στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται
η κακή πίστη του καθ’ ου εφεσίβλητου ως
τρίτου κομιστή από οπισθογράφηση της
επιταγής, κατά την κτήση αυτής. Συνεπώς
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με
την εκκαλουμένη απόφασή του δέχθηκε
τα ίδια και απέρριψε ως αβάσιμους τόσο
τον ανωτέρω λόγο όσο και το συναφή
με αυτόν πέμπτο λόγο της ανακοπής
δεν έσφαλε ως προς την εκτίμηση των
αποδείξεων και επομένως οι σχετικοί
δεύτερος και έκτος λόγος της εφέσεως
με τους οποίους υποστηρίζονται τα
αντίθετα είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
Ο δεύτερος λόγος της ανακοπής με τον
οποίο η εκκαλούσα προέβαλε ισχυρισμό
περί πλαστότήτας της επίδικης επιταγής
είναι απαράδεκτος εφόσον αυτή δεν
επικαλέσθηκε και δεν προσκόμισε
τα έγγραφα που αποδεικνύουν την
πλαστότητα, ούτε και ανέφερε ονομαστικά
τους μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά
μέσα. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το
οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση
του, αν και με ελλιπή αιτιολογία, η οποία
συμπληρώνεται με την αιτιολογία της
παρούσης, απέρριψε τον ανωτέρω λόγο
της ανακοπής δεν έσφαλε ως προς την
εφαρμογή του νόμου και επομένως
ο τρίτος λόγος της εφέσεως με τον
οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα είναι
απορριπτέος ως αβάσιμος.

839/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κων/νος Σπυρόπουλος, Βασίλειος Αντωνόπουλος).
Ανώνυμες εταιρείες. Συγχώνευση. Γίνεται είτε με ίδρυση νέας Α.Ε. είτε με
απορρόφηση (άρθρο 68 ν. 2190/1920). Από την καταχώρησή της στο Μητρώο Α.Ε.
της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα
ορισμένες συνέπειες όπως π.χ. οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την
απορροφούσα εταιρεία χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης και να απαιτείται
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δήλωση για την επανάληψή τους. Αν συνεχιστεί η δίκη από την απορροφηθείσα Α.Ε.,
η συζήτηση είναι απαράδεκτη.

Κατά το άρθρο 68 ν. 2190/1920,
όπως αντ. με άλλο 9 του Π.Δ. 498/
1987 σε εφαρμογή της 3ης οδηγίας
ΕΟΚ, η συγχώνευση ανωνύμων
εταιρειών πραγματοποιείται είτε με
απορρόφηση είτε με σύσταση νέας
εταιρείας. Εξάλλου κατά το άρθρο 75
ίδιου νόμου, όπως αντικ. με το αρθρ. 12
του Π.Δ. 498/87, από την καταχώρηση
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης
επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα
χωρίς καμμία άλλη διατύπωση τόσο
για τις συγχωνευόμενες εταιρείες
όσο και έναντι τρίτων τα ακόλουθα
αποτελέσματα: α) η απορροφούσα
εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικά
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
της ή των απορροφουμένων εταιρειών
και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται
με καθολική διαδοχή β) ……. γ) η
απορροφούμενη εταιρεία παύει να
υπάρχει. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται
αυτοδικαίως από την απορροφούσα
εταιρεία ή κατ’ αυτής χωρίς καμμιά
ειδικότερη διατύπωση από μέρους της
για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται,
λόγω της συγχώνευσης βίαιη διακοπή
της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση
για την επανάληψη τους. Από τις
παραπάνω διατάξεις σαφώς συνάγεται
ότι σε περίπτωση συγχώνευσης
ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση και
μετά την καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. της
εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης
η απορροφούσα εταιρεία και μόνον αυτή
μπορεί να συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες,
εφόσον η απορροφούμενη έχει παύσει
πλέον να υπάρχει. Στην προκείμενη
περίπτωση, όπως αποδεικνύεται από
τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα

έγγραφα η εκκαλούσα εταιρεία και αρχικά
καθής η ανακοπή καθώς και άλλες
ανώνυμες εταιρείες συγχωνεύθηκαν με
απορρόφηση από την εταιρεία με την
επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΕ». Η συγχώνευση αυτή
εγκρίθηκε με την Κ2/11153/2332002
απόφαση του Υπουργού ανάπτυξης,
καταχωρήθηκε στις 2382002 στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και
δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ (Τεύχος
ΑΕ και ΕΠΕ) 8887/2682002. Επομένως
από την παραπάνω ημεροχρονολογία
(2382002) έπαυσε να υπάρχει η
απορροφηθείσα εκκαλούσα και στη
θέση της υπεισήλθε η προαναφερόμενη
απορροφούσα εταιρεία. Η κρινόμενη
έφεση νομίμως ασκήθηκε από την
απορροφόμενη εταιρείακαθής η
ανακοπή, εφόσον κατά το χρόνο
άσκησης αυτής (1232001) δεν είχε
γίνει η προαναφερόμενη συγχώνευση.
Όμως κατά την αναφερόμενη στην
αρχή της παρούσας συζήτηση της
έφεσης (1552003) δεν παραστάθηκε
η απορροφούσα εταιρεία, αλλά η
απορροφηθείσα εκκαλούσα, η οποία
όμως από την 2382002 είχε παύσει
να υπάρχει. Η εκκαλούσα ουδεμία
απάντηση δίδει με τις από 1552003
προτάσεις της επί της παραπάνω
ένστασης της εφεσίβλητης, η οποία
άλλωστε ερευνάται και αυτεπαγγέλτως
από το δικαστήριο. Επομένως δεν
μπορεί να συνεχίσει τη δίκη αυτή η
εκκαλούσα και πρέπει να κηρυχθεί
απαράδεκτη η συζήτηση της κρινόμενης
έφεσης.
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870/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Χηνόπουλος, Μαρίνα Μπεβούδα – Βασίλειος
Ασπρούλιας).
Σύμβαση ασφάλισης. Επιτρεπτοί όροι που μπορεί να γίνουν και περιεχόμενό της.
Περιστατικά σε σύμβαση ασφαλίσεως αυτοκινήτου.

Υπό το δόγμα της ελευθερίας των
συμβάσεων, που κυριαρχεί στο ιδιωτικό
δίκαιο (Α.Κ. 361) και με το δεδομένο ότι η
σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης
από αυτοκινητικό ατύχημα είναι ιδιόρρυθμη
αμφοτεροβαρής σύμβαση του ιδιωτικού
δικαίου, στην οποία συμμιγνύονται και
στοιχεία, που εξυπηρετούν σκοπούς
δημοσίου συμφέροντος (ως εκ της
ανάγκης ικανοποιήσεως αντιτιθεμένων
συμφερόντων), τα συμβαλλόμενα μέρη
επιτρέπεται με την σύμβαση ασφαλίσεως
να συμφωνήσουν και άλλους πρόσθετους
όρους πέραν των προβλεπομένων
από την Κ4/585/1978 AYE. Εξάλλου
στις περιπτώσεις αποκλεισμού και
εξαιρέσεως της ευθύνης του ασφαλιστή
(25,26 της Κ4/585/78 AYE) ο ασφαλιστής
ευθύνεται έναντι του ζημιούμενου τρίτου.
Ο αποκλεισμός και η εξαίρεση από την
ευθύνη δεν μπορούν ν’ αντιταχθούν από
τον ασφαλιστή κατά τρίτου. Ο λόγος είναι
ότι η θέσπιση των διατάξεων κείται πέρα
από τη νομοθετική εξουσιοδότηση που
παρασχέθηκε στη Διοίκηση να ρυθμίσει
τους γενικούς όρους ασφαλίσεως, εφόσον
με τον τρόπο αυτό έναντι του παθόντος
περιορίζεται η ευθύνη του ασφαλιστή.
Όμως το ακάλυπτο του θέματος με
τη νομοθετική εξουσιοδότηση δεν
επεκτείνεται στις σχέσεις ασφαλιστή και
ασφαλισμένου. Εδώ αναπτύσσει την
ενέργεια της η σύμβαση ασφαλίσεως
χωρίς να έχει σημασία αν υπάρχει ή όχι
νομοθετική εξουσιοδότηση (Α.Π. 378/88

Επ. Εμπ. Δ. 1989, 609 και 1990, 452 με
σημ. Ι.Κ. Ρόκα, Εφ.ΑΘ. 2568/95 αδημ.
Εφ. Αθ. 8870/1987 έπ. Εμπ. Δ. 1988,
471 και Αθαν. Κρητικός «Ασφάλιση
Αστικής Ευθύνης από ατυχήματα
αυτοκινήτων»).
Με την (παρεμπίπτουσα) αγωγή
της, επί της οποίας (μετά από συνεκδίκασή
της με την από 8.5.1997 αγωγή του ήδη
1ου εφεσίβλητου) εκδόθηκε η εκκαλουμένη
απόφαση, η ενάγουσα ΑΑΕ (της οποίας
ειδικός διάδοχος είναι το εκκαλούν, κατά
τα άνω εκτιθέμενα) είχε ισχυρισθεί ότι
ο εναγόμενος αντισυμβαλλόμενος της
και ιδιοκτήτης του ΗΑΕ 9380 Φ.Ι.Χ.
ασφαλισμένου σε αυτήν ζημιογόνου
οχήματος είχεν επί του εμπρόσθιου μέρους
αυτού τοποθετήσει σιδερένιες πρόσθετες
μπάρες, οι οποίες του παρεμπόδιζαν την
ορατότητα και επαύξησαν το μέγεθος
της ζημίας από την σύγκρουση με το
αυτ/το του (κυρίως) ενάγοντος Χρ. Β. Η
δε τοποθέτησή τους (των πρόσθετων
σιδερένιων μπάρων) έγινε εκ μέρους του
εν λόγω ασφαλισμένουαντισυμβαλλομ
ένου κατά παράβαση των όσων έχουν
διαληφθεί στην ασφαλιστική σύμβαση
και συνιστά περίπτωση εξαιρούμενη
της ασφαλιστικής καλύψεως. Κατόπιν
ζήτησε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να
της καταβάλει νομιμοτόκως το ποσόν των
δρχ. 1.711.530 που ζήτησε από αυτήν να
του καταβάλει ο εν λόγω κυρίως ενάγων
(ή τουλάχιστον το ήμισυ του ποσού
αυτού), ειδάλλως όποιο χρηματικό ποσόν
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υποχρεωθεί αυτή εκ της ανωτέρω αιτίας
να καταβάλει σε αυτόν (ενάγοντα Χρ.Β.).
……..Επίσης αποδεικνύεται ότι ο
ως άνω ιδιοκτήτηςοδηγός του ΗΑΕ 9380
Φ.Ι.Χ. αυτ/του (Γ.Ν.) είχε τοποθετήσει στο
εν λόγω όχημα του και δη στο εμπρόσθιο
μέρος του πρόσθετες ατσάλινες μπάρες,
τις οποίες τούτο έφερε κατά την στιγμή
επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου,
ήτοι την στιγμή του ατυχήματος. Εξετέρου
όμως δεν αποδεικνύεται ότι στην σύμβαση
ασφαλίσεως, του ζημιογόνου αυτοκινήτου
(ΗΑΕ 9380) που είχε καταρτισθεί μεταξύ
του Γ.Ν. και της «STANDARD HELLAS»,
είχε συμπεριληφθεί (κάτι τέτοιο θα ήτο
επιτρεπτό κατά την μείζονα σκέψη)
ο πρόσθετος όρος της εξαιρέσεως
από την ασφαλιστική κάλυψη του

αυτ/του (ΗΑΕ9380) της περιπτώσεως
τοποθετήσεως επ’ αυτού τέτοιων
μεταλλικών μπάρων. Τοιαύτη συμφωνία
περί του ανωτέρω όρου, ο οποίος δεν
συγκαταλέγεται πάντως στις εξαιρέσεις
της ασφαλιστικής καλύψεως, που
προβλέπονται στα αρθρ. 25 και 26 της Κ4/
585/78 AYE, δεν προκύπτει ότι συνήφθη
μεταξύ των συμβαλλομένων (Γ.Ν.«STANDARD HELLAS»). Κατά συνέπεια
δεν έσφαλεν η εκκαλουμένη, η οποία
απέρριψε την εν λόγω παρεμπίπτουσα
αγωγή (έστω και με την εν μέρει διάφορη
αιτιολογία ότι δεν προσκομίσθηκε το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, από το οποίο
να προκύπτει ότι συμφωνήθηκε ο
προαναφερόμενος όρος περιορισμού της
ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας).

898/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παύλος Χρονόπουλος, Δημήτριος Συμεωνίδης).
Επιταγή. Αγωγή κατά του εκδότη με βάση την αδικοπραξία και όχι με βάση την επιταγή.
Τότε οφείλονται τόκοι από την κοινοποίηση της αγωγής και όχι από την επομένη ημέρα
της εμφάνισης γιατί δεν εφαρμόζεται το άρθρο 45 του ν. 5960/1933.

Η ενάγουσα με την από 18.5.1999
αγωγή της εκθέτει, ότι ο εναγόμενος
εξέδωσε στην Πάτρα στις 27.10.1998
την υπ’ αριθ. 138515594 επιταγή της
Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης ποσού
4.000.000 δραχμών εις διαταγή του
Π.Κ., γνωρίζοντας ότι δεν είχε διαθέσιμα
κεφάλαια στην πληρώτρια Τράπεζα και
για το λόγο αυτό η ανωτέρω επιταγή
δεν πληρώθηκε όταν εμφανίσθηκε
από αυτή ως νόμιμη κομίστρια από
οπισθογράφηση, εμπροθέσμως προς
πληρωμή, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί
κατά το ανωτέρω ποσό της επιταγής.
Ζητεί δε κατ’ ακολουθίαν του ανωτέρω

ιστορικού, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος
να της καταβάλει και με προσωπική του
κράτηση, ως αποζημίωση, το ποσό των
4.000.000 δραχμών με το νόμιμο τόκο,
από την επομένη ημέρα της εμφανίσεως
της επιταγής προς πληρωμή, άλλως
από την επίδοση της αγωγής. Με αυτό
το ιστορικό και αίτημα η κρινομένη
αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις
διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298,
346 ΑΚ, 79 του Ν. 5960/1933 «περί
επιταγής» και 1047 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.,
πλην του παρεπομένου αυτής αιτήματος
περί καταβολής τόκων από την επομένη
της εμφανίσεως της επιταγής, το οποίο
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κρίνεται απορριπτέο ως μη νόμιμο,
καθόσον η απαίτηση είναι από
αδικοπραξία και όχι από επιταγή ώστε
να έχει εφαρμογή το άρθρο 45 του Ν.

5960/1933 (βλ. ΕΑ 1744/1988 Ε.Εμπ.Δ.
88.290, Ε.Πειρ. 665/1999 Ελλ.Δικ. 41.
491), ενώ νομίμως αιτούνται τόκοι από
την επίδοση της αγωγής.

948/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Παπαντωνόπουλος, Ιωάννης Ρόδης).
Επιταγή. Ενστάσεις του εκδότη κατά του κομιστού. Περιεχόμενό τους και συνθήκες
προβολής τους για να γίνουν δεκτές.

Κατά το άρθρο 22 του Ν. 5960/
1933 “περί επιταγής” τα εξ επιταγής
εναγόμενα πρόσωπα δύνανται να
αντιτάξουν κατά του κομιστού τις
ενστάσεις τις στηριζόμενες επί των
προσωπικών σχέσεων αυτών μετά
του εκδότου ή των προηγούμενων
κομιστών, μόνο εάν ο κομιστής κατά
την κτήση της επιταγής ενήργησε εν
γνώσει προς βλάβη του οφειλέτη. Από
τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι για το
παραδεκτό της προτάσεως κατά του
κομιστού ενστάσεων αναφερομένων
σε προσωπικές σχέσεις του εκδότη
και των προηγουμένων κομιστών και
μη απορρεουσών από αυτόν τούτο
τον τίτλο, ο οποίος μεταβιβάσθηκε δι’
οπισθογραφήσεως και όχι κατά τις
διατάξεις του κοινού δικαίου, απαιτείται
μόνο να γνωρίζει ο κομιστής ότι αποκτών
τον τίτλο μπορεί ενδεχομένως να βλάψει
τον οφειλέτη (Αναστασιάδη Πιστωτ. τίτλοι
παρ. 54). Τέτοια ενέργεια υπάρχει
αναμφιβόλως όταν ο κομιστής γνωρίζει
κατά τον χρόνο κτήσεως του τίτλου ότι δια

της προς αυτόν μεταβιβάσεως του, είναι
δυνατόν να ματαιωθεί η προβολή των
ενστάσεων τούτων και ότι επιτυγχάνεται
έτσι η πληρωμή του τίτλου, η οποία χωρίς
τη μεταβίβασή του προς αυτόν δεν θα
επιτυγχάνετο (ΑΠ 331/1971 Ε.Εμπ.Δ. KB
378). Η κακή πίστη του κομιστή πρέπει
να υπάρχει κατά την οπισθογράφηση της
επιταγής και ουδεμία ασκεί επίδραση η
μεταγενέστερη γνώση του. Τα περιστατικά
της κακής πίστεως του κομιστή και
η δι’ οπισθογραφήσεως αποδοχή εκ
μέρους αυτού της μεταβιβάσεως της
επιταγής προς βλάβη του πληρωτή
πρέπει να εκτίθενται στο δικόγραφο της
ανακοπής και να αποδεικνύονται από
τον ανακόπτοντα, διότι η καλή πίστη
τεκμαίρεται πάντοτε στις συναλλαγές,
αλλιώς οι προβαλλόμενες με την
ανακοπή ενστάσεις είναι αόριστες (βλ.
Αναστασιάδη ο.π. Τομ. Α’ παρ. 26,
Τσιριντάνη, Ενστάσεις κατ’ απαιτήσεων
εκ συναλ/κής σελ. 142, ΑΠ 482/1990
Ελλ.Δικ. 31. 1013, ΑΠ 1672/1988 Ελλ.Δικ.
31. 1415).
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955/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φάνης Κατσίνας, Βασίλειος Παπανικολάου).
Επιταγή. Έκδοση από νομικό πρόσωπο. Ευθύνη και του εκπροσώπου του (Α.Ε. ή
ΕΠΕ) αν υπέγραψε και αυτός την επιταγή. Αν δεν υπέγραψε, δεν ευθύνεται.

Από τη διάταξη του άρθρου 71
ΑΚ συνάγεται ότι αν η ακάλυπτη επιταγή
εκδόθηκε από νομικό πρόσωπο,
υπόχρεος στην αποκατάσταση της
σχετικής ζημίας του κομιστή της είναι
εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο και
ο νόμιμος εκπρόσωπος του, ο οποίος
υπέγραψε την επιταγή, εν γνώσει της
μη υπάρξεως αντικρύσματος κατά το
χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωμής
(ΑΠ 25/2000 Ελλ.Δικ. 41. 712, ΑΠ
439/1981 ΝοΒ 30.33, ΑΠ 832/1976
ΝοΒ 25 190, ΑΠ 21719/1976 ΝοΒ 24
766). Περαιτέρω, από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 71 ΑΚ και
1047 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. συνάγεται ότι στην
περίπτωση που το καταστατικό όργανο
ΑΕ και ΕΠΕ διαπράξει αδικοπραξία,
δια της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής,
διατάσσεται, κατά την κρίση του
Δικαστηρίου, που λαμβάνει υπόψη τις
συνθήκες τελέσεως της αδικοπραξίας,

το βαθμό πταίσματος του δράστη, την
αφερεγγυότητά του και τη συμπεριφορά
του, ως προς την ικανοποίηση του
ζημιωθέντος, προσωπική κράτηση
κατ’ αυτού, διότι κατά τα προεκτεθέντα
ευθύνεται για ίδιον αυτού χρέος από
αδικοπραξία και όχι μόνο του νομικού
προσώπου (ΑΠ 25/2000 ό.π. ΕΑ
10419/1998 Ελλ.Δικ. 40 1139), ενώ
για οφειλή της ΑΕ ή της ΕΠΕ από
αδικοπραξία, δεν είναι νομικώς δυνατή
κατά την παραγ. 3 του άρθρου 1047
Κ.Πολ.Δ. η προσωποκράτηση του μη
αδικοπραγήσαντος ατομικώς νομίμου
εκπροσώπου των νομικών αυτών
προσώπων (βλ. σχετ. Μπρίνια Αναγκ.
Εκτ. έκδ. β’ άρθρο 1047, 762β VI σ. 2467),
δηλαδή στην περίπτωση της ακάλυπτης
επιταγής δεν προσωποκρατείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος των εν λόγω
νομικών προσώπων που δεν υπέγραψε
την επιταγή (ΕΑ 10419/1995 ό.π.).

1037/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Ραγιάς, Αθηνά ΔουνούκουΠαυλίδου, Ιωάννης
Τσαγγανός, Χριστόφορος Παπαιωάννου).
Προυποθέσεις κήρυξης εμπόρου σε πτώχευση. Δεν κηρύσσεται έμπορος σε πτώχευση
που πληρώνει τους δανειστές του έστω και αν κατά αδικαιολόγητη διάκριση, αρνείται
να εξοφλήσει άλλους δανειστές του. Μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων ως
σύνολο σε τρίτο. Ευθύνεται ο τρίτος, αλλά δεν κηρύσσεται σε πτώχευση αν δεν έχει
παύσει τις πληρωμές του.

Από το συνδυασμό των διατάξεων

των άρθρων 525 και 528 του Εμπ.
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Νόμου προκύπτει ότι για την κήρυξη της
πτωχεύσεως απαιτούνται δύο κυρίως
ουσιαστικές προυποθέσεις, ήτοι: α) η
εμπορική ιδιότητα εκείνου του οποίου
ζητείται η πτώχευση και β) η παύση
των πληρωμών των ληξιπρόθεσμων
εμπορικών του χρεών. Ως παύση
πληρωμών νοείται η κατάσταση εκείνη
του εμπόρου κατά την οποία αυτός
βρίσκεται σε μόνιμη και γενική αδυναμία
να πληρώσει τα ληξιπρόθεσμα εμπορικά
του χρέη με αποτέλεσμα να έχει κλονιστεί
ανεπανόρθωτα η εμπορική του πίστη (βλ.
ΑΠ 684/1993 Ελ. Δ/νη 35.1363, Εφ.ΑΘ.
9038/2000 Ελ. Δ/νη 44.561, Εφ.ΑΘ.
1207/2000 Ελ.Δ/νη 41.860, Εφ.ΑΘ.
1280/1999 Ελ. Δ/νη 40.1189), δεν
υπάρχει δε το στοιχείο της μονιμότητας
όταν ο οφειλέτης έμπορος πληρώσει
σημαντικά χρέη, συνεχίζει την εμπορική
του δραστηριότητα και εξακολουθεί την
πληρωμή του προσωπικού του, ενώ
αν συντρέχουν πολλά χρέη η καταβολή
μερικών και η έστω κατά αδικαιολόγητη
διάκριση, άρνηση εξόφλησης άλλων δεν
συνιστά παύση πληρωμών γενικώς,
εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι αδύνατη
η ικανοποίηση όλων (βλ. Εφ.ΑΘ. 8127/
1998 Ελ. Δ/νη 40.1189, Εφ.ΑΘ. 1572/
2001 Ελ.Δ/νη 42.1418, Εφ.Θεσ. 267/
1990 Αρμ. 1990 σελ. 1202).
……. στην πραγματικότητα όμως
η πρώτη των καθών δεν μετέφερε στη

νέα διεύθυνση (Τέρμα Καππαδοκίας)
και τα περιουσιακά της στοιχεία
(εμπορεύματα, πελατεία κλπ), αλλά τα
μεταβίβασε ατύπως ως σύνολο στην
τέταρτη των καθών η αίτηση, η οποία
χρησιμοποιούσε ακόμη και τον αριθμό
κλήσεως της τηλεφωνικής σύνδεσης της
πρώτης των καθών η αίτηση. Η ανωτέρω
μεταβίβαση της περιουσίας της πρώτης
των καθών η αίτηση προς την τέταρτη
προκύπτει κυρίως από τα παρακάτω
στοιχεία:...
Επομένως λόγω της ως άνω
μεταβιβάσεως της περιουσίας της
πρώτης των καθών η αίτηση προς την
τέταρτη, η τελευταία ευθύνεται έναντι
της αιτούσης για τα χρέη της πρώτης,
μέχρι την αξία των μεταβιβασθέντων
περιουσιακών στοιχείων και έτσι η
αιτούσα είναι δανείστρια και της τέταρτης
των καθών η αίτηση και νομιμοποιείται
να ασκήσει την κρινόμενη αίτηση, ο δε
αντίθετος ισχυρισμός της τέταρτης των
καθών είναι αβάσιμος...
…Εφόσον κατά τα ανωτέρω
υπάρχει μεν η απαίτηση της αιτούσης
κατά της τέταρτης των καθών η αίτηση
και η εμπορική ιδιότητα της τελευταίας,
πλην όμως δεν υπάρχει σ’ αυτήν η
παύση των πληρωμών, δεν μπορεί να
κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και
γι’ αυτό η αίτηση ως προς αυτήν έπρεπε
να απορριφθεί.

1085/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Κακογιάννης, Ευστάθιος Τζεφριός).
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Δεν υπάρχει όταν ο ένας συμβαλλόμενος γίνεται πιστωτής
και ο άλλος οφειλέτης, αλλά υπάρχουν περισσότερες ανεξάρτητες πωλήσεις.

Δεν υπάρχει αλληλόχρεος
λογαριασμός όταν, λόγω της φύσεως

της συμβάσεως, ο ένας συμβαλλόμενος
γίνεται μόνο πιστωτής και ποτέ
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οφειλέτης και ο άλλος μόνο οφειλέτης
και ποτέ πιστωτής, δικαιούμενος απλώς
να εξοφλεί το χρέος του με τμηματικές
καταβολές που γίνονται προς αντίστοιχη
απαλλαγή του από το χρέος, πράγμα
που συμβαίνει και όταν πελάτης
εμπόρου αγοράζει εμπορεύματα
με πίστωση του τιμήματος (ολική ή
μερική), και καταβάλλει, σε εξόφληση
του πιστωθέντος τιμήματος, διάφορα
χρηματικά ποσά, αφού στην περίπτωση

αυτή αποκλείεται η δυνατότητα να
καταστεί ο πωλητής οφειλέτης του
αγοραστή και ο τελευταίος πιστωτής του
πωλητή, αλλά υπάρχουν περισσότερες
ανεξάρτητες μεταξύ τους πωλήσεις, με
πίστωση του τιμήματος, το οποίο είναι
καταβλητέο τμηματικώς (ΑΠ 680/1986
ΝοΒ 35. 723, ΑΠ 1393/1980 ΝοΒ 29.
688, ΑΠ 434/1975 ΝοΒ 23. 1227, ΑΠ
3941/1974 ΝοΒ 22. 1377, ΕΑ 13655/
1988 Ελλ. Δικ. 32. 151).

1095/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόρος: Γεώργιος Πάκος).
Πτώχευση. Η έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, δέον να
απευθύνεται κατά του κυρίου διαδίκου στην πρωτόδικη δίκη και κατά του συνδίκου.
Αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 674 και 676 του
ΕμπΝ, όπως το πρώτο αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 2 του Α.Ν. 1189/1938 και
το οποίο ορίζει, ότι η ανακοπή κατά
της αποφάσεως η οποία κηρύσσει
την πτώχευση απευθύνεται κατά του
συνδίκου, ως και του άρθρου 534 του
ΕμπΝ, προκύπτει, ότι η έφεση κατά της
αποφάσεως που κήρυξε την πτώχευση,
η οποία είναι προσωρινώς εκτελεστή
(αρθρ. 528 παρ. 3 ΕμπΝ) και διορίζει
τον σύνδικο της πτωχεύσεως, πρέπει
να απευθύνεται τόσο κατά του δανειστή
που υπέβαλε την αίτηση για την κήρυξη
σε πτώχευση του οφειλέτη, ως κυρίου
διαδίκου στην πρωτόδικη δίκη (αρθρ.
517 ΚΠολΔ), όσο και κατά του συνδίκου,
ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα των
πιστωτών (αρθρ. 534 ΕμπΝ), για να

υπάρχει ενιαία εκπροσώπηση αυτής
και για την προστασία των συμφερόντων
των πιστωτών, αφού με την άσκηση της
εφέσεως η κήρυξη του εμπόρου που
έπαυσε τις πληρωμές του σε κατάσταση
πτωχεύσεως, υποβάλλεται εκ νέου σε
δικαστική έρευνα. Συνεπώς, η έφεση
του οφειλέτη κατά της αποφάσεως με
την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση
πτωχεύσεως, εφόσον δεν απευθύνεται
και κατά του συνδίκου, αλλά απευθύνεται
μόνο κατά του δανειστή που υπέβαλε
την αίτηση κηρύξεως σε πτώχευση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κατά το
άρθρο 517 εδ. β’ ΚΠολΔ, αφού μεταξύ
αυτών υπάρχει αναγκαστική ομοδικία
(ΑΠ 2039/1986 Ελλ.Δνη 28.1038, ΕφΑθ
2697/1998 ΕλλΔνη 39.929, Εφ Αθ 255/
1997 ΝοΒ 46.65, Εφ Θεσ 1959/1997
Αρμ 51.1346).

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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1100/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου).
Πτώχευση. Ένωση πιστωτών. Με την ένωση παύει και το λειτούργημα του συνδίκου
και διορίζεται νέος σύνδικος από το δικαστήριο. Συγγνωστός. Στοιχεία που απαιτούνται
για να κηρυχθεί ο πτωχός συγγνωστός. Περιστατικά.

Από τα άρθρα 625, 633, 634, 635,
637 Εμπ. Ν. και 2 παρ. 2 του ν. 635/37
προκύπτει, ότι αν δεν επιτεύχθηκε
συμβιβασμός, η πτώχευση εισέρχεται
αυτοδικαίως στο τελευταίο στάδιο της
διαδικασίας αυτής, που είναι η ένωση των
πιστωτών και αποσκοπεί στην εκκαθάριση
της πτωχευτικής περιουσίας και την
ικανοποίηση των πιστωτών από το προϊόν
αυτής, η οποία εκκαθάριση γίνεται από το
σύνδικο της ενώσεως των πιστωτών. Με
την ένωση των πιστωτών παύει και το
λειτούργημα του συνδίκου, διορίζεται δε
νέος σύνδικος από το δικαστήριο. Μετά
το πέρας της εκκαθάρισης (ρευστοποίηση
της υπάρχουσας πτωχευτικής περιουσίας
και ικανοποίηση από το προϊόν αυτής των
απαιτήσεων των δανειστών) ακολουθεί η
σύγκληση από τον εισηγητή δικαστή
της πτώχευσης της συνέλευσης των
πιστωτών της ενώσεως, κλητευομένου να
παραστεί και του πτωχεύσαντος. Κατά τη
συνέλευση αυτή οι πιστωτές γνωματεύουν
για το αν ο πτωχός είναι συγγνωστός,
συντασσόμενης εκθέσεως στην οποία
καταχωρούνται και οι παρατηρήσεις
των πιστωτών και του πτωχού. Με τη
λύση της τελευταίας αυτής συνέλευσης
των πιστωτών, η ένωση αυτών παύει
αυτοδικαίως, η δε γνωμοδότηση των
πιστωτών, με έκθεση του εισηγητή της
πτώχευσης, υποβάλλεται στο πτωχευτικό
δικαστήριο, το οποίο αποφασίζει αν ο
πτωχός είναι συγγνωστός. Αν ο πτωχός
δεν κηρυχθεί συγγνωστός οι πιστωτές

αναλαμβάνουν τα ατομικά καταδιωκτικά
μέτρα κατ’ αυτού και της περιουσίας του. Η
κήρυξη του πτωχού ως συγγνωστού έχει
και ηθική γι’ αυτόν αξία, διότι διαπιστώνεται
από το δικαστήριο η καλή του πίστη.
Αυτός δε είναι και ο λόγος για τον οποίο,
σύμφωνα με το άρθρο 634 Εμπ.Ν «κατ’
αίτηση του πτωχεύσαντος σημειούται εν
πίνακι των πτωχευσάντων και απέναντι
από το όνομα αυτού η δικαστική απόφαση
(που τον κηρύσσει συγγνωστό)». Το
δικαστήριο που κηρύσσει την παύση
των εργασιών της πτώχευσης, μπορεί
«ένεκα ιδιαιτέρων λόγων» να αποφανθεί
ότι ο πτωχός είναι συγγνωστός. Δεν
μπορεί να κηρυχθούν συγγνωστοί οι
δόλιοι χρεωκόποι, οι αντιβαδιστές,
οι καταδικασθέντες για κλοπή,
πλαστογραφία, απάτη ή υπεξαίρεση
κλπ που αναφέρονται στο άρθρο 635
του Εμπ. Ν. Για να κηρυχθεί ο πτωχός
συγγνωστός απαιτούνται: α) θετικώς
μεν να συντρέχουν στη συγκεκριμένη
περίπτωση «ιδιαίτεροι λόγοι» που να
στηρίζουν την κρίση του δικαστηρίου
για το συγγνωστό και β) αρνητικώς να
μη έχει καταδικασθεί ο πτωχεύσας για
ένα ή περισσότερα εγκλήματα από τα
αναφερόμενα στο άρθρο 635 του Εμπ.
Ν. και να μη συντρέχει στο πρόσωπο του
μία από τις αναφερόμενες στο ίδιο άρθρο
ιδιότητες. Σε κάθε άλλη περίπτωση το
δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να
κηρύξει ή να μη κηρύξει συγγνωστό τον
πτωχεύσαντα, λαμβάνοντας υπόψη τις
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συνθήκες της πτώχευσης, την εισήγηση
του εισηγητή δικαστή και τη γνώμη των
πιστωτών (ΕΑ 10735/89 Ελ. Δ.32.1897
ΕΑ 1827/88 Ελ. Δ. 31.372, Εφ. Πατρών
711/95 και 601/95 αδημ.).
Ισχυρίζεται (η εκκαλούσα
πτωχεύσασα) ότι συνεπεία εκτάκτου
πλημμύρας που επισυνέβη στις 2.9.99
και επειδή τα φρεάτια αποχέτευσης του
Δήμου δεν είχαν καθαρισθεί εισέρρευσαν
όμβρια ύδατα στο κατάστημά της και
καταστράφηκαν τα εμπορεύματα. Όμως
ο σύνδικος της πτώχευσης δεν βρήκε
έστω και κατεστραμμένα εμπορεύματα.
Αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε το

κατάστημα της είχε κλείσει πριν την
έκδοση της απόφασης που την κήρυξε σε
κατάσταση πτώχευσης και από αρκετού
χρόνου είχε εκμισθωθεί στην παραπάνω
εταιρία. Αυτή ισχυρίζεται ότι η πτώχευση
της οφείλεται και σε ασθένεια της (άγχος
και κατάθλιψη). Από τα προσκομιζόμενα
από την ιδία ιατρικά πιστοποιητικά
αποδεικνύεται ότι αυτή πάσχει από την
παραπάνω ασθένεια μετά την κήρυξη της
σε πτώχευση. Επομένως το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο που με την εκκαλουμένη
εκήρυξε αυτή μη συγγνωστή, ορθώς τις
αποδείξεις εξετίμησε γι’ αυτό και πρέπει να
απορριφθεί η έφεση.

1152/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Ντάνα Αντωνοπούλου).
Σύνδικος δικηγόρος. Αμοιβή του. Για τις δικηγορικές του υπηρεσίες δεν δικαιούται να
αξιώσει τα ελάχιστα όρια αμοιβής που προβλέπονται από τον Κώδικα των Δικηγόρων.
Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 551 του ΕΝ
ο σύνδικος δικαιούται να λάβει
αντιμισθία, το ποσό της οποίας
ορίζεται από το Δικαστήριο, κατόπιν
σχετικής έκθεσης του Εισηγητή, μετά
την παύση του λειτουργήματος του
και αφού λογοδοτήσει αρμοδίως. Δεν
αποκλείεται όμως από τη διάταξη
αυτή, όταν η διάρκεια των εργασιών
της πτώχευσης προβλέπεται μακρά,
να παρασχεθεί στον σύνδικο και πριν
το τέλος των καθηκόντων του, μετά
από σχετική έκθεση του Εισηγητή,
αποζημίωση, η οποία θα έχει την έννοια
της προκαταβολής έναντι της αντιμισθίας
και το ποσό αυτής θα συνυπολογισθεί
κατά τον καθορισμό της οριστικής
αντιμισθίας. Το ποσό της προσωρινής

αντιμισθίας καθορίζεται ελευθέρως
κατά την κρίση του Δικαστηρίου,
το οποίο λαμβάνει υπόψη του την
έκταση της πτωχευτικής περιουσίας,
τη διάρκεια και το είδος των ενεργειών
του συνδίκου, την αναγκαιότητα αυτών
και την αποτελεσματικότητα τους για την
πρόοδο της πτωχευτικής διαδικασίας.
Αυτό ισχύει και όταν ο σύνδικος είναι
δικηγόρος και κατά το χειρισμό των
πτωχευτικών υποθέσεων προσέφερε τις
δικηγορικές του υπηρεσίες, για τις οποίες
δεν δικαιούται να αξιώσει τα ελάχιστα
όρια αμοιβής που προβλέπονται από
τον Κώδικα των Δικηγόρων. (ΑΠ 53/
1995 Ελλ.Δικ. 37,146, ΕΘ 2546/1998
Αρμ. 53,68, ΕΑ 7639/1990 Ελλ. Δικ.
36 707).

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

…..Ειδικότερα ενήργησε έρευνα
στα Υποθηκοφυλακεία Πατρών,
Ερυμανθείας και Κορίνθου προς
διαπίστωση της ακίνητης περιουσίας
της πτωχεύσασας εταιρίας και των
ομορρύθμων εταιριών της, επιμελήθηκε
για την αποσφράγιση του εμπορικού
καταστήματος και την έκθεση απογραφής
της πτωχευτικής περιουσίας, παρέστη
στη συνέλευση των πιστωτών κατά την
επαλήθευση των απαιτήσεων τους,
συνέταξε ανακοπή προς το Μονομελές
Πρωτοδικείο Πατρών για την ακύρωση
διαταγής πληρωμής κατά της εταιρίας,
παραστάθηκε και συνέταξε προτάσεις
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών προς απόκρουση αγωγής
κατά της πτωχεύσασας εταιρίας,
παραστάθηκε ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών κατά τη συζήτηση
της αιτήσεως περί μειώσεως της τιμής
πλειστηριαζομένου ακινήτου και
επιμελήθηκε για τον προσδιορισμό
χρονολογίας εκποιήσεως πραγμάτων
της πτωχευτικής περιουσίας. Για όλες
τις παραπάνω εξώδικες και δικαστικές
της ενέργειες η εκκαλούσα ζήτησε τον
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καθορισμό της προσωρινής αντιμισθίας
της, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια
αμοιβής που προβλέπονται από τον
Κώδικα Δικηγόρων και συγκεκριμένα
στο συνολικό ποσό των 5650 ευρώ,
ενώ από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν
προκύπτει το σύνολο του ενεργητικού και
παθητικού της πτωχευτικής περιουσίας.
Η Εισηγήτρια της πτωχεύσεως με την
83/2003 έκθεση της πρότεινε τον
καθορισμό της προσωρινής αντιμισθίας
σε 2210 ευρώ και η εκκαλουμένη
απόφαση καθόρισε αυτή σε 2600
ευρώ. Ενόψει αυτών το Δικαστήριο,
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και το
είδος των ενεργειών της εκκαλούσας, την
αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα
των ενεργειών αυτών προς εξακρίβωση
και διασφάλιση της πτώχευσης και
τέλος τον χειρισμό των υποθέσεων
από την ίδια την εκκαλούσα με την
ιδιότητα της δικηγόρου, κρίνει ότι η
ανάλογη προσωρινή της αντιμισθία,
μη υπολογιζόμενη κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Δικηγορών, ανέρχεται σε
3000 ευρώ.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

8. äéáôáãåó ðëçñùìçó
44/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Καλλιόπη Αβραμοπούλου).
Διαταγή πληρωμής. Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Λόγοι πλαστογραφίας,
μη αναφορά τρόπου με τον οποίο ο καθού η ανακοπή έγινε νόμιμος κομιστής και
γενική άρνηση της απαιτήσεως. Απορρίπτονται ως νομικά αβάσιμοι. Μη προσκόμιση
των επιταγών πρωτόδικα. Δεκτή η προσαγωγή στο εφετείο.

Με την ανακοπή της η εκδότρια
και καθ’ ης η διαταγή πληρωμής
εφεσίβλητη εταιρεία υποστηρίζει ότι οι
ένδικες επιταγές είναι πλαστές, ως προς
τις υπογραφές της στη θέση της πρώτης
οπισθογράφησης, κατονομάζει, ως
πλαστογράφο, τον καθ’ ου η ανακοπή
και στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου επικαλέστηκε και μάρτυρες,
για την απόδειξη της πλαστότητας. Όμως
κανένα αποδεικτικό στοιχείο ειδικότερα
τους μάρτυρες που πρότεινε ή έστω
κάποιο έγγραφο δεν προσκόμισε για
την απόδειξη του ισχυρισμού της αυτού.
Έτσι ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι
αβάσιμος, αφού δεν αποδείχθηκε.
Προσέβαλε, επίσης, την παραπάνω
διαταγή πληρωμής, για το λόγο ότι δεν
αναφερόταν σ’ αυτή ο τρόπος με τον
οποίο ο καθ’ ου η ανακοπή έγινε νόμιμος
κομιστής των επιταγών. Ο λόγος αυτός
είναι αόριστος και απορριπτέος, όπως
ορθά έκρινε η εκκαλουμένη, αφού η
ανακόπτουσα δεν επικαλείται στοιχεία
δικονομικής της βλάβης από την μη
αναγραφή στη διαταγή πληρωμής του
τρόπου με τον οποίο ο καθ’ ου η ανακοπή
έγινε κομιστής των επιταγών (σχετ. ΕΑ
2053/1996 Ε Εμπ Δ ΜΖ 772, Μπέη,
Πολιτική Δικονομία τ. 12 υπό το άρθρο

630 αρ. 1.1 σ. 195 και 1.6 σ. 197). Τέλος
με τον τελευταίο λόγο της ανακοπής
ισχυρίζεται η ανακόπτουσα ότι ουδέν
ποσό οφείλει στον καθ’ ου η ανακοπή.
Και ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος, ως
απαράδεκτος, δεδομένου ότι λόγος της
ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής,
κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ, δεν μπορεί να
είναι η γενική άρνηση της οφειλής εκ
μέρους του ανακόπτοντος οφειλέτη
(Μπέης, Πολιτική Δικονομία τ. 13 υπό
το άρθρο 632 αρ. 6. 4. 3 σ. 232), όπως
ορθά, επίσης, έκρινε η εκκαλουμένη.
Όμως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
δέχτηκε, με την εκκαλουμένη, την ένδικη
ανακοπή με την ορθή αιτιολογία ότι δεν
προσκομίστηκαν τα πρωτότυπα των
επιταγών, ενόψει του ότι υποβλήθηκε
κατά της διαταγής πληρωμής ένσταση
που αφορούσε την ακυρότητα των
τίτλων αυτών και στη συνέχεια ακύρωσε
τη διαταγή πληρωμής. Ήδη ο καθ’ ου
η ανακοπή προσκομίζει τα πρωτότυπα
των ένδικων επιταγών παραδεκτώς,
όπως ειπώθηκε, αφού η μη προσκομιδή
τους στην πρώτη συζήτηση δεν έγινε
από πρόθεση στρεψοδικίας ή έστω
από βαρεία αμέλεια εκείνου. Ενόψει
των παραπάνω, η ένδικη ανακοπή είναι
αβάσιμη και απορριπτέα.
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589/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ηλίας Στεφανόπουλος, Γεώργιος Τσινούκας)
Διαταγή πληρωμής. Διακοπή της παραγραφής ή αποσβεστικής προθεσμίας με
την επίδοση της διαταγής (634.1 και 2 Κ.Πολ.Δ.) Από την επίδοση θεωρείται ότι η
παραγραφή ή αποσβεστική προθεσμία έχει ανασταλεί μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση επί της ανακοπής και μάλιστα όχι μόνο αν ακυρωθεί η διαταγή αλλά και
όταν απορριφθεί η ανακοπή. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 634 παρ. 1 και 2
Κ.Πολ.Δ., η επίδοση διαταγής πληρωμής
διακόπτει την παραγραφή και την
αποσβεστική προθεσμία (παρ. 1), αν
δε ακυρωθεί η διαταγή πλη-ρωμής η
παραγραφή ή η αποσβεστική προθεσμία
θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την
επίδοση της διαταγής πληρωμής ώσπου
να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της
ανακοπής (§ 2). Με το ανωτέρω άρθρο
634 §2, ορίζεται η άσκηση της ανακοπής
ως ειδικό ανασταλτικό γεγονός του
χρόνου νέας παραγραφής της αξιώσεως,
ο οποίος διαφορετικά θα άρχιζε αμέσως
μετά τη διακοπή που επέρχεται με
την επίδοση της διαταγής πληρωμής
και είναι, αν η διαταγή στηρίζεται σε
αξιόγραφο, η βραχυπρόθεσμη για την
αντίστοιχη αξίωση παραγραφή (ολ.
ΑΠ 30/87 NOB 36.96), το ανασταλτικό
δε αυτό αποτέλεσμα εξακολουθεί από
του ως άνω σημείου διακοπής και
για όσο διαρκεί η δίκη της ανακοπής
αποκλείοντας την παραγραφή της
αξιώσεως, που στηρίζει τη διαταγή,
εν επιδικία και μάλιστα, όχι μόνο αν
ακυρωθεί η διαταγή, όπως ρητώς ορίζεται
στο νόμο, αλλά προδήλως, και δη κατά
μείζονα λόγο, και όταν απορριφθεί η
ανακοπή, δηλαδή γενικότερα, σε κάθε
περίπτωση κατά τη διάρκεια της δίκης
επί της ανακοπής και μέχρι περατώσεως
της με τελεσίδικη απόφαση δεν κινείται η

με την επίδοση της διαταγής διακοπείσα
παραγραφή (ΑΠ 1568/2002 αδημ.,
Ε.Θεσ. 1515/1999 Αρμ. ΝΓ 1720).
Η εκκαλούσα άσκησε την από
462002 ανακοπή της, ζητώντας την
ακύρωση της από 2362000 επιταγής
προς πληρωμή, που είναι σημειωμένη
στο κάτω μέρος του αντιγράφου του
πρώτου εκτελεστού απογράφου της
παραπάνω διαταγής πληρωμής και γενικά
όλης της επισπευδόμενης σε βάρος της
διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως,
ισχυριζόμενη ότι η εκτε-λούμενη αξίωση
εξ επιταγών της εφεσίβλητης υπέκυψε εν
επιδικία στην εξάμηνη παραγραφή του
άρθρου 52 του νόμου 5360/1933 «περί
επιταγής» καθόσον από την επίδοση της
ανωτέρω διαταγή πληρωμής (2662000)
παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των έξι (6) μηνών. Ο λόγος όμως αυτός
της ανακοπής είναι απορριπτέος ως μη
νόμιμος, γιατί, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα
στη μείζονα σκέψη, η άσκηση ανακοπής
κατά διαταγής πληρωμής αποκλείει την
παραγραφή της παραπάνω αξιώσεως εν
επιδικία και μάλιστα όχι μόνο αν ακυρωθεί
η διαταγή, αλλά και όταν απορριφθεί η
ανακοπή, δηλαδή γενικότερα σε κάθε
περίπτωση κατά τη διάρκεια της δίκης
επί της ανακοπής και μέχρι περατώσεως
της με τελεσίδικη απόφαση δεν
κινείται η με την επίδοση της διαταγής
διακοπείσα παραγραφή. Μετά δε την
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τελεσιδικία της προαναφερόμενης
553/2000 αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδος, που απέρριψε
την πρώτη ανακοπή της εκκαλούσας,

επήλθε επιμήκυνση της παραπάνω
βραχυπρόθεσμης παραγραφής σε
εικοσαετία, η οποία δεν συμπληρώθηκε
ακόμη (ολ.ΑΠ 30/1987 ό.π.).

615/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παύλος Χρονόπουλος, Δημήτριος Συμεωνίδης).
Διαταγή πληρωμής. Δεν εμποδίζει η έκδοσή της την άσκηση αγωγής (με βάση την
αδικοπραξία) για την ίδια απαίτηση, εκτός αν η διαταγή αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.
Δεν δημιουργείται εκκρεμοδικία.

Η έκδοση διαταγής πληρωμής
για την ίδια απαίτηση δεν δημιουργεί
εκκρεμοδικία, αφού σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 631 Κ.Πολ,Δ.
αποτελεί αυτοδύναμο εκτελεστό τίτλο
και όχι δικαστική απόφαση, και η έκδοση
της δεν εμποδίζει την άσκηση αγωγής
για την ίδια απαίτηση, πλην αν αυτή είχε
αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου μετά την
απόρριψη της κατ’ αυτής ανακοπής ή
την παρέλευση της προθεσμίας προς
άσκηση αυτής (ΕΑ 6504/1999 Ελλ.Δικ.
40 1582, ΕΘ 393/1995 Ελλ. Δικ. 37
167). Ο εναγόμενος ισχυρίζεται, ότι η
ενάγουσα για την ίδια απαίτηση της έχει
εκδώσει σε βάρος του τις 1137/1998,
και 1370/1998 διαταγές πληρωμής του
δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών και προβάλλει, ότι δεν έχει

έννομο συμφέρον να αποκτήσει νέο
εκτελεστό τίτλο. Ο ισχυρισμός του αυτός
πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος,
καθόσον δεν επικαλείται, ούτε απέδειξε
ότι οι παραπάνω διαταγές πληρωμής
απέκτησαν ισχύ δεδικασμένου με
την παρέλευση των προθεσμιών
των άρθρων 632 § 1 και 633 § 2
Κ.Πολ.Δ. και παραδεκτώς ασκήθηκε
η ένδικη από την αδικοπραξία αγωγή.
Επίσης νομίμως ζητείται η απαγγελία
προσωπικής κρατήσεως εναντίον
του αφού η απαίτηση της ενάγουσας
στηρίζεται σε αδικοπραξία και το
αίτημα αυτό δεν επηρεάζεται από την
έκδοση των διαταγών πληρωμής, για
τις οποίες δεν έχει επιδιωχθεί αυτοτελώς
αίτηση προσωπικής κράτησης για την
είσπραξη τους.

761/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης – Ευάγγελος Ματσούκης, Αλκαίος
Βγενόπουλος).
Διαταγή πληρωμής με βάση σύμβαση αλληλόχρεου (ανοικτού) λογαριασμού. Νόμιμα
συμφωνείται να εκδίδεται και για οφειλή που θα προκύπτει από το οριστικό κλείσιμο της
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πίστωσης και θα αποδεικνύεται από απόσπασμα των βιβλίων της τράπεζας. Στοιχεία
της αίτησης προς έκδοση της διαταγής στις περιπτώσεις αυτές. Αντικείμενο της δίκης
επί ανακοπής κατά της διαταγής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της
εκδοθείσης διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξιώσεως.

Σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 623 του Κ.Πολ.Δ. κατά την ειδική
διαδικασία των άρθρων 624 έως 634
μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής
πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις
ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων,
εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο
ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή
ιδιωτικό έγγραφο, τα έγγραφα δε αυτά,
από τα οποία αποδεικνύεται η απαίτηση,
και το ποσό της, πρέπει κατά τη διάταξη
του άρθρου 626 § 3 του ίδιου κώδικα
να επισυνάπτονται στην αίτηση για την
έκδοση της διαταγής πληρωμής. Διαταγή
πληρωμής μπορεί να εκδοθεί και για το
κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλοχρέου
λογαριασμού, ορισμένο κατά ποσό και
μη εξαρτημένο από αίρεση, προθεσμία,
όρο ή αντιπαροχή (άρθρο 112 Εισ. ΝΑΚ),
εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως α) η
σύμβαση του αλληλοχρέου λογαριασμού,
β) η κίνηση αυτού, γ) το κλείσιμο και δ) το
κατάλοιπο αυτού. Στην περίπτωση αυτή
η κίνηση του αλληλοχρέου λογαριασμού
και το κατάλοιπο μπορεί να αποδειχθούν
και από αποσπάσματα των βιβλίων, στα
οποία έχει καταχωρηθεί η κίνηση του
λογαριασμού από το άνοιγμα του μέχρι
το οριστικό κλείσιμο, εφόσον τούτο έχει
συμφωνηθεί μεταξύ του πιστούχου και της
πιστώτριας τραπέζης. Η περιλαμβανόμενη
στη σύμβαση παροχής πιστώσεως με
ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό ειδική
συμφωνία ότι η οφειλή του πιστούχου
προς την πιστώτρια τράπεζα που θα
προκύψει από οριστικό κλείσιμο της
πιστώσεως θα αποδεικνύεται από το
απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της
τραπέζης, παρόλο ότι δεν προβλέπεται

από τις διατάξεις των άρθρων 444 § 1 και
448 § 1 του Κ.Πολ.Δ. ή από άλλη διάταξη
νόμου, μη αντιβαίνουσα σε κάποιο κανόνα
δημοσίας τάξεως, είναι, ως δικονομικού
περιεχομένου σύμβαση, έγκυρη. (Α.Π.
722/2000 Ελ. Δνη 42.105 Α.Π. 667,
Ελ. Δνη 35. 1290). Τα αποσπάσματα
των εμπορικών βιβλίων της πιστώτριας
τραπέζης, προς τα οποία εξομοιούται και
η μηχανική απεικόνιση των δεδομένων
στοιχείων του ηλεκτρονικού της
υπολογιστού, στα οποία αποτυπώνεται η
κίνηση του λογαριασμού μέχρι το οριστικό
κλείσιμο του, επέχουν θέση αποδεικτικού
μέσου με ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, είναι
δε είδος αντιγράφου και ως εκ τούτου για
να έχουν αποδεικτική δύναμη πρέπει
να βεβαιώνεται η ακρίβεια τους από
αρμόδια αρχή ή δικηγόρο (άρθρο 449 §
1 του Κ.Πολ.Δ., 52 ν.δ. 3026/1954, 14 ν.
1599/86). Εξάλλου, από τις παρατεθείσες
διατάξεις σε συνδυασμό με εκείνες του
άρθρου 525 § § 1 και 2 Κ.Πολ.Δ., συνάγεται
ότι, στην αίτηση για την έκδοση διαταγής
πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος
αλληλοχρέου λογαριασμού μεταξύ της
αιτούσης πιστοδότριας τραπέζης και
του καθού η αίτηση πιστούχου, αρκεί,
για να είναι ορισμένη, να αναφέρεται ότι
μεταξύ των διαδίκων συμφωνήθηκε ότι
το ποσό αυτό θα αποδεικνύεται από το
απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της
αιτούσης, ότι ο σχετικός λογαριασμός
έκλεισε με ορισμένο υπόλοιπο υπέρ
αυτής, το οποίο αποδεικνύεται από το
πλήρες απόσπασμα των εμπορικών της
βιβλίων, καθώς και ότι το απόσπασμα
αυτό, στο οποίο απεικονίζεται η όλη
κίνηση του ανοικτού (αλληλοχρέου)
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λογαριασμού, από την υπογραφή
της συμβάσεως πιστώσεως μέχρι το
οριστικό κλείσιμο της, επισυνάπτεται
στην αίτηση. Δεν είναι δε απαραίτητο για
την δικονομική πληρότητα της αιτήσεως
να αναφέρονται σ’ αυτή και τα επί μέρους
κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων,
αφού τα κονδύλια αυτά περιλαμβάνονται
στο σχετικό απόσπασμα των εμπορικών
βιβλίων της αιτούσης τραπέζης, από
τα οποία, κατά την συμφωνία των
συμβληθέντων διαδίκων, αποδεικνύεται
η απαίτηση της πιστοδότριας τραπέζης,
χωρίς να υπάρχει ανάγκη, σε περίπτωση
αμφισβητήσεως τους να διαταχθεί
απόδειξη σε βάρος της (Α.Π. 405/2001
Ελ. Δνη 42. 1506, Α.Π. 592 1999 Ελ.
Δνη 41.69). Περαιτέρω αντικείμενο
της δια της ανακοπής κατά διαταγής
πληρωμής ανοιγομένης δίκης είναι ο
έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους
της εκδοθείσης διαταγής πληρωμής
και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής
αξιώσεως (Α.Π. 1870/1986 Δνη 29. 281),
ενώ αρκεί, για την εγκυρότητα αυτής, να
γίνεται μνεία της αιτίας της πληρωμής,

δηλαδή του είδους της δικαιοπραξίας
από την οποία γεννήθηκε η απαίτηση,
χωρίς να είναι ανάγκη να περιγράφονται
όλα τα συγκροτούντα την αιτία αυτή
περιστατικά (Α.Π. 1106/1994 Ελ. Δνη
38 1074 Α.Π. 1215/1995 Ελ. Δνη 38.
1794). Τέλος, ως πίστωση, συνιστώσα
το αντικείμενο συμβάσεως ανοικτού
(αλληλοχρεου) λογαριασμού μεταξύ
πιστωτικού ιδρύματος και πελάτου
της, νοείται, γενικώς, η ενίσχυση της
αγοραστικής δυνάμεως του τελευταίου,
επιτυγχανομένη είτε κατά τρόπο άμεσο
δηλαδή με την απευθείας χορήγηση
χρήματος, είτε κατά τρόπο έμμεσο με την
υποβοήθηση του πελάτου (πιστολήπτου)
να εξεύρει αγοραστική δύναμη. Έμμεση
πίστωση υπάρχει και στην περίπτωση
κατά την οποία η τράπεζα, κατ’ εντολή
του πελάτου της, προς υποβοήθηση
αυτού να εξεύρει αγοραστική δύναμη,
εκδίδει υπέρ αυτού εγγυητική επιστολή
για ορισμένο χρηματικό ποσό, το οποίο
ο τελευταίος εισπράττει από τρίτο, στον
οποίο χορηγήθηκε η εγγυητική επιστολή
(πρβλ. και Ολ. Α.Π. 35/1997).

768/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Ιωάννης Βελλόπουλος).
Διαταγή πληρωμής με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση που βεβαιώνει την απαίτηση.
Απαίτηση από ρυμοτομία και προσκύρωση οικοπέδου. Καθορισμός της τιμής μονάδος
από το εφετείο. Έκδοση με βάση το ιστορικό αυτό διαταγής πληρωμής σε βάρος
του οικοπεδούχου. Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση της διαταγής

Επειδή από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 623, 624 παρ.
1, 626, 628 παρ. 19, 632 παρ. 1 και
633 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι
κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων
624634 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση

διαταγής πληρωμής για χρηματικές
απαιτήσεις ή απαιτήσεις χρεωγράφων,
εφόσον η εν λόγω απαίτηση δεν
εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία,
όρο ή αντιπαροχή, η απαίτηση δε και το
ποσό αυτής αποδεικνύονται με δημόσιο
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ή ιδιωτικό έγγραφο ή με συνδυασμό
τέτοιων εγγράφων που επισυνάπτονται
στην αίτηση. Από τα έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν το οφειλόμενο ποσό,
το ύψος της σχετικής αξιώσεως, το
ληξιπρόθεσμο της και η αιτία της οφειλής,
καθώς και τα πρόσωπα του δικαιούχου
και οφειλέτη. Τέτοιο δημόσιο έγγραφο
που αποδεικνύει την απαίτηση αποτελεί
και η τελεσίδικη δικαστική απόφαση
που βεβαιώνει την απαίτηση (βλ. ΑΠ
27/2000, Δνη 2000, 701, 782/94, Δνη 95,
838, Μπέης, Δ 29,416). Εν προκειμένω, η
εφεσίβλητη ζήτησε και πέτυχε την έκδοση
της 1141/181297 διαταγής πληρωμής του
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών εις βάρος του εκκαλούντος με
βάση τα ακόλουθα έγγραφα: α) την 3/96
πράξη προσκυρώσεως και αναλογισμού
αποζημιώσεως της Δ/νσεως ΧΟΠ της
Νομαρχίας Αχαΐας, όπως κυρώθηκε και
διορθώθηκε με την 4861/96 απόφαση
του Νομάρχη Αχαΐας, β) την 211/97
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών που αναγνώρισε δικαιούχο
της αποζημιώσεως από την άνω
απαλλοτρίωση την εφεσίβλητη, και γ) την
961/97 απόφαση του Εφετείου Πατρών
περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος
αποζημιώσεως των απαλλοτριωθέντων
ακινήτων. Από τον συνδυασμό των
εγγράφων αυτών που επισυνάπτονται
στην αίτηση και αναφέρονται στη
διαταγή πληρωμής (βλ. σχετικώς Μπέης,
υπ’ αρθρ. 623, 127 επ,0 ίδιος σχόλιο
υπό του ΠΠρ.Αθ. 4272/76, Δ 7,805)
αποδεικνύονται η οφειλόμενη απαίτηση,
η αιτία και το ληξιπρόθεσμο αυτής,
καθώς και τα πρόσωπα του δικαιούχου
και του οφειλέτη. Ειδικότερα, από την 3/96
πράξη αναλογισμού προσκύρωσης στο
Ο.Τ. 1208 του εγκεκριμένου σχεδίου της
πόλεως Πατρών στην περιοχή Ψαροφάϊ
και την 4861/96 απόφαση του Νομάρχη
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Αχαΐας, που διόρθωσε και κύρωσε την
πράξη αναλογισμού, προκύπτουν οι
υποχρεώσεις κάθε ιδιοκτησίας στην
αποζημίωση του απαλλοτριούμενου
ακινήτου της καθής εφεσίβλητης και
συγκεκριμένα αναγράφεται ονομαστικά ότι
ο εκκαλών είναι υπόχρεος να αποζημιώσει
την εφεσίβλητη λόγω προσκύρωσης
τμημάτων της ιδιοκτησίας της εμβαδού
144,90 τ.μ., 2,00 τ.μ., 48,73 τ.μ., 13,40
τ.μ. και 4,70 τ.μ. Η κρίση της διοίκησης στα
τεχνικά θέματα της πράξεως· αναλογισμού
αποζημιώσεως, η συμμετοχή κάθε
ιδιοκτησίας στην αποζημίωση κλπ, είναι
δεσμευτική για τα τακτικά δικαστήρια (βλ.
ΑΠ 415/79, ΝοΒ 27,1451, 46/69, ΝοΒ
18, 46, Εφ. Αθ. 8308/86, Δνη 88,137,
4863/79, ΝοΒ 28,98). Εξάλλου, εκείνος
που αναγνωρίζεται με την απόφαση του
μονομελούς πρωτοδικείου, κατ’ αρθρ.
26 και 27 του ΝΔ 797/71, δικαιούχος
της αποζημιώσεως απολλοτριωθέντος
ακινήτου, αφενός μεν αποκτά δικαίωμα
προς λήψη αυτής και αφετέρου
δημιουργείται από τη μη υποκείμενη
σε ένδικα μέσα ως άνω απόφαση
δεδικασμένο εκτός άλλων και ότι αυτός
είναι δικαιούχος της αποζημιώσεως (βλ. ΑΠ
(Ολ) 9/89, Δνη 89, 1312, ΑΠ 965/96, Δνη
98,820. Εφ. Αθ. 3050/96, ΝοΒ 45,61, 830/
86, Δνη 88,137). Με την 211/97 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
αναγνωρίσθηκε η εφεσίβλητη δικαιούχος
της αποζημιώσεως που θα καθορισθεί
μεταξύ άλλων και για τα ρυμοτομούμενα
και προσκυρούμενα τμήματα της
ιδιοκτησίας της εμβαδού 144,90 τ.μ., 2,00
τ.μ., 13,40 τ.μ., 4,70 τ.μ. και 48,73 τ.μ. και
συνολικά 213,73 τ.μ. Τα τμήματα αυτά που
περιγράφονται αναλυτικά, όπως ακριβώς
και στην πράξη αναλογισμού, είναι εκείνα
για τα οποία αναγράφεται ονομαστικά ο
εκκαλων ως υπόχρεος προς αποζημίωση
στην πράξη αναλογισμού. Ακόμη, με την
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961/97 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού
καθορίσθηκε οριστικά η αποζημίωση
των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν
αναγκαστικά λόγω ρυμοτομίας με την
προαναφερθείσα 3/96 πράξη αναλογισμού
σε 47.000 δρχ. το τ.μ. Έτσι, με την ως

άνω 1147/97 διαταγή πληρωμής, που
εκδόθηκε με βάση τα προαναφερθέντα
έγγραφα, υποχρεώθηκε ο εκκαλων να
καταβάλει στην εφεσίβλητη με τον νόμιμο
τόκο το ποσό των 10.045.310 δρχ.
(213,73 τ.μ. Χ 47.000).

898/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παύλος Χρονόπουλος, Δημήτριος Συμεωνίδης).
Διαταγή πληρωμής με βάση επιταγή. Δεν δημιουργεί εκκρεμοδικία και η έκδοσή
της δεν εμποδίζει την άσκηση αγωγής για την ίδια απαίτηση εκτός αν η διαταγή έχει
αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.

Η έκδοση διαταγής πληρωμής
για την ίδια απαίτηση δεν δημιουργεί
εκκρεμοδικία, αφού σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 631 Κ.Πολ.Δ.
αποτελεί αυτοδύναμο εκτελεστό τίτλο
και όχι δικαστική απόφαση, και η έκδοσή
της δεν εμποδίζει την άσκηση αγωγής
για την ίδια απαίτηση, πλην αν αυτή είχε
αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου μετά την
απόρριψη της κατ’ αυτής ανακοπής ή
την παρέλευση της προθεσμίας προς
άσκηση αυτής (βλ. ΕΑ 6504/1999
Ελλ.Δικ. 40 1582, ΕΘ 393/1995 Ελλ. Δικ.
37 167). Ο εναγόμενος ισχυρίζεται, ότι
με αίτηση της ενάγουσας έχει εκδοθεί εις
βάρος του για την ίδια απαίτηση η υπ’
αριθ. 1248/1998 διαταγή πληρωμής του
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών και προβάλλει, ότι δεν έχει

έννομο συμφέρον να αποκτήσει νέο
εκτελεστό τίτλο. Ο ισχυρισμός του
αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος,
καθόσον δεν επικαλείται ούτε απέδειξε
ότι η ανωτέρω διαταγή πληρωμής
απέκτησε ισχύ δεδικασμένου με την
παρέλευση των προθεσμιών των
άρθρων 632 παρ. 1 και 633 παρ. 2
Κ.Πολ.Δ. κσι παραδεκτώς ασκήθηκε η
κρινομένη από την αδικοπραξία αγωγή.
Επίσης νομίμως ζητείται η απαγγελία
προσωπικής κρατήσεως εναντίον
του, αφού η απαίτηση της ενάγουσας
στηρίζεται σε αδικοπραξία και το αίτημα
αυτό δεν επηρεάζεται από την έκδοση
της διαταγής πληρωμής, για την οποία
δεν έχει επιδιωχθεί αυτοτελώς με
αίτηση της ενάγουσας η προσωπική
του κράτηση για την είσπραξή της.

948/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Παπαντωνόπουλος, Ιωάννης Ρόδης).
Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Οι λόγοι της πρέπει να προτείνονται με το δικόγραφό
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της ή με πρόσθετους λόγους. Κάθε άλλος λόγος ανακοπής που προτείνεται με τις
προτάσεις ή με την έφεση είναι απαράδεκτος.

Από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 585 παρ. 2
και 632 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. συνάγεται ότι
εξεταστέος ως λόγος ανακοπής κατά της
διαταγής πληρωμής είναι μόνο εκείνος
που διαλαμβάνεται στο δικόγραφο της
ανακοπής ή στο πρόσθετο δικόγραφο
που ασκήθηκε, όπως ορίζει το πρώτο
άρθρο 585 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. Κάθε άλλος
λόγος ανακοπής κατά της διαταγής
πληρωμής που υποβάλλεται με τις
προτάσεις του ανακόπτοντος κατά
τη συζήτηση της ανακοπής ή με την
έφεση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος (βλ.
Μπέη Πολ. Δικ. άρθρο 632 σελ. 233, ΑΠ
701/1988 Ελλ.Δικ. 30.312, ΑΠ 671/1983
Ελλ.Δικ. 24. 1211). Εξάλλου, με την κατά
το άρθρο 632 επ. Κ.Πολ.Δ. ανακοπή κατά
διαταγής πληρωμής προβάλλονται λόγοι
κατά του κύρους της διαταγής αναγόμενοι
είτε σε έλλειψη διαδικαστικής (τυπικής)

προϋποθέσεως για την έκδοση της
είτε κατά της απαιτήσεως (Ολομ. ΑΠ
10/1997), ένας έκαστος δε λόγος ιδρύει
αυτοτελή βάση ακυρότητας της διαταγής.
Δοθέντος όμως ότι αντικείμενο της δίκης
της ανακοπής είναι η ορθότητα ή μη της
εκδόσεως της διαταγής, δεν μπορούν
να αποτελέσουν λόγο ισχυρισμοί που
ανάγονται σε επιγενόμενη του χρόνου
εκδόσεως της διαταγής απόσβεση
της απαιτήσεως, αφού εξ ορισμού
δεν υπήρχαν κατά την έκδοση της
διαταγής (Ολομ. ΑΠ 536/1994). Η τυχόν
μεταγενέστερη του χρόνου εκδόσεως
της διαταγής πληρωμής απόσβεση
της απαιτήσεως μπορεί να προταθεί με
ανακοπή, αν επακολουθήσει αναγκαστική
εκτέλεση με βάση τη διαταγή (ΑΠ 1568/
2002 ΝοΒ 51 1198). Ενόψει αυτών η ως
άνω προτεινομένη από τον ανακόπτοντα
ένσταση παραγραφής είναι απορριπτέα
ως απαράδεκτη.

1013/2003
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευλαλία Μιχαηλίδου, Αριστέα Χειμαριώτη).
Διαταγή πληρωμής. Περιεχόμενο της σχετικής αίτησης για έκδοσή της. Ενεχύραση
επιταγής. Αρκεί προς τούτο η οπισθογράφηση του τίτλου σε διαταγή του δανειστή.
Αναπληρώνει το έγγραφο βεβαίας χρονολογίας που απαιτείται για την ενεχύραση
άλλων κινητών πραγμάτων.

Η αίτηση με την οποία η
τελευταία ζήτησε την έκδοση της ως
άνω διαταγής πληρωμής σε βάρος
όλων των υπόχρεων έναντι αυτής
προσώπων (εκδότη, οπισθογράφων),
ήταν κατά πάντα νόμιμη και ορισμένη,
διότι από τους επισυναφθέντες σ’ αυτή
τίτλους (επιταγές) προέκυπτε όχι μόνο

η απαίτηση της εφε σίβλητης αλλά και
το ποσό αυτής (άρθρα 623, 626 Κ. Πολ.
Δικ.). Μνεία άλλων περαιτέρω στοιχείων,
όπως λ.χ. της συμφωνίας ενεχυράσεως
των επιταγών μεταξύ της αιτούσης
εφεσίβλητης, κομίστριας αυτών και της
προηγουμένης οπισθογράφου εταιρείας,
δεν είναι απαραίτητη για το ορισμένο και
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νόμιμο της αιτήσεως, διότι η ως άνω
συμφωνία ούτε ωφελεί την εκκαλούσα
τρίτη, ούτε αναιρεί την υποχρέωση της
έναντι της εφεσίβλητης κομίστριας.
Αβάσιμος περαιτέρω είναι και ο
τρίτος λόγος εφέσεως με τον οποίο η
εκκαλούσα υποστηρίζει ότι η εφεσίβλητη
δεν ενομιμοποιείτο στην έκδοση της
διαταγής πληρωμής, διότι οπισθογράφηση
της επιταγής λόγω ενεχύρου δεν χωρεί
και ότι ενεχυρίαση της επιταγής γίνεται
μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο
ή ιδιωτικό βεβαίας χρονολογίας, τα
οποία η εφεσίβλητη ούτε προσκόμισε,
ούτε επικαλέσθηκε. Ο νόμος περί
επιταγής δεν περιλαμβάνει διατάξεις
για οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου και
τούτο επειδή η επιταγή διαπλάσσεται από
το νόμο ως μέσον άμεσης πληρωμής που
δεν παρέχει πρόσφορο έδαφος για να
χρησιμοποιηθεί ως μέσον πίστεως και
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ασφάλειας. Αυτό όμως δεν εμποδίζει την
ενεχύραση της επιταγής σύμφωνα με τις
διατάξεις του κοινού δικαίου (Α.Κ 1244,
1251, 1255) περί ενεχυράσεως κινητών,
οπότε η ενεχυρική οπισθογράφηση
αναπληρώνει το έγγραφο βεβαίας
χρονολογίας που απαιτείται για την
ενεχύραση άλλων κινητών. Τούτο
ενισχύεται και από τη διάταξη του
άρθρου 38 ν.δ. 17.7/13.8.1923, η
οποία διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά
την εισαγωγή του Α.Κ. (άρθρο 41 Εισ.
Ν. ΑΚ), πέραν του ότι η δυνατότητα της
ενεχυρικής οπισθογράφησης προκύπτει
πλέον εμμέσως αλλά σαφώς και από τη
διάταξη του άρθρου 11 του ν. 1957/1991.
Εν όψει όλων αυτών η επιταγή είναι
δεκτική ενεχυριάσεως, αρκούσης προς
τούτο της οπισθογράφησης του τίτλου σε
διαταγή του δανειστή χωρίς να απαιτείται
άλλη έγγραφη συμφωνία.

9. ÅÑÃÁÔÉÊÏ ÄÉÊÁÉÏ
2/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αριστείδης Σπυρόπουλος, Αντώνιος Μπούλης).
Αυτοκίνητα φορτηγά. Ώρες εργασίας των οδηγών. (β.δ. 28/1938). Ώρες εργασίας
εβδομαδιαία (40 ώρες). Πότε υπερεργασία και πότε υπερωρίες.

Από τις διατάξεις των άρθρων 18 §
2 του ν. 345/76, 4 της από 26275 ΕΓΣΣΕ
η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/76, 9 §
2 της υπ’ αριθμ. 1/1982 απόφασης του
ΔΔΔΔ Αθηνών, την από 14284 ΕΓΣΣΕ
και τα άρθρα 14 του ΒΔ 28/1938
«Περί Κανονισμού ωρών εργασίας του
προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων»
όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 882/
61 προκύπτουν τα εξής: α) το νόμιμο
ωράριο της εβδομαδιαίας απασχόλησης
των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων,
για τους οποίους έχει καθιερωθεί
πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με την
Δ.Α. 40/1985 και εβδομαδιαίο ωράριο
40 ωρών (ΥΑ 19533/85) είναι 48 ώρες
και δεν επιτρέπεται η απασχόληση
των οδηγών αυτών πέραν των οκτώ
ωρών ημερησίως β) η απασχόληση του
οδηγού με την οδήγηση του αυτοκινήτου
πέραν της 40ης και μέχρι της 45ης
ώρας εβδομαδιαίως (από Δευτέρας

μέχρι και Παρασκευής) αποτελεί
υπερεργασία και οφείλεται γι’ αυτή το
ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25%,
ενώ υπερωριακή είναι η απασχόλησή
του κατά το ίδιο πενθήμερο πέραν των
9 ωρών ημερησίως ή πέραν των 8 ωρών
ημερησίως εφόσον αυτή παρασχέθηκε
σε ημέρα Σαββάτου ή Κυριακής (βλ. ΑΠ
679/2001 ΔΕΝ 58.1628). Η απασχόληση
δηλαδή του εργαζομένου κατά ημέρες
Σαββάτου και Κυριακής δεν έχει σημασία
για την υπερεργασία. Αν ο εργαζόμενος
απασχολήθηκε και κατά τις ημέρες αυτές
δικαιούται να απαιτήσει από τον εργοδότη
του ως αποζημίωση σύμφωνα με τις περί
αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις
την ωφέλεια που αυτός προσπορίστηκε
από την εργασία κατά τις ημέρες αυτές,
η οποία συνίσταται σε ό,τι ο εργοδότης
θα κατέβαλε σε οποιοδήποτε τρίτο που
θα παρείχε την ιδία εργασία (βλ. ΑΠ 118/
2000 ΔΕΝ 58.1629).

13/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Ασπρούλιας, Ιωάννης Βελλόπουλος, Νικόλαος
Πατηνιώτης Ν.Σ.Κ.).
Αρχή ίσης μεταχείρισης. Εργαζόμενοι που έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις
ίδιες υπηρεσίες υπό τις ίδιες συνθήκες για εξυπηρέτηση αναγκών της ίδιας κατηγορίας.
Οφείλει ο εργοδότης να τους μεταχειρίζεται ομοιόμορφα και συνεπώς να μην εξαιρεί
ορισμένους από τις παροχές στις οποίες προβαίνει οικειοθελώς, δηλαδή εκουσίως
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από ελευθεριότητα και χωρίς νομική υποχρέωση, εκτός αν η εξαίρεση δικαιολογείται
από ειδικό και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο. Προϋποθέσεις εφαρμογής της
αρχής αυτής και περιστατικά.

Σύμφωνα με την αρχή της ίσης
μεταχειρίσεως, που απορρέει από τα
άρθρα 22 § 4β του Συντάγματος, 119 της
Συνθ. ΕΟΚ και 288 του ΑΚ, ο εργοδότης
που απασχολεί στην επιχείρησή του
περισσότερους του ενός εργαζομένους,
οι οποίοι έχουν τα ίδια προσόντα και
παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες υπό
τις ίδιες συνθήκες για εξυπηρέτηση
αναγκών της ίδιας κατηγορίας, είναι
υποχρεωμένος να τους μεταχειρίζεται
ομοιόμορφα και συνεπώς να μην εξαιρεί
ορισμένους από τις παροχές στις οποίες
προβαίνει οικειοθελώς, δηλαδή εκουσίως
από ελευθεριότητα και χωρίς νομική
υποχρέωση (ΑΠ 449/95 ΔΕΝ 51.991, ΑΠ
2074/90 ΕΕΔ 51. 275), εκτός αν η εξαίρεση
δικαιολογείται από ειδικό και σοβαρό κατ’
αντικειμενική κρίση λόγο (Ολ. ΑΠ 31/93
ΔΕΝ 50.394). Βασική προϋπόθεση για
την εφαρμογή της ανωτέρω αρχής είναι
η ύπαρξη ενεργού εργασιακής σχέσης, η
ύπαρξη δηλαδή νομικού δεσμού μεταξύ
εργοδότη και εργαζομένου, σημαίνει δε
τούτο ότι υποχρέωση του εργοδότη για ίση
μεταχείριση δεν υπάρχει κατά το χρόνο που
προηγείται της σχέσης εργασίας, καθώς
και εκείνου που ακολουθεί μετά τη λήξη
της, εκτός εάν η απόφαση του εργοδότη
που ελήφθη μετά τη λύση της εργασιακής
συμβάσεως έχει αναδρομική ενέργεια που
ανατρέχει στο χρόνο που ήταν ενεργός
η σύμβαση (βλ. λεπτομερώς για όλα τ’
ανωτέρω Ιωάννη Κουκιάδη Εργ. Δ. Β’
έκδ. σελ. 658 επ. και ιδίως σελ. 661, 667,
Στυλ. Βλαστού, Ατομικό Εργατικό Δίκαιο
Ι. σελ. 878 επ. και ιδίως σελ. 879, 883 και
855 με παραπομπές στη νομολογία, ΑΠ
2074/90 ΕΕΔ 51.275), αφού και στην
τελευταία αυτή περίπτωση η παροχή

ταυτίζεται με παρο χή που έγινε κατά
τη διάρκεια της συμβάσεως εργασίας
(ΑΠ 2074/90 ο.π.).
Οι ενάγοντες ισχυρίζονται
ότι προσλήφθηκαν από το νόμιμο
εκπρόσωπο της δεύτερης εναγομένης,
κατά τους χρόνους που προσδιορίζονται
στο παραπάνω δικόγραφο, με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
προκειμένου να εργαστούν στο εργοστάσιό
της που διατηρούσε στην Πάτρα. Ότι
το έτος 1986 συστάθηκε και η πρώτη
εναγομένη εταιρεία, θυγατρική εταιρεία
της δεύτερης εναγομένης εταιρείας και ότι
από τότε οι μεν πρώτος, δεύτερη, τρίτη,
πέμπτη, έβδομος και όγδοη απ’ αυτούς
(ενάγοντες) προσέφεραν τις υπηρεσίες
τους στην παραπάνω θυγατρική εταιρεία,
οι δε τέταρτος και έκτος εξακολούθησαν
να εργάζονται στη δεύτερη εναγομένη. Ότι
εργάστηκαν στις εναγόμενες εταιρείες ο
πρώτος μέχρι 2191990, η δεύτερη
μέχρι 1391991, η τρίτη μέχρι 1171991,
η τέταρτη μέχρι 219L990, η πέμπτη
μέχρι 2191990, ο έκτος μέχρι 2191990,
η έβδομη μέχρι 2191990 και η όγδοη
μέχρι 11121991, οπότε απολύθηκαν.
Ότι οι παραπάνω εναγόμενες τέθηκαν
σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
του άρθρου 46 του ν. 1892/90, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 200/
91 και ότι από την εκκαθαρίστρια εταιρεία
«Ε.Τ.Β.Α. FINANCE» χορηγήθηκε ειδική
αποζημίωση ύψους 2.500.000 δραχμών
σε καθένα από τους απολυθέντες
μετά την 30101992, που αποτελούσε
επιχορήγηση του τρίτου εναγομένου
Ελληνικού Δημοσίου, όχι δε και σ’
αυτούς (ενάγοντες) παρότι πληρούσαν τις
τασσόμενες από το νόμο προϋποθέσεις
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και υπέβαλαν τα σχετικά δικαιολογητικά.
Με βάση το ιστορικό αυτό ζήτησαν, όπως
περιόρισαν το καταψηφιστικό αίτημα της
αγωγής, να υποχρεωθούν α) η πρώτη
εναγομένη και το τρίτο εναγόμενο
Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλουν από
την ως άνω αποζημίωση στους πρώτο,
δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, έβδομο και
όγδοη απ’ αυτούς και στον καθένα τους,
ποσό 1.000.000 δραχμών, καθώς και να
αναγνωριστεί ότι οφείλουν στον καθένα
τους το υπόλοιπο της αποζημιώσεως
αυτής, ποσού 1.500.000 δραχμών και
β) η δεύτερη και το τρίτο εναγόμενο να
καταβάλουν σε καθένα από τους τέταρτο
και έκτο απ’ αυτούς και να αναγνωριστεί
ότι τους οφείλουν για την ίδια ως άνω
αιτία τα παραπάνω ποσά και όλα αυτά
βάσει της προαναφερθείσας αρχής της
ίσης μεταχειρίσεως των εργαζομένων,
παραβίαση της οποίας αποτελεί, κατά
τους ισχυρισμούς των εναγόντων, η
μη καταβολή και σ’ αυτούς της εν λόγω
αποζημιώσεως. Υπό τα εκτιθέμενα αυτά
περιστατικά, η αγωγή α) ως προς τις δύο
πρώτες εναγόμενες, πρώην εργοδότριες
των εναγόντων, είναι απορριπτέα
πρωτίστως ως παθητικά ανομιμοποίητη,
αφού, κατά τα ιστορούμενα σ’ αυτή, την
επίδικη αποζημίωση τη χορήγησε το
τρίτο εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο δια
της παραπάνω εκκαθαρίστριας εταιρείας
ως οργάνου πραγματοποιήσεως της
παροχής, κατά συνέπεια δε σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να γίνει λόγος
για τυχόν παραβίαση της αρχής της
ίσης μεταχειρίσεως από την πλευρά
των εναγομένων αυτών, οι οποίες δεν
προέβησαν σε καμία, ως η επίδικη,
παροχή, και τούτο πέραν του νόμω
αβασίμου της αγωγής, για το οποίο γίνεται
λόγος ευθύς κατωτέρω. Πράγματι, υπό τα
εκτεθέντα περιστατικά η αγωγή β) είναι μη
νόμιμη ως προς όλους τους εναγομένους

375

(και το Ελληνικό Δημόσιο), αφού η επίδικη
παροχή δόθηκε από το τελευταίο σε
χρόνο (1997) πολύ μεταγενέστερο της
απολύσεως των εναγόντων, σε χρόνο
δηλαδή κατά τον οποίο ουδεμία ενεργός
εργασιακή σχέση υπήρχε μεταξύ αυτών
και των εναγομένων και ουδείς νομικός
δεσμός τους συνέδεε, μ’ αποτέλεσμα
να λείπει η βασική προϋπόθεση που
προαναφέρθηκε για την εφαρμογή της
αρχής της ίσης μεταχειρίσεως (ύπαρξη
ενεργού εργασιακής σχέσης), αφορά δε
η ένδικη αυτή παροχή χρόνον που κι’
αυτός, ανάγεται στον μετά τη λύση της
συμβάσεως εργασίας χρόνο. Τέλος, ας
αναφερθεί ακόμη ως προς το εναγόμενο
ελληνικό δημόσιο ειδικότερα, ότι ούτε η
μνημονευόμενη στην αγωγή συνταγματική
αρχή της ισότητας που καθιερώνει το
άρθρο 4 § 12 του Συντάγματος έχει εδώ
εφαρμογή, αφού η αρχή αυτή της ισότητας
εφαρμόζεται όταν η επικαλούμενη άνιση
μεταχείριση δεν γίνεται από τον εργοδότη,
αλλά γίνεται από ουσιαστικό νόμο (βλ.
ιδίως Στυλ. Βλαστό, σελ. 883 αρ. 690 γ1),
τέτοιος δε νόμος (ή κατ’ εξουσιοδότηση
του, διοικητική πράξη) δεν υπάρχει στην
εξεταζόμενη περίπτωση, αλλά πρόκειται
για οικονομική ενίσχυση που δόθηκε
από το ως άνω εναγόμενο στα πλαίσια
της άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που έκρινε την αγωγή νόμιμη και στη
συνέχεια α) απέρριψε αυτή κατ’ ουσίαν
ως προς τις δύο πρώτες εναγόμενες για
όλους τους ενάγοντες και ως προς το
τρίτο εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο για
τους τρίτη, έκτο και όγδοη απ’ αυτούς και
β) δέχθηκε αυτή κατ’ ουσίαν ως προς το
ως άνω εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο,
για τους υπόλοιπους ενάγοντες, αντί να
απορρίψει αυτή ως μη νόμιμη ως προς
όλους τους ενάγοντες και εναντίον όλων
των εναγομένων, εσφαλμένα το νόμο
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ερμήνευσε και εφάρμοσε, κατά παραδοχή

των εφέσεων, ως κατ’ ουσίαν βασίμων.

29/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης, Γεώργιος Ντόας).
Δεδικασμένο για μεταγενέστερους μισθούς υπερημερίας. Η αγωγή για τους
μεταγενέστερους μισθούς δεν υπόκειται στην τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 6
παρ. 1 ν. 3198/1955. Υπερημερία εργοδότη λόγω άκυρης καταγγελίας. Πώς παύει
η υπερημερία.

Κατά το άρθρο 330 Κ.Πολ.Δ., η
τελεσίδικη αναγνώριση της ακυρότητας της
απολύσεως του εργαζομένου δημιουργεί
δεδικασμένο για τους μεταγενέστερους
μισθούς υπερημερίας και η διώκουσα την
καταβολή των μεταγενεστέρων μισθών
αγωγή δεν υπόκειται στην τρίμηνη
προθεσμία του άρθρου 6 παρ.1 του ν.
3198/1955 (ΑΠ 314/1982 No Β 30.1452,
Εφ. Θεσ. 553/1984 Αρμ. 39.297).
Η υπερημερία του εργοδότη λόγω
άκυρης απόλυσης του μισθωτού, παύει
με την επαναπρόσληψη του μισθωτού ή

με δήλωση του εργοδότη ότι αποδέχεται
τις υπηρεσίες του εργαζομένου σύμφωνα
με τους πριν από την απόλυση όρους
ή με νέα (δεύτερη ή μεταγενέστερη)
χωρίς τα ελαττώματα της πρώτης,
έγκυρη καταγγελία της ίδιας συμβάσεως
εργασίας, η οποία σύμβαση, λόγω της
ακυρότητας της πρώτης καταγγελίας,
διατηρήθηκε ενεργός (ΑΠ 1093/1993
Ε.Εργ.Δ 1994.1007, ΑΠ 420/1992 ΔΕΝ
1993.71, ΑΠ 314/1982 Ε. Εργ.Δ 1982.50,
Εφ. Θεσ.1897/2000 Αρμ. 54.1252).

31/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Θεόδωρος Τζαμαλούκας).
Υπηρεσίες ασφαλείας (ν. 2518/1997). Έργο των υπηρεσιών αυτών. Το προσωπικό
ασφαλείας απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας που εκδίδεται από την αστυνομική
διεύθυνση του νομού, αλλιώς η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και η ακυρότητά
της εξετάζεται αυτεπάγγελτα. Άρα δεν καθίσταται ο εργοδότης υπερήμερος λόγω
ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Τι δικαιούται να διεκδικήσει ο
εργαζόμενος με βάση τη σχέση εργασίας (επιδόματα εορτών, προσαύξηση νυκτερινής
εργασίας, παράνομες υπερωρίες, άδεια). Υπερεργασία. Έννοια. Ετοιμότητα προς
εργασία. Έννοια. Περιστατικά.

Επειδή, κατ’ άρθρον 1 παρ. 1 του
ν. 2518/97 «προϋποθέσεις λειτουργίας

ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και
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υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών»,
ως τέτοιες επιχειρήσεις θεωρούνται
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ατομικές ή
εταιρικές, οι οποίες παρέχουν σε τρίτους
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
υπηρεσίες : α) επιτήρηση ή φύλαξη
περιουσιακών αγαθών, β) προστασία
φυσικών προσώπων, γ) προστασία
θεμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων
κ.λ.π., δ) ασφαλή μεταφορά χρημάτων
κ.λ.π., ε) εγκατάσταση, συντήρηση
και παρακολούθηση λειτουργίας
μηχανημάτων και συστημάτων
ασφαλείας και συναγερμού, στ)
εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου
και διαβίβασης σημάτων συναγερμών, ζ)
έλεγχο με ειδικά μηχανήματα επιβατών
και αποσκευών στους χώρους των
αεροδρομίων κ.λ.π. και η εκπόνηση
μελετών συστημάτων ασφαλείας, κατά
δε την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου
«ως προσωπικό ασφαλείας για την
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
νόμου νοείται το προσωπικό, στο οποίο
ανατίθεται η άσκηση οποιασδήποτε από
τις άνω δραστηριότητες». Προσθέτως,
κατ’ άρθρον 3 του νόμου αυτού, το
προσωπικό ασφαλείας απαιτείται να
κατέχει άδεια εργασίας η οποία εκδίδεται
από την Αστυνομική Δ/νση του νομού,
εφ’ όσον συντρέχουν στο πρόσωπο του
αιτούντος οι προϋποθέσεις του άρθρου
2 παρ. 1 (του ιδίου αυτού νόμου) και
με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας
Τάξης καθορίζονται η διαδικασία
έκδοσης και ανανέωσης της ανωτέρω
αδείας. Κατ’ εξουσιοδότηση δε του
άρθρου αυτού εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ.
1016/109/5/97 (ΦΕΚ 1055, τ. Β’ της
28.1.97) και 1016/109/5/98 (ΦΕΚ 429 τ.
Β’ της 7.5.98) αποφάσεις του Υπουργού
Δημοσίας Τάξης (ΔΕΝ 54 σ. 176 και 93
6 αντίστοιχα). Μάλιστα δε στο άρθρο 8
του ιδίου αυτού νόμου προβλέπονται
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και ποινικές κυρώσεις ακόμη και γι’
αυτόν που «εργάζεται ως προσωπικό
ασφαλείας χωρίς την απαιτουμένη
από τον παρόντα νόμο άδεια
εργασίας...». Από τις διατάξεις αυτές
που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και
την προστασία της δημοσίας τάξης
και του κοινωνικού συμφέροντος και
δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις των
άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του
Συντάγματος, εφ’ όσον οι διατάξεις
αυτές δεν αποκλείουν τη θέσπιση
περιορισμών, που επιβάλλονται από
λόγους γενικότερου συμφέροντος,
ως προς την άσκηση ορισμένου
επαγγέλματος (Ολ. Α.Π. 580/83 ΝοΒ
32.63, Α.Π. 858/96 Δ.Ε.Ν, 53.1120, Εφ.
Πατρών 990/98 Δ.Ε.Ερ. 1999 σ. 432,
Εφ. Πατρών 890/99 Ε.Ερ.Δικ. 59.876),
συνάγεται ότι η εργασιακή σύμβαση
των εργαζομένων στις επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,
που απασχολούνται, χωρίς να έχουν
εφοδιασθεί με την απαιτουμένη ως
άνω επαγγελματική άδεια, είναι άκυρη
ως αντικείμενη σε απαγορευτική διάταξη
νόμου (άρθρον 3 ν. 2518/97, 174, 180
Α.Κ.) και λογίζεται ως μη γενομένη
(Α.Π. 977/98 ΔΕΝ 54.1497, Α.Π. 410/
98 Επιθ.Εργ.Δικ. 58.466, Α.Π. 906/98
Ε.Εργ.Δικ. 58.741), η δε ακυρότητα
αυτή, ως αφορώσα τη δημοσία τάξη,
εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το
Δ/ριο (Α.Π. 661/84 Δ.Ε.Ν. 41.282),
ο δε εργοδότης μη αποδεχόμενος
τις υπηρεσίες του δεν καθίσταται
υπερήμερος και δεν υποχρεούται στην
καταβολή αποδοχών υπερημερίας, ούτε
στη συνέχιση της σχέσης εργασίας,
αφού αυτή μη αναγνωριζομένη από
το νόμο δεν δύναται να εξακολουθήσει
χωρίς τη θέληση τους .(Α.Π. 1104/91
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Επ. Ερ.Δικ. 41.988, Εφ. Πατρών 47 και
209/90 Αχαϊκή Νομολογία 1991, Α.Π.
622/91 Ελ.Δ/νη 42.1244).
Από 1.1.97 ο ενάγων ανήκει στο
προσωπικό ασφαλείας της εταιρείας
αυτής, καθ’ όσον από την ημέρα
αυτή ανετέθησαν σ’ αυτόν καθήκοντα
επόπτου ασφαλείας στα οποία
περιλαμβάνεται ο έλεγχος των χώρων
την φύλαξη των οποίων είχε αναλάβει
η εταιρεία, η ευθύνη για τη λειτουργία
του κεντρικού σταθμού ασφαλείας,
ήταν υπεύθυνος του τεχνικού τμήματος
στο οποίο ανήκει η εγκατάσταση και
συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας
ως και η αποκατάσταση των βλαβών
(για τις τελευταίες βλέπε τη σωρεία των
αναφορών του προς την εταιρεία που
επικαλείται και προσκομίζει νομίμως η
ενάγουσα). Η εκ μέρους της εναγομένης
εταιρείας ανάθεση καθηκόντων επόπτου
ασφαλείας στον ενάγοντα από 1.1.97
ρητώς συνομολογείται από αυτόν και
μάλιστα επικαλείται και προσκομίζει
το υπό την ιδία ημερομηνία έγγραφο
της εναγομένης με το οποίο γνωρίζει
σ’ αυτόν την ανάθεση των καθηκόντων
αυτών. Ο ενάγων ρητώς συνομολογεί
ότι δεν είχε την υπό του άρθρου
3 του ν. 2518/97 προβλεπομένη
άδεια εργασίας. Κατ’ ακολουθίαν, ο
ισχυρισμός των εναγομένων, κατά τον
οποίον η σύμβαση εργασίας μεταξύ
αυτού και της πρώτης εναγομένης
ήταν άκυρη, καθ’ όσον ο ενάγων δεν
διέθετε την ως άνω προβλεπομένη
άδεια εργασίας, αποδεικνύεται και
κατ’ ουσίαν βάσιμος. Επομένως, το
αγωγικό αίτημα, με το οποίον ο ενάγων,
ισχυριζόμενος ότι την 15.10.99, χωρίς
έγγραφη καταγγελία και χωρίς την
καταβολή της νομίμου αποζημίωσης,
απολύθηκε της άνω εργασίας του
άκυρα, ζητεί να καταβληθούν σ’ αυτόν,
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λόγω υπερημερίας, οι αποδοχές του,
ποσού 5.936.194 δρχ., είναι, βάσει της
προηγουμένης νομικής αιτιολογίας, μη
νόμιμο και απορρίπτεται.
Με βάση μόνον την απλή σχέση
εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται να
αξιώσει τις παρακάτω παροχές : α)
τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων
και Πάσχα (Εφ. Αθ. 9823/92 Ελ. Δ/νη
1994.1610), β) την προβλεπομένη από
την 18310/1946 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, ως αυτή συμπληρώθηκε και
ερμηνεύθηκε από την όμοια απόφαση
25825/1951, προσαύξηση 25% επί του
νομίμου μισθού ή ημερομισθίου για τη
νυκτερινή εργασία του μισθωτού (Α.Π.
987/82 Δ.Ε.Ν 39.12, Εφ. Αθ. 9823/92 οπ.
αν.), γ) την υπό του άρθρου 1 παρ. 2 του
ν. 435/76 προσαύξηση κατά ποσοστό
100% του καταβαλλομένου ωρομισθίου
για τις παράνομες υπερωρίες (Ολ. Α.Π.
569/86 Νοβ 35.532) και δ) τις αποδοχές
και τα επιδόματα αδείας (Εφ. Αθ. 7873/
91 Νοβ 40.88).
Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο
3 της ΕΓΣΣΕ από τις 14.2.84, που
υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού
Εργασίας και δεσμεύει το σύνολο των
εργοδοτών και εργαζομένων όλης της
χώρας (ΥΑ. 117770/84) από 1.1.84 ως
υπερεργασία θεωρείται η απασχόληση
πέραν των 40 ωρών και μέχρι του
νομίμου ωραρίου εβδομαδιαίως. Για να
υπάρχει υπερεργασία πρέπει να υπάρχει
υπέρβαση του εβδομαδιαίου ωραρίου. Η
υπέρβαση του ημερησίου ωραρίου δεν
ενδιαφέρει εκτός αν αποτελεί υπερωρία.
Κατά κανόνα το νόμιμο ωράριο είναι α)
οι 8 ώρες την ημέρα και οι 48 ώρες την
εβδομάδα για όσους απασχολούνται
επί 6 ημέρες και β) οι 9 ώρες την ημέρα
και οι 45 ώρες την εβδομάδα για όσους
ασχολούνται επί πενθήμερο, κατά το
άρθρο 6 παρ. 3 της από 26.2.1975

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΓΣΣΕ, που κυρώθηκε με το ν. 133/75
και εξακολουθεί να ισχύει παράλληλα με
την από 29.12.80 Π.Ν.Π. (Α.Π. 124/98
Νοβ 47.593, Εφ. Θεσ. 1403/94 Αρμ. 94.
691).
Περαιτέρω, κατά την έννοια
του άρθρου 648 Α.Κ., εργασία είναι
κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου
με τις σωματικές ή πνευματικές του
ικανότητες, η οποία οικονομικώς
μπορεί να εκτιμηθεί ως εργασία, αφού
χρησιμεύει στην ικανοποίηση ξένης
ανάγκης, είτε υλικής είτε πνευματικής.
Τέτοια υπάρχει και όταν λείπει μεν η
εξωτερική δραστηριότητα, διατίθεται
όμως πνευματική ή ψυχική εργασία, η
οποία, προϋποθέτουσα και σωματική
παρουσία δημιουργεί την κατάσταση
της ετοιμότητας προς ορισμένη
εξωτερική δραστηριότητα, για την
οποία υπάρχει περίπτωση σε κανονική
πορεία των πραγμάτων, πράγμα που
στις συναλλαγές εκτιμάται ως εργασία.
Η απλή όμως σωματική παρουσία του
μισθωτού στους χώρους της εργασίας ή
πολύ κοντά προς αυτούς για σκοπούς
της επιχείρησης, για να μπορεί αυτός,
όταν κληθεί σε δεδομένη ανάγκη, να
είναι στη διάθεση του εργοδότη και
τεθεί σε δραστηριότητα, εκτελώντας
ορισμένο καθήκον, η καλούμενη απλή
ή καθαρή ετοιμότητα, εξομοιώνεται
μεν νομικώς προς εργασία, όσον
αφορά την υποχρέωση του εργοδότη
για πληρωμή του μισθού, γιατί, στην
περίπτωση αυτή, δεν μπορεί ο μισθωτός
να διαθέσει ελεύθερα το χρόνο του,
ενώ παρέχει στον εργοδότη υπηρεσία
αναγκαία και ωφέλιμη. Ειδικώτερον δε,
γνήσια ετοιμότητα ή επιφυλακή προς
εργασία υφίσταται όταν ο μισθωτός
υποχρεούται να τηρεί σε εγρήγορση τις
σωματικές και πνευματικές δυνάμεις
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του, παραμένοντας είτε στο χώρο της
εκμετάλλευσης, είτε σε ορισμένο άλλο
χώρο, από τον οποίον καλούμενος να
έχει τη δυνατότητα να προσέλθει στον
τόπο της εργασίας. Αυτή εξομοιούται
πλήρως προς την κανονική εργασία
και συνεπάγεται την εφαρμογή όλων
των κανόνων του εργατικού δικαίου
(Α.Π. 131/67 Ε.Ε.Δ 26.748). Απλή ή μη
γνήσια ετοιμότητα προς εργασία του
μισθωτού υφίσταται όταν αυτός, κατόπιν
συμφωνίας του μετά του εργοδότου,
υποχρεούται να περιορίσει μερικώς την
ελευθερία του υπέρ του εργοδότη αλλά
όχι και να διατηρεί τις σωματικές και
πνευματικές του δυνάμεις σε εγρήγορση
στη διάθεση εκείνου ανά πάσα στιγμή.
Αυτή αποτελεί αντικείμενο σύμβασης
εργασίας μόνον όταν συμφωνείται ή
συνηθίζεται να αμείβεται με μισθό. Στη
σύμβαση αυτή δεν εφαρμόζονται όλες
οι διατάξεις του εργατικού δικαίου και
μάλιστα οι διατάξεις του νομίμου μισθού
και οι περί προσαυξήσεων για εργασία
υπερωριακή, νυκτερινή ή ημερών
ανάπαυσης, πλην αν επιβάλλονται
από ειδικές συνθήκες ή έγινε αντίθετος
συμφωνία (Α.Π. 122/61 Δ.Ε.Ν 17 291,
Α.Π. 653/63 Δ.Ε.Ν 20.45, Α.Π. 649/61
Δ.Ε.Ν 20.10, Α.Π.442/64 Δ.Ε.Ν 20.568,
Α.Π. 509/64 Δ.Ε.Ν. 20.647, Α.Π. 437/
66 Δ.Ε.Ν 23.187, Α.Π. 1123/76 Δ.Ε.Ν.
33.72). Στην προκειμένη περίπτωση δεν
προέκυψαν πραγματικά περιστατικά από
τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ενάγων
τελούσε σε ετοιμότητα προς εργασία είτε
υπό τη γνήσια είτε υπό την απλή μορφή
της κατά την εκτεθείσα αυτήν νομική
έννοια. Γι’ αυτό το κεφάλαιο της αγωγής,
με το οποίο ζήτησε ποσό 3.330.000 δρχ.
για τη ετοιμότητα του προς εργασία, είναι
κατ’ ουσίαν αβάσιμο και απορρίπτεται.
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46/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Αντωνόπουλος, Δημήτριος Στουραίτης).
Βιβλιάριο υγείας. Απαραίτητο σε κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος. Αγωγή για
διαφορές αποδοχών κ.λ.π. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη.

Η εναγομένη προσέλαβε την
ενάγουσα με σύμβαση εξηρτημένης
εργασίας αόριστου χρόνου την 761995
για να εργασθεί ως υπάλληλος γενικών
καθηκόντων στο κέντρο αισθητικής
και αδυνατίσματος που η τελευταία
διατηρεί στο Αγρίνιο με τον διακριτικό
τίτλο «VITA PLUS» κατά τις ώρες από
10.00' 14.00' και 17.30' 20.30' εκάστη
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και
από 10.00' 14.00' εκάστη Τρίτη και
Πέμπτη (μερική απασχόληση) και έναντι
των νομίμων αποδοχών της, σύμφωνα
και με την καταρτισθείσα και εγγράφως
την 1051996 μεταξύ των διαδίκων
«σύμβαση μερικής απασχόλησης»
και την οικεία αναγγελία προσλήψεως
στο ΙΚΑ, εργάστηκε δε η ενάγουσα
στην επιχείρηση αυτή της εναγομένης
μέχρι την 2271999 οπότε και λύθηκε η
ένδικη εργασιακή σχέση. Η ανωτέρω
επιχείρηση της εναγομένης είναι
υγειονομικού ενδιαφέροντος και για την
εγκυρότητα της συμβάσεως εργασίας
της ενάγουσας έπρεπε η τελευταία να

είναι εφοδιασμένη με το κατά νόμον
(αρθρ. 14 παρ. 1 της Αιβ/8177/811983
αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας) βιβλιάριο υγείας, πράγμα το
οποίο δεν συνέβαινε εν προκειμένω,
όπως συνομολογείται, κατά συνέπειαν
δε η άκυρη (αρθρ. 174, 180 του ΑΚ)
αυτή σύμβαση εργασίας λειτούργησε
ως απλή σχέση εργασίας μεταξύ των
διαδίκων. Η τελευταία αυτή σχέση
εργασίας και οι εντεύθεν αγωγικές
αξιώσεις της ενάγουσας περιέχονται
στην αγωγή ως επικουρική της
βάση, σωρευόμενη με την κύρια (της
συμβάσεως εργασίας) κατά δικονομική
επικουρικότητα (αρθρ. 219 του ΚΠολΔ),
και επομένως η αγωγή είναι ορισμένη
κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ
(βλ. ιδίως ΑΠ 914/98 ΕλλΔ 40.314),
όπως ορθώς δέχθηκε το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο απορρίπτοντας τη σχετική
ένσταση αοριστίας της αγωγής που
προέβαλε η εναγομένη, και τα αντίθετα
που η τελευταία υποστηρίζει με τον
πρώτο λόγο της έφεσης είναι αβάσιμα

56/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Ιατροπούλου, Αναστάσιος Φραντζής).
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Πότε καθίστανται αορίστου χρόνου και πότε
αποκλείεται τέτοια μεταβολή. Δημοτικές επιχειρήσεις (ν. 1069/1980). Είναι ν.π.ι.δ.
Προσωπικό τακτικό και έκτακτο. Οι συμβάσεις εργασίας του εκτάκτου προσωπικού
των δημοτικών επιχειρήσεων είναι πάντοτε ορισμένου χρόνου και λύονται με τη
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συμπλήρωση του χρόνου έστω και αν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
ΔΕΥΑ Αιγίου. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 648, 649, 672 ΑΚ και 1
του ν. 2212/20 συνάγεται ότι σύμβαση
ορισμένου χρόνου είναι εκείνη στην
οποία ρητά ή σιωπηρά έχει συμφωνηθεί
η λήξη σε ορισμένο χρόνο ή η λήξη της
προκύπτει από το είδος και το σκοπό
της ή επιβάλλεται από διάταξη νόμου
ή κανονισμού που έχει ισχύ νόμου. Εξ
άλλου το άρθρο 8 & 1 εδ. β’ του ν. 2112/
20, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 11
του ν. 547/37 ορίζει ότι οι διατάξεις του
νομοθετήματος αυτού περί υποχρεωτικής
καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας
αορίστου χρόνου εφαρμόζονται και
επί συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου, όταν ο καθορισμός
αυτών ως ορισμένου χρόνου δεν
δικαιολογείται από τις περιστάσεις αλλά
τέθηκε επίτηδες προς καταστρατήγηση
των περί υποχρεωτικής καταγγελίας
διατάξεων και καταβολής αποζημίωσης.
Η διάταξη όμως αυτή δεν μπορεί να
τύχει εφαρμογής όταν η σύμβαση
εργασίας καταρτίζεται υποχρεωτικά
ως ορισμένου χρόνου, διότι στην
περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει
λόγος ότι η σύμβαση συμφωνήθηκε ως
ορισμένου χρόνου προς καταστρατήγηση
των προαναφερομένων διατάξεων περί
καταγγελίας της συμβάσεως αορίστου
χρόνου, αφού η σύμβαση συνομολογείται
ως ορισμένου χρόνου κατά συμμόρφωση
προς διάταξη νόμου. Έτσι η σύμβαση που
σύμφωνα με το νόμο ή κανονισμό που
έχει ισχύ νόμου καταρτίζεται ως ορισμένου
χρόνου δεν μπορεί μετά την παρέλευση
του ορισμένου χρόνου να μετατραπεί
σε αορίστου χρόνου, ακόμη και αν ο
εργαζόμενος εξυπηρετεί πάγιες και
διαρκείς ανάγκες του εργοδότη, στοιχείο

που κατά το νόμο δεν αξιολογείται για
το χαρακτηρισμό της σύμβασης αυτής
ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου (ΑΠ
1143/2000 Ελ. Δ. 42.1311, ΑΠ 1376/
99 ΔΕΝ 56.853). Περαιτέρω, όσον
αφορά το προσωπικό των σύμφωνα
με το ν.1069/1980 ιδρυομένων από
τους Δήμους δημοτικών επιχειρήσεων
ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως η
ήδη εφεσίβλητη, ισχύουν τα εξής: Οι
επιχειρήσεις αυτές που αποτελούν νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ανήκουν
στον οικείο Δήμο, που είναι οργανισμός
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης
και έχουν κοινωφελή χαρακτήρα. Κατά το
άρθρο 266 του Π.Δ. 323/89 «Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας « (ήδη άρθρο
283 Π.Δ. 410/95) τα της λειτουργίας
και των σχέσεων του προσωπικού
των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες
υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2190/94,
ρυθμίζονται με κανονισμούς εσωτερικής
λειτουργίας. Κατ’ εξουσιοδότηση των
προαναφερομένων διατάξεων εκδόθηκε
ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας
της εναγομένης, ο οποίος εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 39792/92 απόφαση
του Νομάρχη Αχαΐας που δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και
έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. Από τις
διατάξεις των άρθρων 5,6,7 και 30 του
κανονισμού αυτού προκύπτει ότι το
προσωπικό της εναγομένης διακρίνεται σε
τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό
καταλαμβάνει τις προβλεπόμενες από τον
κανονισμό κατά κατηγορία, ειδικότητα και
αριθμό οργανικές θέσεις της εναγομένης
και προσλαμβάνεται μετά από σχετική
προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των
υποψηφίων σε κενές οργανικές θέσεις,
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συνδέεται δε με την εναγομένη με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
Το έκτακτο προσωπικό προσλαμβάνεται
με επιλογή από τον πρόεδρο του
Δ.Σ μετά προηγουμένη απόφαση
του Δ.Σ της εναγομένης με σύμβαση
εργασίας πάντοτε ορισμένου χρόνου
για τη αντιμετώπιση κατεπειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών που εμφανίζονται
λόγω κενώσεως οργανικών θέσεων,
απουσίας τακτικού προσωπικού και
για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων
περιοδικών αναγκών. Με το νόμο
2190/94 (αρθρ. 14) η εναγομένη ως
αμιγής επιχείρηση του οικείου ΟΤΑ
πρώτου βαθμού υπήχθη στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, η πρόσληψη όμως του
προσωπικού της εναγομένης εξαιρέθηκε
ρητώς από τη διαδικασία προσλήψεων
που ορίζεται από το νόμο αυτό (άρθρο
14 & 2 περ. ιδ). Με τον επακολουθήσαντα
όμως ν. 2527/97, με τον οποίο
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι
διατάξεις των προαναφερομένων νόμων
2190/94 και 2527/97 καθιερώθηκε και
για την πρόσληψη προσωπικού για την
αντιμετώπιση εκτάκτων και εποχιακών
αναγκών η διαδικασία του άρθρου 21 του
ν.2190/94. Από τα παραπάνω προκύπτει
ότι το έκτακτο προσωπικό της εναγομένης
προσλαμβάνεται πάντοτε με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου, με βάση τις προαναφερόμενες
διατάξεις του κανονισμού της, η οποία
λύεται αυτοδικαίως με την παρέλευση
του ορισμένου χρόνου και σε καμμία
περίπτωση δεν μπορεί οι συμβάσεις
αυτές να μετατραπούν σε αορίστου
χρόνου. Σημειωτέο ότι με το άρθρο 103
του Συντάγματος, όπως τροποποιήθηκε
με το από 6.4.2001 ψήφισμα της Ζ
Αναθεωρητικής Βουλής ορίζεται ότι
οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
προσωπικού των επιχειρήσεων και
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υπηρεσιών γενικώς που υπάγονται
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και
έχουν συναφθεί για ορισμένο χρόνο,
απαγορεύεται να μετατρέπονται σε
αορίστου χρόνου (άρθρο 103 & 8
του Συντάγματος). Στην προκειμένη
περίπτωση οι ενάγοντες εκθέτουν στην
αγωγή τους ότι με διαδοχικές συμβάσεις
ορισμένου χρόνου που καταρτίστηκαν
μεταξύ ενός εκάστου εξ αυτών και της
εναγομένης δημοτικής επιχείρησης
του Δήμου Αιγίου, προσελήφθησαν
και απασχολήθηκαν από αυτή, οι
πέντε πρώτοι ως εργάτες γενικών
καθηκόντων, οι έκτος και έβδομος ως
οδηγοί αυτοκινήτων και ο όγδοος ως
υδραυλικός και απασχολήθηκαν στις
υπηρεσίες της εναγομένης μέχρι τη
λήξη του χρόνου της συμβάσεως του ο
καθένας, οπότε η εναγομένη αρνήθηκε
να δέχεται τις υπηρεσίες τους, αν
και με την παρεχομένη εργασία τους
εκάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
της εναγομένης. Περαιτέρω ισχυρίζονται
με την αγωγή τους ότι εξ υπαρχής κατά
την πρόσληψή τους προσελήφθησαν για
την αντιμετώπιση παγίων και διαρκών
αναγκών της εναγομένης και όχι για την
κάλυψη παροδικών ή εποχιακών αναγκών
και ότι η εναγομένη προς καταστρατήγηση
των δικαιωμάτων τους συνομολόγησε
μαζί τους συμβάσεις ορισμένου χρόνου
και όχι τέτοιες αορίστου διαρκείας. Για τους
λόγους αυτούς εζήτησαν να αναγνωρισθεί
ότι οι συμβάσεις τους ήταν πράγματι
αορίστου και όχι ορισμένου χρόνου και να
υποχρεωθεί η εναγομένη να αποδέχεται
την προσηκόντως προσφερόμενη απ’
αυτούς εργασία. Μ’ αυτό το ιστορικό
και αίτημα η αγωγή είναι απορριπτέα
ως μη νόμιμη, διότι, όπως στις νομικές
σκέψεις της παρούσας αναπτύχθηκε με
βάση τον έχοντα ισχύ νόμου κανονισμό
της εναγομένης, οι συμβάσεις των
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εναγόντων με την εναγομένη ήσαν εκ
του νόμου ορισμένου και όχι αορίστου
χρόνου και επομένως δεν είναι επιτρεπτή
η μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου

μετά την παρέλευση του ορισμένου
χρόνου διαρκείας τους (αρχικού ή κατά
παράταση).

78/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κων/νος Μπούνιας, Σοφία Μέρμελα).
Προσόντα πολεμιστών, αναπήρων, θυμάτων πολέμου (ν. 1648/1986). Απόφαση της
πρωτοβάθμιας επιτροπής περί διορισμού του δικαιούχου σε ορισμένη εργασία. Με
την απόφαση συνάπτεται η σύμβαση εργασίας αναγκαστική για τον εργοδότη και
συντελείται με την εμπρόθεσμη εμφάνιση του τοποθετηθέντος. Αναστολή εκτέλεσης της
απόφασης δεν προβλέπεται και αρχίζει ο μισθός υπερημερίας από την εμφάνιση.
Ελληνική Βιομηχανία Οπλων (Ε.Β.Ο.) Α.Ε. (Αίγιον). Δεν ισχύουν γι’ αυτήν τα προνόμια
που θεσπίζονται για το ελληνικό δημόσιο με ουσιαστικού δικαίου διατάξεις. Ισχύουν
μόνο τα δικονομικά προνόμια.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1, 2, 4, 8, 9 και 10 του Ν. 1648/1986
περί «προστασίας πολεμιστών,
αναπήρων και θυμάτων πολέμου και
μειονεκτούντων προσώπων» συνάγεται
ότι με την τοποθέτηση του κατά τα άνω
προστατευόμενου προσώπου σε κάποια
από τις οριζόμενες στον νόμο αυτόν
επιχειρήσεις, με απόφαση της κατά το ως
άνω άρθρο 8 πρωτοβάθμιας Επιτροπής
του Υπουργείου Εργασίας, συνάπτεται
σύμβαση εργασίας αναγκαστική για
τον εργοδότη, η βούληση του οποίου
αναπληρώνεται από την προαναφερθείσα
απόφαση της Επιτροπής, συντελείται δε
η σύμβαση αυτή με την εμπρόθεσμη
(εντός μηνός από της κοινοποιήσεως
της αποφάσεως της Επιτροπής) εμφάνιση
του τοποθετηθέντος για ανάληψη
υπηρεσίας. Ο νόμος δεν προβλέπει
αναστολή της εκτελέσεως της αποφάσεως
της πρωτοβάθμιας Επιτροπής σε
περίπτωση ασκήσεως προσφυγής
ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του ως
άνω νόμου δευτεροβάθμιας Επιτροπής

που μπορεί να αφορά τη νομιμότητα ή
τη σκοπιμότητα της τοποθετήσεως και γι’
αυτό και η πρωτοβάθμια απόφαση είναι,
ως διοικητική πράξη, αμέσως εκτελεστή.
Έτσι ο εργοδότης, αποκρούοντας την
πραγματική και προσήκουσα προσφορά
των υπηρεσιών του ως άνω εργαζομένου
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει
μισθούς υπερημερίας κατά το άρθρο
656 του ΑΚ (βλ. ΑΠ 225226/1998 Ελ.Δ/νη
39.1577, ΑΠ 407/1998 Ελ. Δ/νη 39.1578,
ΑΠ 845 /1999 Ελ. Δ/νη 41.412, ΑΠ 711/
1999 Ελ. Δ/νη 41.410, Εφ. Αθ. 3772/2000
Ελ.Δ/νη 42.788).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 6 του
Ν. 696/1977 σε συνδυασμό με το Π.Δ.
514/1977, η εναγομένη επιχείρηση
απολαμβάνει των δικονομικών προνομίων
του δημοσίου σαν να είναι το δημόσιο, τα
προνόμια δε αυτά είναι τα αναφερόμενα
στα άρθρα 120 του Κ.Δ/τος της 266 /
1071944 «περί Κώδικος των νόμων περί
δικών του Δημοσίου». Έτσι δεν ισχύουν
γι’ αυτήν (εναγομένη) τα προνόμια που
θεσπίζονται με ουσιαστικού δικαίου
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διατάξεις, όπως είναι αυτή του άρθρου
21 του ως άνω Κ.Δ/τος, που ορίζει ότι η
υποχρέωση του δημοσίου για τοκοδοσία
αρχίζει από την επίδοση της αγωγής (βλ.
ΑΠ 4/2001 Ελ. Δ/νη 42.743). Επομένως

και ο σχετικός πρόσθετος λόγος εφέσεως
περί του ότι ισχύει και για την εναγομένη
η ανωτέρω ουσιαστικού δικαίου διάταξη,
είναι αβάσιμος στην ουσία.

82/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Χρονόπουλος).
Συμβάσεις εργασίας Ο.Τ.Α. με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένο
χρόνο κατ’ επιταγή του νόμου. Δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου. Συνεπώς
δεν απαιτείται έγγραφη καταγγελία και ούτε περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας
ο Δήμος επειδή δεν κατάγγειλε τη σύμβαση αυτή. Προσωπικό Δήμων. Ρύθμιση με το
άρθρο 17 του ν. 2839/2000. Προϋποθέσεις για την κατάταξη οπότε οι κατατασσόμενοι
συνδέονται έκτοτε με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Συμβάσεις έργου
με το προσωπικό. Προϋποθέσεις για τη σύναψη έγκυρης σύμβασης. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 648, 649, 672 Α.Κ. και 1
του ν. 2112/20 συνάγεται ότι σύμβαση
ορισμένου χρόνου είναι εκείνη στην
οποία ρητά ή σιωπηρά έχει συμφωνηθεί
η λήξη της σε ορισμένο χρόνο ή η λήξη
της προκύπτει από το είδος και το σκοπό
της ή επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή
κανονισμού που έχει ισχύ νόμου. Εξ’ άλλου
το άρθρο 8 §1 εδ. β του προαναφερομένου
νόμου, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο
11 του ν. 547/37 ορίζει ότι οι διατάξεις του
νομοθετήματος αυτού περί υποχρεωτικής
καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας
αορίστου χρόνου (έγγραφο και καταβολή
αποζημίωσης) εφαρμόζονται και επί
συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου όταν ο καθορισμός
αυτών ως ορισμένου χρόνου δεν
δικαιολογείται από τις περιστάσεις αλλά
τέθηκε επίτηδες, προς καταστρατήγηση
των περί υποχρεωτικής καταγγελίας
διατάξεων και καταβολής αποζημίωσης
διατάξεων. Η διάταξη όμως αυτή

δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής όταν
η σύμβαση εργασίας καταρτίζεται
υποχρεωτικά ως ορισμένου χρόνου, διότι
στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει
λόγος ότι η συνομολόγηση της σύμβασης
έγινε ως ορισμένου χρόνο επίτηδες προς
καταστρατήγηση των προαναφερομένων
διατάξεων, αφού ο ορισμένος χρόνος
συνομολογείται κατ’ επιταγή νόμου. Έτσι
οι συμβάσεις που κατ’ επιταγή νόμου ή
κανονισμού που έχει ισχύ ουσιαστικού
νόμου συνομολογούνται ως ορισμένου
χρόνου, λύονται αυτοδικαίως με την
παρέλευση του χρόνου διαρκείας τους,
ακόμη και αν η παρεχομένη από τον
εργαζόμενο εργασία εξυπηρετεί πάγιες
και διαρκείς ανάγκες του εργοδότη,
στοιχείο που δεν αξιολογείται για
το χαρακτηρισμό της σύμβασης ως
ορισμένου ή αορίστου χρόνου (Α.Π.
1143/2000 Ελ. Δ. 42.1311, Α.Π. 1376/99
ΔΕΝ 56.853). Τέτοιες συμβάσεις που
υποχρεωτικώς εκ του νόμου συνάπτονται
πάντοτε ως ορισμένου χρόνου και
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επομένως, κατά τα προεκτεθέντα δεν
μετατρέπονται ως αορίστου χρόνου,
είναι και οι συμβάσεις που συνάπτουν
οι ΟΤΑ, όπως ο εναγόμενος Δήμος, για
την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων
πρόσκαιρων ή παροδικών αναγκών η
απουσίας προσωπικού. Η διάρκεια των
συμβάσεων αυτών είναι, σύμφωνα με
το όρθρο 21 του ν. 2190/94 μέχρι οκτώ
μηνών, εντός δωδεκαμήνου, αν με αυτές
προσλαμβάνεται προσωπικό για την
κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών
αναγκών και τεσσάρων μηνών αν
προσλαμβάνεται προσωπικό λόγω
απουσίας τακτικού προσωπικού ή
κενώσεως θέσεως. Μετά την παρέλευση
του προαναφερομένου ορισμένου χρόνου
(οκταμήνου ή τετραμήνου) δεν επιτρέπεται
παράταση της προϋπάρχουσας σύμβασης
ή σύναψη νέας εντός του ιδίου έτους με
το ίδιο πρόσωπο ή μετατροπή αυτής σε
σύμβαση αορίστου χρόνου, η σύναψη
δε νέας μίσθωσης ή η παράταση της
παλαιάς ή η μετατροπή της σε αορίστου
χρόνου είναι άκυρη, όπως ρητώς ορίζεται
στο άρθρο 21 § 2 του ν. 2190/94. Η
πρόσληψη προσωπικού από τους ΟΤΑ
για κάλυψη πρόσκαιρων και παροδικών
και άλλων κατεπειγουσών αναγκών
γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζεται
στο προαναφερόμενο άρθρο 21 του ν.
2190/94 (προκήρυξη θέσεων, επιλογή
βάσει προσόντων και λοιπά). Επομένως
η αγωγή κατά την κυρία βάση της με την
οποία η ενάγουσα ζητεί να αναγνωρισθεί
ότι οι μεταξύ αυτής και του εναγομένου
Δήμου συμβάσεις ορισμένου χρόνου
ήσαν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
και ότι πράγματι επρόκειτο για ενιαία
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου η
οποία μετά τη λήξη του ορισμένου χρόνου
μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου και
αφού ο εναγόμενος δεν κατάγγειλε αυτή
εγγράφως καταβάλλοντας και τη νόμιμη
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αποζημίωση απολύσεως περιήλθε σε
κατάσταση υπερημερίας οφειλέτη μη
αποδεχόμενος την εργασία της είναι
μη νόμιμη και απορριπτέα, ορθώς δεν
απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο και όσα αντίθετα ισχυρίζεται
με την έφεση της η ενάγουσα είναι
απορριπτέα ως αβάσιμα.
Από τις διατάξεις του άρθρου
17 του ν. 2839/2000 προκύπτει ότι η
προβλεπομένη από τη διάταξη αυτή
κατάταξη του προσωπικού των Δήμων
σε οργανικές θέσεις γίνεται με πράξη
του γραμματέα της οικείας περιφέρειας
μετά από σχετική πρόταση του οικείου
δημοτικού συμβουλίου και γνώμη του
υπηρεσιακού συμβουλίου του Δήμου,
ότι ο κατατασσόμενος θα καλύπτει
πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα
με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα. Οι
κατατασσόμενοι, συνδέονται έκτοτε με τον
φορέα απασχόλησής τους με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
για την κατάταξή τους απαιτούνται οι
εξής προϋποθέσεις: α) να υπηρετούν
κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
(19.2.2000) ή να υπηρέτησαν κατά το
χρονικό διάστημα από 1.8.99 μέχρι
31.3.2000 στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ α’ και
β’ βαθμίδας και σε ν.π.δ.δ. με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου κατά πλήρη απασχόληση ή με
σύμβαση μίσθωσης έργου β) είχαν μέχρι
31.3.2000 συνολική παροχή υπηρεσίας
στον φορέα με συμβάσεις εργασίας
ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις
μίσθωσης έργου, τουλάχιστον 24 μήνες,
οι συμβάσεις δε αυτές θα πρέπει να είχαν
καταρτισθεί νομίμως, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Από αυτά συνάγεται
περαιτέρω ότι επί διαδοχικών συμβάσεων
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου
απαιτείται όπως κάθε μία από αυτές έχει
καταρτισθεί εγκύρως και ότι δεν υπάγονται
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στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις
περί κατατάξεως σε οργανικές θέσεις
όσοι απασχολήθηκαν μεν με έγκυρες
συμβάσεις ορισμένου χρόνου εκείνοι
που προσελήφθησαν σύμφωνα με το
άρθρο 21 του ν. 2190/94 για την κάλυψη
πρόσκαιρων και άλλων εποχιακών
αναγκών. Ειδικώς αν πρόκειται για
συμβάσεις μίσθωσης έργου η επί 24
μήνες πλήρης απασχόληση θα πρέπει
να έχει παρασχεθεί από 1.1.95 και
εφεξής μέχρι 31.3.2000 οι δε συμβάσεις
αυτές θα πρέπει να έχουν καταρτισθεί
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2527
(εφόσον βέβαια καταρτίστηκαν μετά την
έναρξη ισχύος αυτού), σύμφωνα με το
οποίο άρθρο, για τη σύναψη σύμβασης
έργου με ΟΤΑ α’ βαθμού, όπως είναι
ο εναγόμενος, απαιτούνται τα εξής: α)
απόφαση του γενικού γραμματέα της
οικείας περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο
Δήμος με την οποία καθορίζεται ο αριθμός
των προσώπων που θα απασχοληθούν,
το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν,
το χρονικό διάστημα που απαιτείται για
την ολική ή τμηματική παράδοση του
έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής
του αναδόχου, ο τόπος εκτέλεσης του
έργου, καθώς και ότι το έργο που θα
εκτελεσθεί δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων
του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους
λόγους που δεν μπορεί να εκτελεσθεί
από τους υπαλλήλους του. Ρητώς στο
προαναφερόμενο άρθρο 6 του ν. 2527/97
ορίζεται α) ότι σύμβαση μίσθωσης έργου
που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες
είναι αυτοδικαίως και καθ’ ολοκληρίαν
άκυρη και β) ότι ανανέωση ή παράταση
της σύμβασης απαγορεύεται και είναι
αυτοδικαίως άκυρη. Παράταση του χρόνου
παράδοσης του έργου επιτρέπεται,
χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής
του αναδόχου, ρήτρα δε καταβολής της
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αμοιβής τμηματικώς κατά μήνα ή άλλο
χρονικό όριο είναι αυτοδικαίως άκυρη
και τυχόν απασχόληση του αναδόχου
με έργα ή εργασίες άσχετες με εκείνες
που περιγράφονται στη σύμβαση
απαγορεύεται και συνεπάγεται τον
καταλογισμό της αμοιβής του αναδόχου
σε βάρος του υπευθύνου υπηρεσιακού
οργάνου του φορέα.
Αποδεικνύονται τα εξής: Η
ενάγουσα που στερείται διπλώματος
Ειδικών Εφαρμογών πληροφορικής,
αλλά έχει παρακολουθήσει με επιτυχία
ως απόφοιτος γενικού Λυκείου
πρόγραμμα τεσσάρων εξαμήνων της
παραπάνω ειδικότητας στο ΙΕΚ Αιτ/νίας
(βλ. την υπ’αριθμ.662/97 βεβαίωση του
προαναφερομένου ΙΕΚ) απασχολήθηκε
στον εναγόμενο Δήμο από τις αρχές του
έτους 1998 μέχρι και Οκτώβριο 2000.
Ο εναγόμενος με τις προτάσεις του στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο συνομολογεί
την απασχόληση της ενάγουσας κατά
το παραπάνω χρονικό διάστημα,
χωρίς όμως να συνομολογεί και ότι η
απασχόλησή της αυτή ήταν νόμιμη με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
(ορισμένου ή αορίστου χρόνου). Η
εξετασθείσα πρωτοδίκως μάρτυρας
κατέθεσε ότι η ενάγουσα απασχολήθηκε
στις υπηρεσίες του εναγομένου με
ειδικότητα τη μηχανοργάνωση των
υπηρεσιών του Δήμου Αιτωλικού από
1.4.98 και απασχολήθηκε κατά πλήρες
ωράριο (7.π.μ. μέχρι 2.30 μ.μ.) για την
κάλυψη παγίων αναγκών του εναγομένου.
Το ότι η εργασία της ενάγουσας εκάλυπτε
πάγιες ανάγκες του εναγομένου
συνομολογείται από την ενάγουσα στην
αγωγή της. Από τα προσκομιζόμενα από
την ενάγουσα έγγραφα και ειδικότερα
από τις με ημερομηνίες 22.6.9918.8.99
και 16.8.2000 συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί μεταξύ της ενάγουσας και
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του Δημάρχου Αιτωλικού, ως νομίμου
εκπροσώπου του εναγομένου, καθώς
και την υπ’ αριθμ. 15/23.1.2000 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του εναγομένου,
αποδεικνύονται τα εξής: Με την πρώτη των
ανωτέρω συμβάσεων με ημερομηνία
22.6.1999 ο εναγόμενος Δήμος ανέθεσε
στην ενάγουσα την εκτέλεση του
έργου «εκπαίδευση μηχανοργάνωσης
προσωπικού του Δήμου Αιτωλικού και
καταρτισμό προγραμμάτων ύδρευσης
αποχέτευσης και λοιπών τελών».
Ως χρόνος εκτέλεσης του έργου
συμφωνήθηκε το έτος 1998 (από 1.1.1998
μέχρι 31.12.1998) η δε εργολαβική αμοιβή
της αναδόχου ενάγουσας συμφωνήθηκε
κατ’ αποκοπή στο ποσό των 1.770.000
δραχμών, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ. Για την ανάθεση
του έργου αυτού η ενάγουσα δεν
προσκομίζει προηγουμένη απόφαση
του γενικού γραμματέα της οικείας
περιφέρειας, σύμφωνα με όσα στις
νομικές σκέψεις αναπτύχθηκαν, σχετικώς
με την εγκυρότητα συμβάσεις έργου με
οργανισμό ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η μεταξύ της
ενάγουσας και του εναγομένου σύμβαση
αυτή, υπογράφεται τον μήνα Ιούνιο 1999
και της ανατίθεται η εκτέλεση έργου για τον
προηγούμενο έτος 1998. Στις 18.8.1999
υπογράφτηκε μεταξύ των διαδίκων το με
ιδία ημερομηνία συμφωνητικό με το οποίο
ο εναγόμενος ανέθεσε στην ενάγουσα
την εκτέλεση του ιδίου έργου για το έτος
1999 (από 1.1.1999 μέχρι 31.12.1999)
αντί συνολικής αμοιβής 3.000.000
δραχμών. Και για την ανάθεση του έργου
αυτού για το έτος 1999 δεν προσκομίζεται
ούτε απόφαση του οικείου δημοτικού
συμβουλίου ούτε απόφαση του γενικού
γραμματέα της οικείας περιφέρειας. Στις
23.1.2000το
Δημοτικό Συμβούλιο του
εναγομένου Δήμου με την υπ’ αριθμ.
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15/2000 απόφασή του ενέκρινε την
ανάθεση του ιδίου έργου στην ενάγουσα,
για το έτος 2.000 αντί αμοιβής κατ’
αποκοπή 3.000.000 δραχμών που θα
εβάρυνε τον κωδικό του εργοδότη Δήμου
για έξοδα «προσλήψεις εκτάκτων».
Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής του
Δημοτικού Συμβουλίου του εναγομένου
υπογράφτηκε μεταξύ των διαδίκων η από
16.8.2000 σύμβαση έργου με την οποία
και πάλι ο εναγόμενος Δήμος ανέθετε την
εκτέλεση του ιδίου έργου στην ενάγουσα,
αντί της προαναφερομένης αμοιβής. Για
όλες τις παραπάνω αναθέσεις έργου
δεν αποδεικνύεται ότι τηρήθηκε η
προβλεπομένη από το άρθρο 6 του ν.
2527/97 διαδικασία και ειδικότερα ότι
προϋπήρξε απόφαση του γραμματέα
της οικείας περιφέρειας. Εκτός όμως
αυτού οι εν λόγω διαδοχικές συμβάσεις
είναι αυτοδικαίως άκυρες, σύμφωνα με
όσα στις νομικές σκέψεις αναπτύχθηκαν,
διότι με αυτές παρατείνονταν η αρχική
σύμβαση και όχι απλώς η προθεσμία
εκτελέσεως του αρχικώς ανατεθέντος
έργου στην ενάγουσα, αφού με κάθε
παράταση συνομολογείτο και νέα αμοιβή
στην ενάγουσα για την εκτέλεση του ίδιου
έργου. Επομένως οι συμβάσεις αυτές, δεν
καταρτίστηκαν νόμιμα και ως εκ τούτου,
δεν εμπίπτουν σ’ εκείνες που παρέχουν
στην ενάγουσα το δικαίωμα να ενταχθεί
στο τακτικό προσωπικό του εναγομένου με
σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2839/
2000, οι διαδοχικές δε αυτές συμβάσεις
έργου, δεν μπορεί να μετατραπούν σε
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,
οι οποίες άλλωστε και ως τέτοιες είναι
άκυρες, διότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 21
του ν. 2190/94 για την πρόσληψη και
απασχόληση της ενάγουσας.
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132/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Επαμεινώνδας Παναγιωτόπουλος, Αριστείδης
Μπακόπουλος, Σωτήριος Πολύδωρος, Ευάγγελος Ματσούκης).
Γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Μόνιμοι υπάλληλοί τους. Επιβολή πειθαρχικής
ποινής οριστικής απόλυσης. Συνέπειες για τις αποδοχές. Μισθός υπερημερίας. Πότε
δημιουργείται δεδικασμένο.

Από τις διατάξεις των άρθρων
11, 13 και 14 του Β.Δ. της 3061946
«περί
υπαλληλικής καταστάσεως
του προσωπικού των γεωργικών
συνεταιριστικών οργανώσεων» μεταξύ
των λόγων λύσεως της υπαλληλικής
σχέσεως των μονίμων υπαλλήλων
των γεωργικών συνεταιριστικών
οργανώσεων περιλαμβανόταν και η
επιβολή της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής απόλυσης, που επιβαλλόταν
με απόφαση του Δ.Σ. του συνεταιρισμού,
κατά της οποίας επιτρεπόταν προσφυγή
στο εποπτικό συμβούλιο της οργάνωσης
και για την εκτέλεση της έγκρισης από το
πενταμελές πειθαρχικό συμβούλιο της
Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων
Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).
Οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν από
7111990 που δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’
αριθ. 27346/17101990 απόφαση
των Υπουργών Εργασίας (ΦΕΚ
700 Α/1990) που περιλαμβάνει
το νέο κανονισμό Υπηρεσιακής
Κατάστασης Προσωπικού Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ο
οποίος συνετάγη μετά από νομοθετική
εξουσιοδότηση του άρθρου 72 του
ν. 1541/1985 (αρθρ. 72 παρ. 2 ν.
1541/1985 και 61 του Κανονισμού).
Από τα άρθρα 56 και 58 παρ. 1γ’
του Κανονισμού αυτού προβλέπεται
επίσης ότι η υπαλληλική σχέση λύεται

με την απόλυση του υπαλλήλου λόγω
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής απόλυσης κατά τη διαδικασία
των άρθρων 49 55 του Κανονισμού. Εξ
άλλου το άρθρο 3 του καταργηθέντος
Β.Δ. της 3061946 που προστέθηκε
σε αυτό με το Β.Δ. 282/294/1251961
(ΦΕΚ Α’80) όριζε ότι ο υπάλληλος,
στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική
ποινή της οριστικής απόλυσης, είτε
χρησιμοποιείται σε άλλη θέση, είτε
τίθεται εκτός υπηρεσίας, χωρίς να
στερείται τις αποδοχές του κατά την
κρίση του Δ.Σ. μέχρι να εκδοθεί η
απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου
της ΠΑΣΕΓΕΣ ή να γίνει δεκτή η
προσφυγή στο εποπτικό συμβούλιο.
Τέλος το άρθρο 47 παρ. 1° του νέου
Κανονισμού ορίζει ότι ο υπάλληλος
μπορεί να τεθεί σε αργία με απόφαση
του Δ.Σ. και ύστερα από γνώμη του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν υπάρχει
εκκρεμής κατ’ αυτού πειθαρχική δίκη ή
ποινική για λόγους που αφορούν την
υπηρεσία. Η κατάσταση της αργίας
μπορεί να διαρκέσει το πολύ τρεις μήνες.
Κατά το διάστημα αυτό ο υπάλληλος
λαμβάνει το ήμισυ των αποδοχών
του. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να
αποδοθεί το ποσό που παρακρατήθηκε
αν ο υπάλληλος τιμωρηθεί με πειθαρχική
ποινή κατώτερη της οριστικής απόλυσης.
Ενόψει των ανωτέρω ρυθμίσεων στην
περίπτωση ανατροπής της αποφάσεως
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που επέβαλε την ποινή της οριστικής
απόλυσης, η εργοδότρια συνεταιριστική
οργάνωση περιέρχεται, αν αρνηθεί να
αποδεχθεί τις υπηρεσίες του υπαλλήλου
σε υπερημερία και οφείλει κατά το άρθρο
656 του ΑΚ μισθούς υπερημερίας (ΑΠ
1381/2001 αδημ. ΑΠ 1180/1997 αδημ.
ΑΠ 1078/1978 ΕΕΝ 46.37).
Επειδή από τα άρθρα 324 και 330
ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δεδικασμένο
καλύπτει εξ ολοκλήρου τον δικανικό
συλλογισμό βάσει του οποίου το
δικαστήριο κατέληξε στην αναγνώριση
της επιδίκου εννόμου σχέσεως, και
συγκεκριμένα καλύπτει όχι μόνο το
κριθέν δικαίωμα, δηλ. την έννομη
σχέση που έχει διαγνωσθεί, αλλά και
την ιστορική αιτία που έγινε δεκτή
με την απόφαση υπό την έννοια των
περιστατικών που ήταν αναγκαία για τη
διάγνωση της εννόμου σχέσεως, καθώς
και την νομική αιτία, δηλ. τον νομικό
χαρακτηρισμό που το δικαστήριο έδωσε
στα πραγματικά περιστατικά υπάγοντας
τα στην οικεία διάταξη νόμου. Ειδικότερα
όταν ζητούνται μισθοί υπερημερίας η
τελεσίδικη μεταξύ των αυτών διαδίκων
απόφαση επί αγωγής με το ίδιο
αντικείμενο για τον ίδιο ή προγενέστερο
χρόνο παράγει δεδικασμένο ως προς
τα διαγνωσθέντα ζητήματα που ήταν
αναγκαία για την στήριξη του διατακτικού
της αρχικής αποφάσεως (ΑΠ 1331/2001
αδημ., ΑΠ 1613/97 ΕΕργΔ 58663, ΑΠ
364/95 ΕΕργΔ 55676). Το δεδικασμένο
αυτό καλύπτει και τις ενστάσεις από
τα άρθρα 656 παρ. 2 και 281 ΑΚ που
μπορεί να προτείνει ο εργοδότης, αλλά
μόνο για το χρονικό διάστημα που
αφορούσε η πρώτη αγωγή (ΑΠ 1224/
1990 ΕΕρΔ 1990131). Περαιτέρω ο
εργαζόμενος κατά την διάρκεια της
υπερημερίας του εργοδότη, δεν έχει
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υποχρέωση να αναζητήσει άλλη
εργασία για να απαλλάξει τον εργοδότη
από την ευθύνη της πληρωμής μισθών
υπερημερίας (ΑΠ 1264/86 ΕΕρΔ
46631). Θεωρείται όμως καταχρηστική
η άσκηση του δικαιώματος για μισθούς
υπερημερίας όταν ο ακύρως απολυθείς
μισθωτός από οκνηρία και κακοβουλία
παραμένει άνεργος για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αποφεύγοντας να αναζητεί
αλλαχού εργασία, με σκοπό να
εισπράττει μισθούς υπερημερίας χωρίς
να εργάζεται (ΑΠ 471/92 ΕΕργΔ 52522
ΑΠ 420/92 ΔΕΝ 4971 ΑΠ 274/1988
ΕΕργΔ 48471). Για το ορισμένο της
σχετικής ενστάσεως καταχρηστικής
ασκήσεως του δικαιώματος δεν αρκεί να
ισχυρισθεί ο εργοδότης την παράλειψη
αναζητήσεως και ανευρέσεως αλλαχού
εργασίας, αλλά πρέπει να επικαλεσθεί
και να αποδείξει ότι η προσφερθείσα
εργασία ή η δυναμένη να εξευρεθεί,
θα είναι ανάλογη με την ειδικότητα και
ικανότητα του μισθωτού, οι αποδοχές
του, οι όροι εργασίας και ο χρόνος
απασχολήσεως, αντιστοιχούν με εκείνο
για τον οποίο ζητούνται αποδοχές
(μισθοί) υπερημερίας και η άρνηση
του είναι αδικαιολόγητη, οφειλομένη
σε κακοπιστία του. Η κακοβουλία είναι
αυταπόδεικτη όταν προσφέρθηκε στον
ακύρως απολυθέντα ομοειδής και με
τους ιδίους όρους εργασία και αυτός την
αποποιήθηκε αδικαιολόγητα. Όχι όμως
όταν ο εργοδότης απλώς ισχυρίζεται
ότι η ανεύρεση εργασίας είναι ευχερής
χωρίς να επικαλείται συγκεκριμένα
περιστατικά από τα οποία να προκύπτει
η δυνατότητα αυτή, εν όψει και της
γνωστής σε όλους ανεργίας που μαστίζει
τους εργαζόμενους (ΑΠ 274/1988
ΕΕργΔ 48471, ΑΠ 1021/2000 ΕΕργΔ
6199, ΑΠ 52/97 ΕΕργΔ 57375).
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156/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κρουσσόπουλος, Δημήτριος Παπαγεωργίου).
Κ.Τ.Ε.Λ. Κατάσταση προσωπικού και ιδιαίτερα των οδηγών. Θέματα απόλυσης,
καταγγελίας, αποζημίωσης κ.λ.π. Υπερημερία εργοδότη. Αγωγή για μισθούς
υπερημερίας. Ένσταση του εργοδότη ότι ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση
της εργασίας ή της αλλαχού παροχής της. Περιστατικά.

Επειδή υπό το καθεστώς του
Συντάγματος αναγνωρίζεται γενικώς ο
θεσμός της νομοθετικής εξουσιοδότησης
προς τα όργανα της διοίκησης, η οποία
συνίσταται στην σε αυτά ανάθεση της
εξουσίας να εκδίδουν κανονιστικές
πράξεις, υπό τον όρον όμως αυτή να είναι
ειδική και ορισμένη (άρθρον 43 § 2 του
Συντάγματος, Ολ. Α.Π. 2086/86). Με τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 21 του
ν.δ. 102 της 13/17.8.73 «περί οργανώσεως
των δια λεωφορείων αυτοκινήτων
εκτελουμένων δημοσίων επιβατικών
συγκοινωνιών, ορίσθησαν τα εξής: «Δια
του Γενικού κανονισμού Προσωπικού» και
του «Κανονισμού ωρών εργασίας και
αναπαύσεως του προσωπικού των
ΚΤΕΛ», εκδιδομένων δια πρ. δ/των,
προτάσει των Υπουργών: Εθνικής
Οικονομίας, Ναυτιλίας, Μεταφορών και
επικοινωνιών, ορίζονται ιδία κατά την
προσήκουσαν αντιστοιχίαν: α) τα προσόντα
και ο τρόπος πρόσληψης, η σταδιοδρομία,
η υπηρεσιακή κατάστασις και η συμπεριφορά
του προσωπικού των λεωφορείων και των
ΚΤΕΛ... β)... γ)... «επιφυλασσομένων των
περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας
διατάξεων του ν. 2112/1920 «περί
υποχρεωτικής
καταγγελίας
της
συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών
υπαλλήλων», ως ισχύουν εκάστοτε, δια
την εν τη προηγουμένη παραγράφω πρ.
δ/των, δύναται να ορίζονται και έτεροι
λόγοι ως και η διαδικασία απολύσεως του

εν γένει προσωπικού των ΚΤΕΛ και των
λεωφορείων». Εξ άλλου, με το άρθρο 4
του ν. 435/76 ορίσθηκε ότι με την
επιφύλαξη της ισχύος των οικείων
διατάξεων του ν. 2112/1920 και του β.δ.
της 16/18.7.1920 το προσωπικό του
ΚΤΕΛ απολύεται μόνο για τους στον οικείο
κανονισμό αναφερομένους περιοριστικούς
όρους, εφ όσον αυτοί δεν αντίκεινται στο
νόμο, δικαιούμενο της προβλεπομένης
από τις πιο πάνω διατάξεις αποζημίωσης.
Με το π.δ. δε 229 της 23/20.8.1994 (ΦΕΚ
Α 134) «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού
Κοινών
Ταμείων
εισπράξεων
Λεωφορείων», το οποίο εκδόθηκε με
βάση το άρθρο 21 § 2 του ν.δ. 102/1973,
το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 και την
υπ’ αριθ. 23083/14.7.1994 απόφαση του
Πρωθυπουργού
και
Υπουργού
Μεταφορών και Συγκοινωνιών ορίσθησαν
τα εξής: α) με το άρθρο 2 § 4 «όλο το
προσωπικό των ΚΤΕΛ έχει εργοδότη το
νομικό πρόσωπο του ΚΤΕΛ, πλην του
οδηγού, ο οποίος έχει εργοδότη του
ιδιοκτήτη της εντεταγμένης στο ΚΤΕΛ
μονάδας εκμετάλλευσης, αλλά διέπεται
από τον παρόντα κανονισμό, ως προς τα
δικαιώματα, τα καθήκοντα του και τις
υποχρεώσεις του και β) με το άρθρο 2 §
6 «η απόλυση των οδηγών μπορεί να γίνει
μόνον στις περιοριστικά αναφερόμενες
περιπτώσεις: α) για τους λόγους του
άρθρου 14 του Κανονισμού, β) αν
μεταβιβασθεί άνω του 40% του
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λεωφορείου και ο νέος ιδιοκτήτης θα
καταλάβει τη θέση του οδηγού και γ) όταν
πρόκειται στη θέση του οδηγού να την
καταλάβει κάποιο από τα αναφερόμενα
στην περίπτωση αυτή πρόσωπα. Στις δύο
τελευταίες περιπτώσεις ο απολυόμενος
οδηγός εντάσσεται αυτόματα στη δύναμη
του ΚΤΕΛ στο οποίο ανήκει το λεωφορείο
από το οποίο απελύθη, αν ο οδηγός έχει
υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του και
έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη στον
ίδιον ιδιοκτήτη λεωφορείου εντεταγμένου
στο ΚΤΕΛ και, ανεξαρτήτως ηλικίας, αν
έχει συμπληρώσει 15 χρόνια τουλάχιστον
σε υπηρεσία λεωφορείων εντεταγμένων
στο ΚΤΕΛ και εκτελεί καθήκοντα μίας από
τις ειδικότητες του προσωπικού κίνησης
μεταξύ των οποίων του οδηγού. Τη
δικαιούμενη από το ν. 2112/1920
αποζημίωση οι εργοδότες την
καταβάλλουν στον αρμόδιο προς
αποζημίωση υπαλλήλων φορέα ΚΤΕΛ».
Το π.δ. αυτό, πριν από το οποίο είχαν
εκδοθεί το β.δ. 235/1968 και του π.δ.
257/89 και 133/91 με το ίδιο περιεχόμενο
και ρυθμίσεις ανάλογες, εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου
21 § 2 και 3 του ν.δ. 102/73 και μέσα στα
όρια αυτής θεσπίσθησαν με τις άνω
διατάξεις του περιορισμοί λόγοι απόλυσης
των οδηγών. Κατά τις διατάξεις αυτές στις
δύο (β’και γ) περιπτώσεις της παραγράφου
6 του άρθρου 2 αυτού ο απολυόμενος
οδηγός εντάσσεται αυτόματα στη δύναμη
του ΚΤΕΛ, στο οποίο ανήκει το λεωφορείο
από το οποίο απολύθηκε, κατά του οποίου
και αποκτά αντίστοιχη αξίωση, εφ’ όσον ο
οδηγός έχει υπερβεί το 45ο έτος της
ηλικίας του και έχει προϋπηρεσία
τουλάχιστον 5 ετών στον ίδιο ιδιοκτήτη
λεωφορείου εντεταγμένου στο ΚΤΕΛ. Η
ελαχίστη αυτή 5ετής προϋπηρεσία στον
ίδιο ιδιοκτήτη δυνατόν να διανύθηκε και
σε προηγουμένους από τον απολύσαντα
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ιδιοκτήτες του λεωφορείου, τους οποίους
διαδέχθηκε ο τελευταίος με τη μεταβίβαση
του λεωφορείου, με την οποία επέρχεται
μεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότου
του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
6 του ν. 2112/1920 δεν επηρεάζει τα
δικαιώματα του εργαζομένου από τη
σύμβαση εργασίας, η οποία θεωρείται
συνεχιζόμενη υπό τους αυτούς όρους και
συνθήκες. Περαιτέρω, κατά τις ίδιες
διατάξεις, τη δικαιούμενη από τον
απολυόμενο οδηγό υπό τις άνω
προϋποθέσεις αποζημίωση του ν. 2112/
1920 καταβάλλει ο ιδιοκτήτης του
λεωφορείου στον αρμόδιο προς
αποζημίωση υπαλλήλων φορέα του
ΚΤΕΛ. Από την εν λόγω όμως διάταξη δεν
προβλέπεται ακυρότητα της καταγγελίας
σε περίπτωση μη προηγουμένης
καταβολής της αποζημίωσης αυτής στον
άνω φορέα, αλλά απλώς με αυτή
θεμελιώνεται δικαίωμα του δικαιούχου
φορέα να αξιώσει από τον εργοδότη
ιδιοκτήτη την σε αυτόν καταβολή αυτής,
υποκαθισταμένου έτσι αυτού εκ του νόμου
στο σχετικό δικαίωμα του απολυθέντος
οδηγού. Άλλωστε τέτοια ακυρότητα δεν
εναρμονίζεται με την καθιερουμένη από
τις διατάξεις αυτές ρύθμιση για αυτόματη
ένταξη στο ΚΤΕΛ του απολυθέντος
οδηγού, που συγκεντρώνει τις
προεκτεθείσες προϋποθέσεις. Η δε
γενομένη στις άνω διατάξεις επιφύλαξη
εφαρμογής των οικείων διατάξεων του ν.
2112/1920, β.δ. 16/18.7.1920 και ν. 3198/
1955 αφορά τις διατάξεις εκείνες που δεν
αναφέρονται στο ειδικώς ρυθμιζόμενο
αυτό θέμα του κύρους της καταγγελίας εκ
του άνω λόγου (Α.Π. 1372/99 Επιθ. Εργ.
Δικ. 59.1028,Α.Π. 940/99 Επιθ. Εργ. Δικ.
59 δ. 938, Α.Π. 347/97 Επιθ. Εργ. Δικ.
1998 σ. 683, Α.Π. 1719/95 Επιθ. Εργ. Δικ.
1996 σ. 383, Στ. Βλαστός Επιθ. Εργ. Δικ.
1959 σ. 813). Στην προκειμένη υπόθεση
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από την ένορκη κατάθεση του μόνου
μάρτυρα, απόδειξης, Ε.Π., η οποία
περιέχεται στα επικαλούμενα και νομίμως
προσκομιζόμενα υπ’ αριθ. 356/11.10.00
πρακτικά συνεδρίασης του Πρωτοβαθμίου
Δ/ρίου, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως
τα έγγραφα που επικαλούνται και
προσκομίζουν νομίμως οι διάδικοι,
αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: Την 1.8.1986 οι αδελφοί Ε.
και Δ.Σ., συνιδιοκτήτες, κατά ποσοστόν
50% ο καθένας τους, του υπ’ αριθμ. κυκλ.
ΡΡ5118 λεωφορείου, εντεταγμένου στη
δύναμη των λεωφορείων του εκκαλούντος
ΚΤΕΛ Αιτ/νίας, προσέλαβαν, με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
τον εφεσίβλητο ως οδηγό του λεωφορείου
τους αυτού. Στις 7.3.1996 ο εκ των
συνιδιοκτητών του λεωφορείου αυτού Δ.Σ.
μεταβίβασε, νομίμως, λόγω πώλησης,
στον εφεσίβλητο ποσοστό 25% από το
ως άνω ποσοστό της συνιδιοκτησίας του.
Ακολούθως, απεβίωσε ο εκ των
συνιδιοκτητών του λεωφορείου άνω Ε.Σ
και το ποσοστό (50%) συνιδιοκτησίας του
επί του άνω λεωφορείου μεταβιβάσθηκε,
λόγω κληρονομικής διαδοχής, στους
κληρονόμους αυτού, ήτοι στη σύζυγο του,
Θ. χήρα Σ. και στα τέκνα του: Γ., Γ. και T.Σ
και μάλιστα κατά ποσοστού 12,5% στον
καθένα από αυτούς. Στις 31.1.00 οι τρεις
εκ των ανωτέρω: Θ. χήρα Ε.Σ., Γ.Σ. και
Τ.Σ. (κληρονόμοι του Ε.Σ.) μεταβίβασαν
τα
προαναφερόμενα
ποσοστά
συνιδιοκτησίας τους επί του εν λόγω
λεωφορείου στον T.Σ., ο οποίος κατέστη
συγκύριος αυτού πλέον κατά ποσοστού
75%. Στις 8.2.00 ο (συγκύριος ποσοστού
75% επί του εν λόγω λεωφορείου),
επέδωκε στον εφεσίβλητο την από 3.2.00
έγγραφη καταγγελία της σύμβασης
εργασίας του, αφού προηγουμένως
κατέθεσε στο εκκαλούν ΚΤΕΛ το ποσό της
αποζημίωσης του εφεσίβλητου. Στις
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8.2.00 ο εφεσίβλητος είχε συμπληρώσει
συνεχή υπηρεσία, εργαζόμενος ως
οδηγός του άνω λεωφορείου από
1.8.1986 έως και της 8.2.00, υπηρεσία 13
ετών, έξι (6) μηνών και επτά (7) ημερών.
Όταν δε ο εφεσίβλητος κατά την απόλυση
του ήταν ηλικίας 49 ετών, γεννημένος το
1951, δηλαδή είχε υπερβεί το 45ο έτος της
ηλικίας του, είχε όλες τις προϋποθέσεις
για την αυτόματη ένταξη του στη δύναμη
του εκκαλούντος ΚΤΕΛ και να αναθέσει σ’
αυτόν καθήκοντα εισπράκτορα, την
οποίαν όμως ένταξη του αρνήθηκε το
εκκαλούν ΚΤΕΛ. Συνεπώς, το
πρωτοβάθμιο Δ/ριο, που, με βάση τα
ανωτέρω, δέχθηκε κατ’ ουσίαν την αγωγή
κατά το αναγνωριστικό αυτής αίτημα κατά
το οποίον αναγνωρίζεται ότι το εναγόμενο
εκκαλούν ΚΤΕΛ υποχρεούται να εντάξει
τον εφεσίβλητο ενάγοντα στο προσωπικό
κίνησης αυτού, ορθώς έκρινε, τα δε
αντιθέτως υποστηριζόμενα με το λόγο της
έφεσης, που πλήττει το κεφάλαιο αυτό της
πρωτόδικης απόφασης, είναι αβάσιμα και
απορρίπτονται. Έτσι, το εκκαλούν οφείλει
στον εφεσίβλητο τους μισθούς
υπερημερίας του χρονικού διαστήματος
από 8.2.00 ως 7.9.00, που ανέρχονται στο
ποσό των 2.065.000 δρχ. (ήτοι 7 μήνες χ
295.000 δρχ. μηνιαίως). Όμως ο
εναγόμενοςμισθωτής δύναται, κατ’
άρθρον 656 εδάφιο τελευταίο Α.Κ., να
ισχυρισθεί, κατ’ ένσταση, ότι ο εκμισθωτής
ουδέν δικαιούται να λάβει (ή ότι θα πρέπει
τουλάχιστον να επιδικασθεί ολιγώτερον
του αιτουμένου ποσόν, εκ του λόγου ότι
αυτός κατά το χρόνο της διαρκείας της
υπερημερίαςτου(τουμισθωτούεργοδότου)
ωφελήθηκε από τη ματαίωση της εργασίας
ή της αλλαχού παροχής αυτής, η οποία
ωφέλεια και μάλιστα το ποσό που
αντιστοιχεί σε αυτή πρέπει να εκπέσει εκ
του υπό του ενάγοντοςεκμισθωτού
αξιουμένου ποσού, επιδικαζομένου σ’
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αυτόν του υπολοίπου. Εάν η ωφέλεια είναι
ίση η ανώτερη των οφειλομένων μισθών
ουδέν ποσό θέλει επιδικασθεί (Καυκάς
υπό το άρθρον 656, όπου στη σελίδα 624
σημ. 18α αναφέρεται ότι δεν πρόκειται
περί συμψηφισμού, αλλά περί μείωσης
των οφειλομένων αποδοχών κατά το
ποσόν της ωφελείας (Α.Π. 231/51 Ε Ερ.
Δικ. 1609, Καποδίστριας Ερμ. Α.Κ. άρθρο
656, 91), θα πρέπει δε ο
εκμισθωτήςεργαζόμενος να ωφελήθηκε
πράγματι εκ της παροχής της εργασίας
του άλλου, ήτοι να εισέπραξε τους
οφειλόμενους από αυτή μισθούς του
(Καυκάς ο.αν.). Στην προκειμένη
περίπτωση, ο εκκαλών μισθωτής,
αμυνόμενος κατά ης αγωγής ισχυρίσθηκε
παραδεκτώς ενώπιον του Πρωτοβαθμίου
Δ/ρίου ότι ο εφεσίβλητοςμισθωτής ουδέν
ποσό δικαιούται να λάβει, καθ’ όσον αυτός
κατά τη διάρκεια της υπερημερίας (του
μισθωτού) ωφελήθηκε εκ της παροχής της
εργασίας του αλλού και συγκεκριμένα,
εργαζόμενος ως οδηγός λεωφορείου,
εντεταγμένου και αυτού στο ΚΤΕΛ Αιτ/
νίας, ιδιοκτησίας Κ., έλαβε το ποσό των
2.100.538 δρχ. Ο ισχυρισμός αυτός του
εκκαλούντος, που συνιστά ένσταση, είναι
νόμιμη, στηριζόμενος στο άρθρο 656
εδαφ. τελευταίο Α.Κ. και αποδεικνύεται
κατ’ ουσίαν βάσιμος. Ειδικότερον, από τα
προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα

αποδεικνύεται ότι ο εφεσίβλητοςενάγων,
ευθύς αμέσως μετά την κατά τα ως άνω
καταγγελία της σύμβασης εργασίας του,
προσλήφθηκε ως οδηγός λεωφορείου,
ιδιοκτησίας Κ., εντεταγμένου και αυτού
στο ΚΤΕΛ Αιτ/νίας, στο οποίο και
απασχολήθηκε καθ’ όλον το επίδικο
χρονικό διάστημα των επτά (7) μηνών και
εισέπραξε τουλάχιστον 2.100.538 δρχ.
Συγκεκριμένα ο μάρτυρας καταθέτει: «..
εδώ και δύο χρόνια δουλεύει σε άλλο
λεωφορείο του Κ. Στο λεωφορείο του Κ.
εργάζεται μηνιαίως....και εισπράττει
417.000 δρχ...». Συνεπώς, εφ’ όσον η
ωφέλεια του εφεσιβλήτου εκμισθωτού
από την κατά τα ανωτέρω παροχή της
εργασίας του αλλού είναι ανωτέρα και
μάλιστα κατά το ποσό των
(2.100.5382.065.000=) 35538 δρχ. των
οφειλομένων σ’ αυτόν μισθών
υπερημερίας ουδέν ποσό θα επιδικασθεί
σ’ αυτόν. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δ/
ριο, που απέρριψε ως αβάσιμη την άνω
ένσταση του εκκαλούντος και, παρά
ταύτα, επεδίκασε στον εφεσίβλητο ποσό
2.065.000 δρχ., για οφειλόμενους μισθούς
υπερημερίας, έσφαλε και πρέπει, κατά
παραδοχήν του λόγου της έφεσης με τον
οποίον πλήττεται το κεφάλαιο αυτό της
πρωτόδικης απόφασης, να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη απόφαση κατά το κεφάλαιο
της αυτό.

158/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευθύμιος Σιδέρης, Ελένη Μιχοπούλου – Τσιμπούκη).
Εργατικό ατύχημα. Μη τήρηση των όρων ασφαλείας από τον εργοδότη. Πότε
αποκλείεται η ένσταση του άρθρου 300 Α.Κ.

394

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Από τη διάταξη του άρθρου
16§1 του κωδικοποιημένου (β.δ. 247/
25.8.1920) νόμου 551/1925, προκύπτει
σαφώς ότι ο παθών σε εργατικό ατύχημα
που: α) επήλθε σε εργασία ή επιχείρηση,
β) οφείλεται στη μη τήρηση από τον
εργοδότη (ή τα υπ’ αυτού προστηθέντα
πρόσωπα) όρων ασφαλείας που έπρεπε
να είχαν τηρηθεί, σύμφωνα με διατάξεις
νόμων διαταγμάτων ή κανονισμών
ασφαλείας και γ) βρίσκεται σε αιτιώδη
σύνδεσμο με την παράλειψη της τήρησης
των όρων τούτων, μπορεί ν’ ασκήσει
κατά του εργοδότη του την αξίωση
αποζημιώσεως κατά το κοινό αστικό
δίκαιο (αρθρ. 914 επ. ΑΚ) η κατά το οποίο
υπαιτιότητα έγκειται στην περίπτωση αυτή
στην ειδική αμέλεια της μη τήρησης των
όρων ασφαλείας. Εξάλλου, σύμφωνα με
την §4 του ίδιου άρθρου 16 ν. 551/25, εάν
ο υπόχρεος σε αποζημίωση αποδείξει ότι
το ατύχημα προήλθε από αμέλεια του
παθόντος, το περιεχόμενο της οποίας
προσδιοριζόμενο από την ίδια διάταξη,
συνίσταται μόνο στην αδικαιολόγητη
απ’ αυτόν παράβαση των ως άνω
νόμων κ.λ.π. περί όρων ασφαλείας,
το δικαστήριο δικαιούται να μειώσει το
ποσό της κατά το άρθρο 3 του ν. 551/25
οφειλόμενης αποζημίωσης η μείωση δ’
αυτή δεν χωρεί αν συντρέχει κάποια από
τις περιπτώσεις της παρ. 1 του αρθρ. 16,
που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης της
από το κοινό αστικό δίκαιο αξίωσης προς

αποζημίωση, όπως η προαναφερθείσα.
Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό
και με το άρθρο 300 Α.Κ συνάγεται, ότι
στην τελευταία αυτή περίπτωση, που το
εργατικό ατύχημα προήλθε από την εκ
μέρους του εργοδότη μη τήρηση των
όρων ασφαλείας, δεν έχει εφαρμογή η
διάταξη του άρθρου 300 Α.Κ., ούτε για
την επέλευση, ούτε για την έκταση της
ζημίας, η δε υπαιτιότητα του παθόντος
δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε και αν
συνίσταται σε αδικαιολόγητη εκ μέρους
του παράβαση διατάξεων σχετικών με
τους όρους ασφαλείας (ΑΠ. 1687/2002,
185/1998 Ελλ. Δνη 42,1315 και 39,
838).
Η ένσταση της εναγομένης περί
συνυπαιτιότητας του ενάγοντος (αρθρ.
300 Α.Κ.) που πρόβαλε πρωτοδίκως
και επαναφέρει με την κρινόμενη
έφεση, σύμφωνα με τη μείζονα νομική
σκέψη είναι μη νόμιμη και απορριπτέα,
εφόσον στην κρινόμενη περίπτωση που
το εργατικό ατύχημα προήλθε από την
εκ μέρους του εργοδότη εναγομένης
μη τήρηση των όρων ασφαλείας,
όπως παραπάνω αναφέρεται, δεν έχει
εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 300
Α.Κ., ούτε για την επέλευση ούτε για
την έκταση της ζημίας, ακόμα και αν η
υπαιτιότητα του ενάγοντος συνίσταται σε
αδικαιολόγητη εκ μέρους του παράβαση
των διατάξεων, σχετικών με τους όρους
ασφαλείας.

172/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Μπολοβίνης, Μαρία Ψαρράκου).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Στοιχεία αγωγής που επιδιώκει πληρωμή
οφειλομένων αποδοχών με βάση τη σύμβαση και τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Για να είναι ορισμένη η αγωγή

που στηρίζεται σε σύμβαση εξαρτημένης
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εργασίας αορίστου χρόνου και επιδιώκει
την πληρωμή οφειλομένων αποδοχών,
δεν απαιτείται να αναφέρεται στο
δικόγραφο της ότι ο εργαζόμενος
ήταν εφοδιασμένος με βιβλιάριο
υγείας, διότι το γεγονός αυτό ενόψει
του ότι αποτελεί γενικό όρο του κύρους
της εργασιακής συμβάσεως (αρθρ. 14
παρ. 1 της Αιβ/8177/8.1.1983 Αποφ.
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας)
αποτελεί τη βάση ενστάσεως του
εναγομένου εργοδότη. Εξάλλου η εκ
του αδικαιολογήτου πλουτισμού αγωγή
είναι επιβοηθητικής φύσεως υπό την
έννοια, ότι μπορεί να ασκηθεί μόνο
αν λείπουν οι προϋποθέσεις της εκ
της συμβάσεως ή της αδικοπραξίας
αγωγής, διότι σε αντίθετη περίπτωση
δεν μπορεί να γίνει λόγος για έλλειψη
νόμιμης αιτίας. Επομένως, αν υπόκειται
αγωγή με την οποία ευθέως αναζητείται
ο πλουτισμός του εναγομένου εξαιτίας
της ακυρότητας της συμβάσεως για το
ορισμένο της αγωγής αυτής πρέπει
στο δικόγραφο να αναφέρονται και τα
περιστατικά της ακυρότητας, τα οποία
και συνιστούν το λόγο για τον οποίο η
αιτία της περιουσιακής μετακινήσεως
δεν είναι νόμιμη. Αν όμως η αγωγή
του πλουτισμού σωρεύεται κατά
δικονομική επικουρικότητα (αρθρ. 219
ΚΠολΔ) και ειδικότερα υπό την αίρεση
της απορρίψεως της από τη σύμβαση
εργασίας πρώτης σωρευόμενης αγωγής,
λόγω ακυρότητας της συμβάσεως, για
την πληρότητα της δεύτερης αυτής
αγωγής, κατά το άρθρο 216 παρ. 1α
ΚΠολΔ, αρκεί πέρα από την παροχή
της εργασίας και τον εξ αιτίας της
πλουτισμό του εργοδότη, να γίνεται στο
αγωγικό δικόγραφο απλή επίκληση της
ακυρότητας της συμβάσεως εργασίας,
χωρίς να απαιτείται και έκθεση των
γεγονότων που αποτελούν την αιτία
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της ακυρότητας αυτής, στον εναγόμενο
δε απόκειται να αποκαλύψει, κατ’
ένσταση, την ύπαρξη νόμιμης αιτίας
που διακωλύει τη γένεση της εκ του
αδικαιολογήτου πλουτισμού αξιώσεως
(ΑΠ 914/1998 Ελλ Δικ 314, ΕΑ 68/
2001 ΕΕΔ 61 38, ΕΑ 6089/2000 ΕΕΔ
60 807). Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως αποδεικνύεται από το δικόγραφο
της αγωγής, η ενάγουσα στηρίζει την
αγωγή της κυρίως στην συναφθείσα
έγκυρη σύμβαση εργασίας (αρθρ. 648
ΑΚ) και επικουρικώς στις διατάξεις του
αδικαιολογήτου πλουτισμού, αφού ρητώς
αναφέρεται σ’ αυτή «... κατά το ποσό των
2.373.675 δρχ έγινε αυτή πλουσιότερη
χωρίς νόμιμη αιτία και επί ζημία μου και
ωφελήθηκε σε βάρος της περιουσίας
μου (εργασίας μου) και συνίσταται στο
ποσό αυτό, το οποίο η εναγομένη θα
κατέβαλε σε άλλον μισθωτό των ιδίων
με εμέ προσόντων σε έγκυρη και νόμιμη
απασχόλησή του και κάτω από τις ίδιες
αιτίες». Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο,
μετά από ένσταση της εναγομένης,
ότι η σύμβαση εργασίας ήταν άκυρη,
επειδή η ενάγουσα δεν κατείχε βιβλιάριο
υγείας, δέχθηκε τα κεφάλαια της
αγωγής για καταβολή δεδουλευμένων
ημερομισθίων, υπερεργασίας κ.λ.π.,
κατά την επικουρική βάση της αγωγής
εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Η
αγωγή κατά τη βάση της αυτή ήταν
νόμιμη και ορισμένη, καθόσον στο
δικόγραφο της αγωγής γίνεται επίκληση
του πλουτισμού του εναγομένου, αλλά
και της ακυρότητας της συμβάσεως με
τις φράσεις «... το οποίο η εναγομένη
θα κατέβαλε σε άλλον μισθωτό των
ίδιων με εμέ προσόντων με έγκυρη και
νόμιμη απασχόληση του κάτω από τις
ίδιες αιτίες», που σαφώς υποδηλώνουν
επικουρική σώρευση της αγωγής αυτής
για την περίπτωση ακυρότητας της
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177/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μακρυστάθης, Σωτήριος Βαβαρούτας).
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Ανάθεση μελέτης σε μηχανικό. Διεκδίκηση
της αμοιβής από το Τ.Ε.Ε. Δεν αποτελούν συστατικό τύπο η ύπαρξη έγγραφης
εντολής, η έγγραφη αποδοχή από τον μηχανικό της εντολής και η υποβολή της εντός
8ημέρου προθεσμίας στο Τ.Ε.Ε.

Σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 1 του β.δ. 30/1956 «περί του
τρόπου καταβολής της αμοιβής των
μηχανικών εν γένει» ο πτυχιούχος
μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου μόλις του ανατεθεί
η σύνταξη οποιασδήποτε μελέτης
οφείλει μέσα σε 8 ημέρες από την
ανάθεση να υποβάλει στο Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE) δήλωση
του αναθέσαντος τη μελέτη, καθώς
και δική του δήλωση για αποδοχή της
ανάθεσης, επί πλέον δε να γνωστοποιεί
στο TEE την περάτωση της μελέτης
και τα στοιχεία που προκύπτουν απ’
αυτή, με βάση τα οποία το εν λόγω
Επιμελητήριο θα προβεί στη σύνταξη
του πίνακα αμοιβής. Από τη διάταξη
αυτή, σε συνδυασμό και με τη διάταξη
του άρθρου 2 § 4 του ίδιου β δ, κατά

την οποία το Επιμελητήριο δικαιούται
να επιδιώξει την είσπραξη της αμοιβής,
υποκαθιστάμενο αυτοδικαίως στα
δικαιώματα του δικαιούχου μηχανικού,
σαφώς συνάγεται ότι για τη γέννηση
της αξίωσης του μηχανικού για αμοιβή
δεν απαιτείται ως συστατικός τύπος η
ύπαρξη έγγραφης εντολής για τη μελέτη
από τον εργοδότη και ότι η υποχρέωση
υποβολής των παραπάνω δηλώσεων
και εγκρίσεων επιβάλλεται απλώς για
την ενημέρωση του επιμελητηρίου, για
να προβεί τούτο στη δικαστική επιδίωξη
της αμοιβής και την εξασφάλιση του
ποσοστού που του αναλογεί και όχι
ως προς την υποκατάσταση αυτού στα
δικαιώματα του δικαιούχου μηχανικού,
εφόσον η υποκατάσταση επέρχεται
αυτοδικαίως, όπως ορθώς έκρινε και η

184/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Δημήτριος Ρήγας).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Απόλυση εργαζομένου για οικονομοτεχνικούς
λόγους. Δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια από πλευράς σκοπιμότητας ή αναγκαιότητας.
Ποια δραστηριότητα του εργοδότη ελέγχεται. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
669 του ΑΚ, η καταγγελία της αορίστου
χρόνου συμβάσεως εργασίας είναι
αναιτιώδης μονομερής δικαιοπραξία

και αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη. Η
άσκηση όμως του δικαιώματος αυτού
δεν είναι απεριόριστη και ανέλεγκτη, αλλ’
υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει
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το άρθρο 281 του ΑΚ, οπότε η καταγγελία,
εφόσον έγινε κατά κατάχρηση του οικείου
δικαιώματος, είναι άκυρη και θεωρείται ότι
δεν έγινε (αρθρ. 174, 180 του ΑΚ). Στην
περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται
να δέχεται όπως και πριν τις υπηρεσίες
του μισθωτού και αν καταστεί υπερήμερος
περί την αποδοχή τους, να καταβάλει τους
μισθούς του, σύμφωνα με τα άρθρα 648
και 656 του Α.Κ. Ειδικώς επί απολύσεων
που οφείλονται σε οικονομοτεχνικούς
λόγους, σκοπός των οποίων είναι
η προσαρμογή του προσωπικού
στις ανάγκες της επιχειρήσεως και η
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της
με τη μείωση του προσωπικού είτε για
την καλύτερη απόδοση της λειτουργίας
της είτε για τη μείωση του κόστους
λειτουργίας, η απόφαση (επιλογή) του
εργοδότη να αντεπεξέλθει με τον τρόπο
αυτό (απόλυση) στον ανωτέρω σκοπό,
δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια από
πλευράς σκοπιμότητας ή αναγκαιότητας.
Η στάθμιση αυτή ανήκει στον εργοδότη
που έχει υπόψη του όλα τα στοιχεία
της επιχειρήσεως του και της αγοράς.
Η καταγγελία όμως της εργασιακής
σχέσεως παραμένει το έσχατο μέσο
αντιμετωπίσεως των προβλημάτων της
επιχειρήσεως και τα δικαστήρια, με ευρεία
χρήση του ελέγχου της καταχρηστικής
ασκήσεως του σχετικού δικαιώματος
του εργοδότη, μπορούν να ελέγξουν
αν η καταγγελία ήταν αναπόφευκτη
ή θα ήταν δυνατή για τον εργοδότη η
επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού (στα
πλαίσια της ανέλεγκτης αποφάσεως του
για αναδιάρθρωση των υπηρεσιών
της επιχείρησης) με τη λήψη άλλων
ηπιότερων μέτρων, όπως η απασχόληση
του μισθωτού σε άλλη θέση, η μειωμένη
απασχόληση ή ακόμα και η τροποποιητική
καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.
Εκτός από το ανωτέρω στάδιο ελέγχου

397

της καταχρηστικότητας της επιλογής
της καταγγελίας ως μέτρου, ελέγχεται
για καταχρηστικότητα και η επιλογή
των συγκεκριμένων μισθωτών που θα
απολυθούν, αφού ο εργοδότης με βάση
το καθήκον πρόνοιας που τον βαρύνει
κατά τα άρθρα 651, 657, 658, 660 του
ΑΚ, έχει υποχρέωση κατά την επιλογή
των μισθωτών που θα απολυθούν, να
λάβει υπόψη του και να συνεκτιμήσει
τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια
της αρχαιότητας, της ηλικίας, της υγείας
και της οικονομικής και οικογενειακής
κατάστασης του καθενός και να επιλέξει
εκείνους για τους οποίους το ανωτέρω
μέτρο θα είναι λιγότερο επαχθές, αλλιώς
υπάρχει παράβαση του άρθρου 281 του
ΑΚ (βλ. ΑΠ 722/1999 Ελ:Δ/νη 41.402, ΑΠ
902/1998 Ελ.Δ/νη 40.608, ΑΠ 513/1998
Ελ.Δ/νη 40. 798, ΑΠ 1329/1998 Ελ.Δ/νη
40.114).
Αποδείχτηκαν τα παρακάτω
περιστατικά: Ο ενάγων προσλήφθηκε
την 1981969 με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας από τον Ν.Β. ο οποίος
διατηρούσε επιχείρηση αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής, για να εργαστεί ως
οδηγός αυτοκινήτου με το οποίο γινόταν η
διανομή των ειδών της επιχείρησης. Έκτοτε
η ανωτέρω επιχείρηση συνεχίστηκε με
διάφορες εταιρικές μορφές, με τελευταία
την εναγομένη εταιρία, η οποία εδρεύει
στις Αχαρνές Αττικής και συνεχίζει το ίδιο
αντικείμενο επιχείρησης, διατηρώντας
και υποκατάστημα στον Άγιο Βασίλειο
Πατρών, όπου προσέφερε τις υπηρεσίες
του ο ενάγων. Στην εναγομένη ο ενάγων
δεν ήταν μόνο οδηγός αλλά ήταν και
διανομέας των ειδών της επιχείρησης,
όπως και η ίδια η εναγομένη δέχεται (βλ.
την πρώτη σελίδα των προτάσεων της
πρώτης συζητήσεως), και καταθέτει και
ο μαρτυράς της. Επειδή από τα μέσα του
έτους 1999 η εναγομένη περιόρισε τον
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κύκλο των εργασιών της και συγκεκριμένα
σταμάτησε την παραγωγή φρέσκου
ψωμιού, αποφάσισε τον περιορισμό του
αριθμού του προσωπικού της και προέβη
σε απολύσεις. Μεταξύ των απολυθέντων
ήταν και ο ενάγων, ο οποίος απολύθηκε
την 2081999, ενώ παρέμειναν στην
εναγομένη ο Ν.Γ. ο οποίος είχε προσληφθεί
την 2291998 ως οδηγόςπωλητής και ο
Ε.Φ., ο οποίος είχε προσληφθεί μέσω
ΟΑΕΔ την 141999 ως οδηγός διανομέας.
Ο ενάγων κατά τον χρόνο της απόλυσης
του ήταν ηλικίας 54 ετών με 30 έτη
προϋπηρεσίας και έχει δύο τέκνα εκ των
οποίων το ένα φοιτά στο Πανεπιστήμιο,
ενώ η σύζυγος του δεν εργάζεται και
επομένως ο μισθός του ήταν ο μόνος
τρόπος αντιμετώπισης των αυξημένων
οικογενειακών του αναγκών. Αντιστοίχως
ο Ν.Γ. είναι ηλικίας 30 ετών, έγγαμος χωρίς
τέκνα και με εργαζομένη σύζυγο, ενώ ο
Ε.Φ είναι ηλικίας 30 ετών και άγαμος,
χωρίς άλλες υποχρεώσεις. Με βάση τα
προαναφερθέντα κοινωνικοοικονομικά
κριτήρια (αρχαιότητα, ηλικία, οικογενειακή
και οικονομική κατάσταση), τα οποία
όφειλε η εναγομένη να λάβει υπόψη και
να συνεκτιμήσει προκειμένου να επιλέξει
αυτούς που θα απολυθούν, έπρεπε
να μην απολύσει τον ενάγοντα, αλλά
κάποιον από τους άλλους δύο. Ισχυρίζεται
η εναγομένη ότι προκειμένου να μην
απολύσει τον ενάγοντα, του είχε προτείνει
να απασχοληθεί προσωρινά στην ίδια
εργασία με τον Φ. (οδηγός διανομέας
και αποθηκάριος κατεψυγμένου ψωμιού)
μέχρι να συμπληρώσει ο Φ. 12μηνη
υπηρεσία για να μπορεί να απολυθεί
και να παραμείνει ο ενάγων και ότι ο
τελευταίος δεν δέχτηκε επικαλούμενος
λόγους υγείας. Τον ισχυρισμό αυτόν, τον
οποίο μεταφέρει εξ ακοής ο μάρτυρας
της εναγομένης, τον αρνείται ο ενάγων,
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επικαλούμενος ότι αν του είχε προταθεί
κάτι τέτοιο θα το δεχόταν, αφενός γιατί
έχει απόλυτη ανάγκη το μισθό του και
αφετέρου γιατί χρειάζεται ακόμη τέσσερα
χρόνια για να συνταξιοδοτηθεί. Ενόψει
των ανωτέρων, ο ισχυρισμός αυτός της
εναγομένης δεν αποδεικνύεται βάσιμος.
Ισχυρίζεται επίσης η εναγομένη ότι δεν
μπορούσε να απολύσει τον Γ., γιατί
αυτός είχε την ειδικότητα του οδηγού
πωλητή που είναι διαφορετική από την
ειδικότητα του ενάγοντα που είναι οδηγός
– διανομέας. Ο ανωτέρω ισχυρισμός δεν
ασκεί εν προκειμένω επιρροή, γιατί δεν
δικαιολογεί την επιλογή της εναγομένης
να κρατήσει τον Γ. και να απολύσει τον
ενάγοντα. Θα ήταν δικαιολογημένη η
ανωτέρω επιλογή μόνο αν είχε προταθεί
στον ενάγοντα να απασχοληθεί στη θέση
του Γ. και εκείνος δεν δέχτηκε, πράγμα
που δεν επικαλείται η εναγομένη ή αν
δεν μπορούσε ο ενάγων να αντεπεξέλθει
στα καθήκοντα της ειδικότητας του Γ.,
πράγμα που δεν προέκυψε, αφού και των
τριών τα καθήκοντα είναι παραπλήσια.
Μάλιστα στην εκκαθάριση μισθοδοσίας
του ενάγοντος του μηνός Φεβρουαρίου
1998 αναγράφεται ως ειδικότητα του
οδηγός πωλητής, όπως δηλαδή και ο
Γ. Επομένως η εναγομένη με το να μη
λάβει υπόψη της και να συνεκτιμήσει τα
προαναφερθέντα κοινωνικοοικονομικά
κριτήρια και να επιλέξει για απόλυση τον
ενάγοντα μεταξύ των ανωτέρω τριών
υπαλλήλων της, υπερέβη προφανώς
τα όρια που επιβάλλονται από την καλή
πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και
οικονομικό σκοπό του ως άνω δικαιώματος
επιλογής και κατέστησε καταχρηστική και
συνεπώς απαγορευμένη και άκυρη την
σχετική καταγγελία της συμβάσεως του
ενάγοντος.
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223/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Ιατροπούλου, Ανδρέας Γούναρης).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Υπερεργασία, υπερωριακή εργασία. Έννοια των
όρων αυτών. Συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι οι τυχόν καταβαλλόμενες
υπέρτερες των κατωτάτων ορίων αποδοχές θα συμψηφίζονται στις απαιτήσεις του
μισθωτού για παροχή υπερεργασίας ή εργασίας σε ημέρες Σαββάτου. Είναι νόμιμη
τέτοια συμφωνία όμως είναι άκυρη για υπερωρίες. Διευθύνοντες υπάλληλοι. Ποιοι

Από τις διατάξεις των άρθρων
1§2 ν.734/76, 4 της από 2~672.1975
ΕΓΣΣΕ που κυρώθηκε με τον ν.133/75,
9§2 της υπ’ αριθμ. 1/1982 απόφασης
του ΔΔΔΔ Αθηνών και 6 της από
14.2.1984 ΕΓΣΣΕ όπως έγιναν πριν το
ν.2874/2000 προκύπτουν τα εξής: α) ως
υπερεργασία για την παροχή της οποίας
οφείλεται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο
προσαυξημένο κατά 25%, θεωρείται
η απασχόληση του μισθωτού πέραν
του συμβατικού (ατομική ή συλλογική
σύμβαση εργασίας) εβδομαδιαίου,
κατά τις εργάσιμες ημέρες εβδομάδας,
παρεχόμενη εργασία. Επομένως, για
όσους απασχολούνται επί πενθήμερο
εβδομαδιαίως, όπως οι εργαζόμενοι σε
εμπορικές επιχειρήσεις, υπό την έννοια
του αρθρ. 1ν.1033/71, για τα οποία
καθιερώθηκε πενθήμερη εβδομαδιαία
απασχόληση με το άρθρο 42 ν.
1876/90, ως υπερεργασία θεωρείται η
απασχόληση, κατά τη διάρκεια της
εργάσιμης εβδομάδας πέραν των 40
ωρών και μέχρι τη συμπλήρωση του
νομίμου εβδομαδιαίου ωραρίου των 48
ωρών. Για την υπερεργασία, δηλαδή
λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια της
εβδομαδιαίας απασχόλησης, κατά τις
εργάσιμες ημέρες, η δε τυχόν απασχόληση
του μισθωτού, που εργάζεται επί
πενθήμερο, κατά τις ημέρες Σαββάτου,

που είναι ημέρες ανάπαυσης, δεν έχει
σημασία για την υπερεργασία, διότι για
την απασχόληση του αυτή ο μισθωτής
δικαιούται το 1/25 του μισθού του, αν
αμείβεται με μισθό ή το ημερομίσθιο του
αν αμείβεται με ημερομίσθιο, με βάση
τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού
διατάξεις (ΑΠ 1164/95 ΔΕΝ 51.1366),
β) ως υπερωριακή εργασία, για την
παροχή της οποίας αν είναι παράνομη,
ο μισθωτός δικαιούται από την πρώτη
ώρα το ημερομίσθιο του, σύμφωνα με
τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού
διατάξεις, προσαυξημένο, ως αστική
ποινή, κατά ποσοστό 100%, θεωρείται
η απασχόληση του μισθωτού, για κάθε
ημέρα πέραν του νομίμου ωραρίου, ήτοι
του οκταώρου για όσους εργάζονται επί
εξαήμερο και των εννέα ωρών για όσους
εργάζονται επί πενθήμερο (ΑΠ 679/01
ΔΕΝ 58.1628, ΑΠ 24/2000 ΔΕΝ 56.851).
Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων
2§1 ν.δ. 515/70 αρ. 8§4 ν.δ. 4020/59, 3,
174, 361, 644 και 679 ΑΚ προκύπτουν
τα εξής: α) η αξίωση αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση και προσφορά
υπερεργασίας παραγράφεται μετά
παρέλευση πενταετίας, η οποία, αφού
πρόκειται για περιοδικές παροχές, αρχίζει
από το τέλος του έτους εντός του οποίου
γεννήθηκαν, ενώ η αξίωση αποζημίωσης,
με βάση τις περί αδικαιολογήτου
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πλουτισμού διατάξεις, για την εργασία
που παρασχέθηκε σε ημέρες Σαββάτου,
για όσους έχει καθιερωθεί πενθήμερο,
παραγράφεται μετά παρέλευση
εικοσαετίας (βλ. Λ. Ντάσιος Εργατικό
Δικονομικό Δίκαιο τόμος ΑΙ 610.333), β)
εγκύρως είναι δυνατόν να συμφωνηθεί
μεταξύ μισθωτού και εργοδότη, πριν την
παροχή υπερεργασίας ή εργασίες σε
ημέρες Σαββάτου, ότι για την εργασία του
αυτή, οι τυχόν καταβαλλόμενες από τον
εργοδότη στο μισθωτό, υπέρτερες των
κατωτάτων, αποδοχές, θα συμψηφίζονται
στις απαιτήσεις του μισθωτού για παροχή
υπερεργασίας ή εργάσιμες σε ημέρες
Σαββάτου. Η συμφωνία όμως ότι στις
υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες
αποδοχές, συμψηφίζονται και για την
οφειλομένη αποζημίωση για παροχή
υπερωριακής εργασίας είναι άκυρη (ΑΠ
453/81 ΔΕΝ 1981 ΙΔ 716, ΑΠ 243/85
ΔΕΝ 1986 σελ. 215, ΑΠ 930/90 ΔΕΝ
47.693, Λ. Ντάσιος 6 παρ. σελ. 436).
Τέλος από τις διατάξεις των άρθρων
2 εδ.α’ της Διεθνούς Συμβάσεως της
Ουάσιγκτον, που κυρώθηκε με το νόμο
2269/20, 1§2 ΒΔ της 24.7/21.8.1920,

1 και 4 α.ν. 539/45 του α.ν. 690/45
και του άρθρου 648 ΑΚ προκύπτει,
ότι ως διευθύνοντες υπάλληλοι, οι
οποίοι εξαιρούνται των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας περί χρονικών
ορίων παροχής εργασίας, θεωρούνται
εκείνοι που έχουν εξαιρετικά προσόντα
και απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη του
εργοδότη, στους οποίους αυτούς αναθέτει
καθήκοντα εποπτείας του προσωπικού
της επιχείρησης και γενικότερης
διεύθυνσης σημαντικού τομέα αυτής,
κατά τρόπο που οι αποφάσεις του να
επηρεάζουν αποφασιστικά την εξέλιξη
της επιχείρησης. Έτσι οι διευθύνοντες
υπάλληλοι, δεν παύουν να είναι μισθωτοί
του εργοδότη, αμειβόμενοι συνήθως
με αποδοχές πολύ μεγαλύτερες των
νομίμων, όμως διακρίνονται των
λοιπών εργαζομένων στην επιχείρηση,
διότι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα
που αρμόζουν στον εργοδότη και η
παρεχόμενη εργασία τους επηρεάζει
την εξέλιξη της επιχείρησης (ΑΠ 70/2002
Ελλ.Δ. 43.734, ΑΠ 660/2000 Ελλ.Δ.
42.127, ΔΕΝ 1204/95 ΔΕΝ 53.951, ΑΠ
671/91 ΔΕΝ 49.177).

226/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Τζογάνης, Σπύρος Σωχωρίτης).
Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη. Πότε ασκείται καταχρηστικά από τον εργοδότη.
Τράπεζα της Ελλάδος. Κανονισμός για τους υπαλλήλους. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 361,
648 και 652 επ. του ΑΚ προκύπτει ότι κατά
το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη στη
σύμβαση εργασίας, κατά το οποίο ανήκει
σε αυτόν η ρύθμιση παντός θέματος που
ανάγεται στην οργάνωση και λειτουργία
της επιχείρησης για την επίτευξη των
σκοπών, ‘αυτός δικαιούται να καθορίζει

το είδος, τον τόπο, το χρόνο, τις συνθήκες
παροχής της εργασίας και γενικά τους
όρους αυτής, εκτός αν το δικαίωμα
αυτό αποκλείεται ή περιορίζεται στη
συγκεκριμένη περίπτωση από διάταξη
νόμου ή από ατομική σύμβαση εργασίας
ή ασκείται κατά προφανή υπέρβαση των
ορίων που τάσσει η διάταξη του άρθρου
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281 Α.Κ. (βλ. ΑΠ (Ολ.22/99, Δνη 2000,
28). Στην περίπτωση κατάχρησης του
διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη,
ο μισθωτός δικαιούται να ζητήσει
αποζημίωση κατά τις διατάξεις των
αδικοπραξιών.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που
ο εργοδότης, ασκώντας αυτό το δικαίωμα,
προβαίνει στη τοποθέτηση συγκεκριμένου
εργαζομένου ως προϊσταμένου ενός
τμήματος ή ενός καταστήματος της
επιχειρήσεως του και αντικαθιστά ή
παραλείπει να τοποθετήσει στη θέση αυτή
έναν άλλο μισθωτό, η υπεροχή του
τελευταίου μόνη αυτή, όσο και αν είναι
καταφανής, δεν καθιστά την άσκηση του
διευθυντικού δικαιώματος καταχρηστική,
διότι δεν πρόκειται για μισθολογική ή
βαθμολογική προαγωγή, για την οποία
υφίσταται αντίστοιχο δικαίωμα του
μισθωτού, αλλά για απόφαση που αφορά
προεχόντως την οργάνωση και διεύθυνση
της επιχειρήσεως. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται η συνδρομή και άλλων
περιστάσεων, οι οποίες, σε συνδυασμό
με την καταφανή υπεροχή του παραλειφθέντος, να θεμελιώνουν προφανή
υπέρβαση από μέρους του εργοδότη των
ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα
χρηστά ήδη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός
σκοπός του δικαιώματος. (βλ. ΑΠ 707/
2000 ως άνω αναιρετική· απόφαση, 1237/
99, Δνη 2001, 408, 10234/99, Δνη 99,
1549, 405/98, Δνη 98, 1578). Εάν υπάρχει
κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος
του εργοδότη ο μισθωτός δικαιούται να
ζητήσει αποζημίωση κατά τις διατάξεις
περί αδικοπραξιών ( βλ. ΑΠ 1016/92, Δνη
94, 1045). Δηλαδή ο εργοδότης
υποχρεούται να αποκαταστήσει την
περιουσιακή ζημία από τη μη τοποθέτηση
του μισθωτού σε θέση ανάλογη με τις
ικανότητες και τα προσόντα του, καθώς
και να καταβάλει, κατά τα αρθρ. 57 και 59
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του ΑΚ χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης, αν προσβάλλεται υπαιτίως
και παρανόμως η προσωπικότητα του
εργαζομένου στην εκδήλωση της
επαγγελματικής αξίας και υπολήψεώς του
ή τον εκθέτει στους συναδέλφους του ή
στο κοινωνικό του περιβάλλον ( βλ. ΑΠ
81/2000, ΝΟΒ, 49, 42, 596/99, Δνη 2000,
93,542/99, Δνη 2000, 93). Περαιτέρω, στο
αρθρ. 8 παρ. 1 και 4 του Οργανισμού της
Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού
της βαθμολογικής και μισθολογικής καταστάσεως των υπαλλήλων της εναγομένης
ορίζεται ότι σε κάθε τμήμα προΐσταται
ΕντεταλμένοςΤμηματάρχης Προϊστάμενος
ή Τμηματάρχης που ορίζεται από τον
Διοικητή και φέρει τον τίτλο «Τμηματάρχης
Προϊστάμενος», τον αναπληρωτή δε
αυτού ορίζει ο Διοικητής, ενώ εντεταλμένος
ΤμηματάρχηςΠροϊστάμενος μπορεί να
τοποθετηθεί με πράξη του Διοικητή ως
Δ/ντής ή Υποδ/ντής Υποκαταστήματος.
Επίσης, κατά το αρθρ. 10 παρ. 4, ο
Διοικητής μπορεί να αναθέσει στον
υπάλληλο υπηρεσία ή εργασία ανώτερου
βαθμού αντιθέτως. Ο ενάγων προσλήφθηκε ως υπάλληλος την 28.8.1972
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από
την εναγόμενη Τράπεζα της Ελλάδος και
από το έτος 1974 υπηρετεί στο κατάστημα
της στο Αγρίνιο. Ήταν πτυχιούχος της
Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων και από το έτος 1982 και
του Οικονομικού Τμήματος). Απασχολήθηκε σε όλα τα επί μέρους τμήματα
των υπηρεσιών λογιστηρίου και γενικών
συναλλαγών της Τράπεζας και εκτελούσε
πάντοτε τα καθήκοντα του απολύτως
ικανοποιητικά με ευσυνειδησία, συνέπεια
και εργατικότητα, ενώ παρακολούθησε
αρκετά επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά
με το αντικείμενο της εργασίας του.
Εξελίχθηκε βαθμολογικά σύμφωνα με τον
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ισχύοντα Κανονισμό της εσωτερικής
υπηρεσίας και κανονισμό της
βαθμολογικής και μισθολογικής τάξεως
των υπαλλήλων της εναγομένης και από
111998 κατείχε τον 4ο βαθμό (Τμηματάρχης). Λόγω των προσόντων και της
αποδοτικότητας του απασχολήθηκε σε
θέσεις ευθύνης και συγκεκριμένα από
1911978 τοποθετήθηκε ως προϊστάμενος
της υπηρεσίας Συναλλαγών και του
χορηγήθηκε δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, από δε την 3151983 τοποθετήθηκε ως προϊστάμενος του
Λογιστηρίου. Στη θέση αυτή παρέμεινε
μέχρι 711986, οπότε ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου Λογιστηρίου στον
μέχρι πρότινος υφιστάμενο του υπάλληλο
Κ.Α. (Πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των
αιτημάτων της αγωγής επί της οποίας
εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση ήταν
και να αναγνωρισθεί ότι ο ενάγων είχε
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις να
τοποθετηθεί στη θέση του Προϊσταμένου
Λογιστηρίου και να ασκεί τα συναφή
καθήκοντα και μετά την 111986, δοθέντος
ότι για τους λόγους που εξέθετε η
αντικατάσταση του ήταν καταχρηστική
αλλά με την εκκαλουμένη απόφαση η
βάση αυτή της αγωγής απορρίφθηκε ως
παραγεγραμμένη). Με το από 17121990
εμπιστευτικό έγγραφο του προς το
Κεντρικό Κατάστημα της εναγομένης ο
τότε Δ/ντής του Καταστήματος Αγρινίου
Α.Μ. λόγω διαμαρτυριών του ενάγοντος
εξαιτίας του επί σειρά ετών παραγκωνισμού
του από θέσεις ευθύνης, ζήτησε για
λόγους «ηθικής αποκατάστασης» και
ομαλής και εύρυθμης συνεργασίας και
λειτουργίας των υπηρεσιών του
καταστήματος, να τοποθετηθεί ο ενάγων
ως αναπληρωτής του προϊσταμένου
Λογιστηρίου και ο ομοιόβαθμός του
υπάλληλος Π.Γ. ως αναπληρωτής του
προϊσταμένου
της
υπηρεσίας
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Συναλλαγών. Με την 413/3991 πράξη του
Διοικητή της Τράπεζας πληρώθηκε μόνο
η θέση του αναπληρωτή προϊσταμένου
της Υπηρεσίας Συναλλαγών, στην οποία
τοποθετήθηκε ο Π. Γ., ενώ παραλείφθηκε
ο ενάγων. Ο τελευταίος όμως υπερτερούσε
καταφανώς στα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα του συναδέλφου του, αφού ο
Π.Γ. ήταν κάτοχος πτυχίου ενός μόνο
Τμήματος Ανωτάτης Σχολής (Βιομηχανικής
Σχολής Πειραιά) και κατείχε τον βαθμό του
τμηματάρχη από 1490, ο δε ενάγων από
111988. Ακόμη, από την αντιπαραβολή
του φύλλου επιδόσεως των ετών 1983
έως 1989 που προσκομίζονται για
αμφότερους προκύπτει ότι κατά τα δύο
τελευταία έτη λ. χ. επί οκτώ κριτηρίων
αξιολόγησης ο μεν ενάγων έλαβε τον
βαθμό 1 σε έξι από αυτά και τον βαθμό 2
στα υπόλοιπα, ο δε Π.Γ. έλαβε τον βαθμό
3 σε τρία από τα κριτήρια αξιολόγησης και
τον βαθμό 2 στα υπόλοιπα κατά το πρώτο
από τα ως άνω χρονικό διάστημα και τον
βαθμό σε τέσσερα από τα κριτήρια
αξιολόγησης και τον βαθμό στα υπόλοιπα
κατά το δεύτερο από τα ως άνω χρονικά
διαστήματα. Επί πλέον και από απόψεως
ανάθεσης καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης
ο ενάγων υπερείχε, αφού, όπως έχει ήδη
προαναφερθεί, είχε τοποθετηθεί
προϊστάμενος της Υπηρεσίας Συναλλαγών από το έτος 1978 έως 1983 και
της Υπηρεσίας Λογιστηρίου από το έτος
1983 έως 1986, ενώ ο Π.Γ. είχε διατελέσει
αναπληρωτής προϊσταμένου της
Υπηρεσίας Συναλλαγών (χωρίς πράξη
της Διοικήσεως της εναγομένης). Μόνο
στη γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής)
ο ενάγων βαθμολογείται με την ένδειξη
«μέτρια», ενώ ο Γ. με την ένδειξη «καλά»,
γεγονός που δεν επηρεάζει αποφασιστικά
την παραπάνω κρίση περί καταφανούς
υπεροχής του ενάγοντος έναντι του
συναδέλφου του. Ο ισχυρισμός της

403

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

εναγομένης ότι η πλήρωση της θέσεως
του αναπληρωτή προϊσταμένου της
Υπηρεσίας Συναλλαγών έπρεπε να γίνει
από υπάλληλο που υπηρετούσε στην
υπηρεσία αυτή και όχι στο Λογιστήριο,
όπως ο ενάγων, δεν είναι βάσιμος,
διότι από τον Κανονισμό δεν προκύπτει
ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι αυτοτελείς
και ότι δεν μπορεί ο εργαζόμενος της μιας
να τοποθετηθεί σε ανώτερη θέση της
άλλης
υπηρεσίας. Ο ενάγων,
υπολαμβάνοντας εαυτόν μειωμένο ως εκ
της τοποθετήσεως σε θέση ευθύνης
πρώην υφισταμένου του με λιγότερα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
διαμαρτυρήθηκε επανειλημμένως και
εγγράφως στα αρμόδια όργανα της
εναγομένης (βλ. ιδίως τις από 20292,
31392 και 17194 αναφορές του), διότι η
εξέλιξη αυτή συνεπαγόταν αφενός μεν
οικονομική ζημία, αφού δεν ελάμβανε το
σχετικό επίδομα ευθύνης και αφετέρου
μείωση της προσωπικότητας του έναντι
των συναδέλφων του. Επί πλέον, η πικρία
και στενοχώρια που δοκίμασε από τη
δυσάρεστη υπηρεσιακή του κατάσταση
είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του,
η οποία υπέστη βλάβη στο στόμαχο και
χαλάρωση του οισοφάγου με αίσθημα
καύσεως. Τελικά με την 728/291294
πράξη του Διοικητή ο ενάγων
τοποθετήθηκε προϊστάμενος της
υπηρεσίας Λογιστηρίου, ενώ από
1452001 τοποθετήθηκε Δ/ντής του
καταστήματος Αγρινίου, ήδη δε προήχθη
στον βαθμό του εντεταλμένου

ΤμηματάρχηΠροϊσταμένου (βλ. την 5/
2552002 εγκύκλιο του Διοικητή της
εναγομένης). Υπό τα περιστατικά αυτά η
ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος
της εναγομένης στην ένδικη διαφορά έγινε
κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που
τάσσονται από τα άρθρα 652 και 281 του
ΑΚ, διότι αντίκειται στην καλή πίστη, τα
χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και
οικονομικό σκοπό αυτού. Η εκκαλουμένη
απόφαση, επομένως, που αναγνώρισε,
αν και εν μέρει με διαφορετική αιτιολογία,
ότι από 3991 έπρεπε να τοποθετηθεί ο
ενάγων στη θέση του αναπληρωτή
προϊσταμένου
της
υπηρεσίας
Συναλλαγών, ορθώς εκτίμησε τις
αποδείξεις και ο πρώτος λόγος της
εφέσεως της εναγομένης, με τον οποίο
υποστηρίζει τα αντίθετα, δεν είναι βάσιμος.
Εξάλλου, με την ως άνω παράνομη
παράλειψη τοποθέτησης του ενάγοντος
στη θέση ευθύνης του αναπληρωτή
προϊσταμένου
της
υπηρεσίας
Συναλλαγών, επήλθε προσβολή στην
προσωπικότητα του, από την οποία ο
ενάγων υπέστη ηθική βλάβη και
λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τις
συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε η
προσβολή αυτή κατά τα προεκτεθέντα, τη
διάρκεια της, τον βαθμό πταίσματος του
εναγόμενου νομικού προσώπου, την
κοινωνική και οικονομική κατάσταση των
μερών και τις εν γένει περιστάσεις, πρέπει
να επιδικασθεί για την αποκατάσταση του
το εύλογο ποσό των 300.000 δρχ.

272/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Ανδρονόπουλος, Βασίλειος Ασπρούλιας, Δημήτριος
Ρήγας).
Ιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων. Πότε εφαρμόζεται. Περιστατικά. Παραίτηση
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του εργαζομένου από δικαιώματα. Πότε είναι επιτρεπτή. Κατάχρηση δικαιώματος.
Δεν στοιχειοθετείται με μόνο το γεγονός της μακρόχρονης αδράνειας του δικαιούχου
εργαζομένου.

Επειδή, από τη συνταγματική
επιταγή του άρθρου 22 § 1β του
Συντάγματος περί παροχής ίσης αμοιβής
για ίσης αξίας παρεχομένη εργασία,
που αποτελεί ειδικότερη μορφή της με
το άρθρο 4 § § 1 και 2 του Συντάγματος
καθιερουμένης αρχής της ισότητας, δεν
δεσμεύεται μόνο ο νομοθέτης. Με την
επιταγή αυτή θεσπίζεται και κανόνας
δημοσίας τάξης, με τον οποίο παρέχεται
ευθέως στον εργαζόμενο το δικαίωμα
να αξιώσει από τον εργοδότη την
μεγαλύτερη αμοιβή που καταβάλλει ο
τελευταίος οικειοθελώς σε άλλο μισθωτό
του που ανήκει στην ίδια κατηγορία και
παρέχει υπό τις ίδιες συνθήκες την ίδια
υπηρεσία, εκτός αν η εξαίρεση από την
αμοιβή είναι δίκαιη και εύλογη συνεπεία
συνδρομής ειδικού και σοβαρού κατ’
αντικειμενική κρίση λόγου, τον οποίο
προτείνει και αποδεικνύει ο εργοδότης
(Α.Π 2057/90 ΔΕΝ 48. 139, Α.Π 458/93
ΔΕΝ 49. 1168, Α.Π. 388/93 ΔΕΝ 50. 236).
Ειδικότερον, αποκλίσεις από την αρχή
της ίσης μεταχείρισης επιτρέπονται όταν
γενικότερα συντρέχουν, κατ’ αντικειμενική
κρίση, λόγοι, οι οποίοι καθιστούν τη
διαφορετική μεταχείριση εύλογη και
δίκαιη, όπως τα διαφορετικά προσόντα
και οι ευθύνες των εργαζομένων, η
διαφορετική απόδοση στην εργασία,
το διαφορετικό σύστημα αμοιβής, οι
διαφορετικές συνθήκες εργασίας, ο
διαφορετικός χρόνος πρόσληψης, η
διαφορετική αρχαιότητα στο βαθμό, η
ανάγκη αναδιοργάνωσης της επιχείρησης
(Α.Π 55/1997 Ελ. Δ/νη 97. 1556, Εφ.
Αθ. 10464/98 Ελ. Δ/νη 2000 σ. 182, Εφ.
Πειρ. 133/1997 Ελ. Δ/νη 1998. 164). Εξ

άλλου, επί αγωγής, με την οποία ζητείται
η επιδίκαση μισθολογικών διαφορών
βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης
εκ του ότι ο εργοδότης κατέβαλε κατά τον
κρίσιμο χρόνο οικειοθελώς μεγαλύτερες
αποδοχές σε άλλους μισθωτούς του, που
διαθέτουν τα αυτά με τον ενάγοντα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα και παρείχαν
υπό τις αυτές συνθήκες την ίδια εργασία
προς εξυπηρέτηση της αυτής κατηγορίας
αναγκών της επιχείρησης, αναγκαία
στοιχεία της αποτελούσε ο προσδιορισμός
των συγκεκριμένων μισθωτών προς
τους οποίους εκδηλώθηκε η ευνοϊκή
μεταχείριση, τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα αυτών και του ενάγοντος, η
εργασία που παρείχαν τόσο αυτοί όσο
και ο ενάγων και οι συνθήκες υπό τις
οποίες την παρείχαν, ώστε να καταστεί
δυνατή η σύγκριση για να κριθεί αν στην
συγκεκριμένη περίπτωση παραβιάσθηκε
ή όχι η προαναφερομένη αρχή. (Α.Π.
838/2001 Ελ Δ/νη 2001 σ. 921, Α.Π
458/93 οπ. αν., Α.Π. 2057/90. οπ. αν.,
Εφ. Αθ. 2931/94 Ελ. Δ/νη 1996. 395,
Εφ. Αθ. 2258/92 Ελ. Δ/νη 1993. 187).
Στην συγκεκριμένη υπόθεση, στο
δικόγραφο της αγωγής, επί της οποίας
εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, οι
ενάγοντες εξέθεταν επικουρικά ότι η
εναγομένη υποχρεούται να καταβάλλει
τις αναφερόμενες για καθένα από αυτούς
διαφορές αποδοχών με βάση την αρχή
της ίσης μεταχείρισης. Συγκεκριμένα,
εκθέτουν ότι οι ενάγοντες, αν και διέθεταν
τα ίδια προσόντα και παρείχαν την ίδια
ακριβώς εργασία με άλλους μισθωτούς
προς εξυπηρέτηση της αυτής κατηγορίας
αναγκών της επιχείρησης, δεν
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ελάμβαναν τις μεγαλύτερες αποδοχές
που χορηγούσε η επιχείρηση στους
συναδέλφους τους αυτούς. Στην αγωγή
εκτίθενται τα ονόματα των μισθωτών
προς τους οποίους εκδηλώθηκε η
ευνοϊκή μεταχείριση, οι υψηλότερες
αποδοχές των τελευταίων και οι
μικρότερες των εναγόντων, η ειδικότητα
καθενός από αυτούς (εναγόντων και
των προς σύγκριση συναδέλφων τους)
και ότι οι ενάγοντες διέθεταν τα ίδια
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Με
το περιεχόμενο αυτό η αγωγή κατά την
επικουρική της βάσης είναι επαρκώς
ορισμένη και έτσι το Δ/ριο δύναται να
ερευνήσει προσηκόντως τη βασιμότητα
των πραγματικών περιστατικών που
θεμελιώνουν την αγωγή και η εναγομένη
να αμυνθεί. Επομένως, το πρωτοβάθμιο
Δ/ριο, που έκρινε ότι η αγωγή κατά την
επικουρική άνω βάση της είναι ορισμένη,
ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο
και ο πρώτος λόγος της έφεσης, με τον
οποία η εκκαλούσα, ισχυριζόμενη ότι η
αγωγή είναι κατά την επικουρική της αυτή
βάση αόριστος, πλήττει την πρωτόδικη
απόφαση κατά το κεφάλαιο της αυτό,
είναι αβάσιμος και απορρίπτεται.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: η εκκαλούσα
εταιρεία, που διατηρεί εργοστάσιο
κατασκευής αλουμινένιων κυτίων στην
βιομηχανική περιοχή Αγίου Στεφάνου
Αχαΐας, προσέλαβε, με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας, αορίστου χρόνου,
τους δύο εφεσίβλητους και συγκεκριμένα
τον πρώτο εφεσίβλητο Θ.Α. την 20.6.91,
με την ειδικότητα του ηλεκτροτεχνίτου,
τον δε δεύτερο εφεσίβλητο Η.Κ.
την 27.2.1989, με την ειδικότητα του
χειριστού ανυψωτικού μηχανήματος
(χειριστού Κλάρκ).
Ειδικότερα, για καθένα από
αυτούς αποδείχθησαν τα ακόλουθα: Αον)
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Ο εφεσίβλητος Θ.Α., που είναι κάτοχος
πτυχίου ηλεκτρολόγου υπομηχανικού
της ανωτέρας σχολής υπομηχανικών
Αθηνών, 4ετούς φοίτησης και έχει άδεια
άσκησης επαγγέλματος τεχνολόγου
ηλεκτρολόγου, εργάσθηκε στο εργοστάσιο
της εκκαλούσας, ως προκύπτει και από
τις σχετικές επικαλούμενες και νομίμως
προσκομιζόμενες καταστάσεις ωρών
εργασίες προσωπικού, κατά το χρονικό
διάστημα από 1.1.94 έως 15.5.1997,
ως ηλεκτρολόγος βάρδιας και έκτοτε
τοποθετήθηκε σε θέση υπεύθυνος
συντήρησης
ηλεκτροφωτισμού
του εργοστασίου. Παραλλήλως, οι
συγκρινόμενοι με αυτόν εργαζόμενοι στο
εργοστάσιο της εκκαλούσας εταιρείας
Α.Γ. και Α.Κ., οι οποίοι έχουν την αυτήν
ειδικότητα με τον πρώτο αυτόν εφεσίβλητο
και κατέχουν ο μεν πρώτος άδεια
άσκησης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτου,
ο δε δεύτερος πτυχίο ΚΑΤΕΕ ειδικότητος
τεχνολόγου ηλεκτρολόγου και, ομοίως,
με τον πρώτο αυτόν εφεσίβλητο, άδεια
άσκησης τεχνολόγου ηλεκτρολόγου,
προσλήφθησαν, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
στις 28.9.1982 και 17.3.1983 αντίστοιχα
και απασχολήθησαν και οι δύο σε θέσεις
ηλεκτρολόγου βάρδιας, για ολόκληρο
το χρονικό διάστημα για το οποίο
γίνεται, με καθένα από αυτούς, με τον
πρώτο αυτό εφεσίβλητο Θ.Α. Όμως οι
βασικές αποδοχές και των δύο αυτών
εργαζομένων συγκρινόμενες με τις
αντίστοιχες του πρώτου εφεσίβλητου,
Θ.Α. για τα ίδια χρονικά διαστήματα, ήσαν
υψηλότερες, από αυτές του εφεσίβλητου,
αν και οι δύο αυτοί παρείχαν την εργασία
τους, για το διάστημα, κατά το οποίο και
ο ίδιος ο πρώτος αυτός εφεσίβλητος
εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος βάρδιας στην
ίδια θέση, υπό τις ίδιες συνθήκες και με
την ιδία ειδικότητα και δεν υπερείχαν στα
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απαιτούμενα, για τη θέση που κατείχαν,
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από
τον πρώτο εφεσίβλητο ενάγοντα. Ο
ισχυρισμός της εκκαλούσας, κατά τον
οποίον οι ανωτέρω προς σύγκριση με τον
εφεσίβλητο Θ.Α. ελάμβαναν υψηλότερες
αποδοχές, καθ’ όσον ήταν πλέον έμπειροι
και αποτελεσματικοί στην εργασία τους,
δεν αποδεικνύεται κατ’ ουσίαν. …….
Β) Ο δε δεύτερος Η.Κ., ο οποίος
είναι κάτοχος αδείας μηχανολόγου
– χειριστού μηχανημάτων, εκτέλεσης
τεχνικών έργων (Β’) τάξης, εργάσθηκε στο
εργοστάσιο της εκκαλούσας εταιρείας,
ως προκύπτει από τις επικαλούμενες
και νομίμως προσκομιζόμενες καταστάσεις ωρών εργασίας προσωπικού, για το χρονικό διάστημα από
1.1.93 έως 30.6.98, ως χειριστής
ανυψωτικού μηχανήματος. Εξ άλλου, ο
συγκρινόμενος με αυτόν, εργαζόμενος
στο εργοστάσιο της εκκαλούσας
εταιρείας, Χ.Δ., ο οποίος έχει την αυτήν
ειδικότητα με τον δεύτερο εφεσίβλητο
Η.Κ., κατέχει άδεια μηχανοδηγού
χειριστού μηχανημάτων, εκτέλεσης
έργων (Α1) τάξης και προσλήφθηκε στις
24.6.1980, απασχολήθηκε δε σε θέση
χειριστού ανυψωτικού μηχανήματος,
για ολόκληρο το χρονικό διάστημα
για το οποίο γίνεται η σύγκριση με
το δεύτερο εφεσίβλητο Η.Κ. Όμως οι
βασικές αποδοχές του εργαζομένου
αυτού (Χ.Δ.) συγκρινόμενες με τις
αντίστοιχες του δευτέρου εφεσίβλητου
Η.Κ., για το ίδιο χρονικό διάστημα, ήταν
υψηλότερες, αν και εργαζόταν κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα, στην ίδια θέση, υπό τις
ίδιες συνθήκες και με την ίδια ειδικότητα
και δεν υπερείχε στα απαιτούμενα
για τη θέση που κατείχε, τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα από το δεύτερο
εφεσίβλητο ενάγοντα H.Κ. Το γεγονός δε
ότι ο συγκρινόμενος αυτός εργαζόμενος
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κατείχε άδεια Α’ τάξης, δεν δικαιολογεί τη
διαφορά αυτή στις βασικές αποδοχές,
αφού δεν αποτελεί προαπαιτούμενο
τυπικό προσόν για τη συγκεκριμένη θέση
του χειριστού ανυψωτικού μηχανήματος
η κατοχή αδείας Α’ τάξης, αλλά αρκεί και
η μικρότερη (Β1 τάξης) άδεια που κατείχε
ο άνω δεύτερος εφεσίβλητος, αλλά και
δεν αποδείχθηκε ότι η διαφορά αυτή στο
τυπικό αυτό προσόν κατέστησε λιγότερο
αποδοτική την εργασία του εφεσίβλητου
αυτού από τον ως άνω ευνοηθέντα
εργαζόμενο. Ούτε και σε αυτήν την
περίπτωση η μεγαλύτερη προϋπηρεσία
του ως άνω Χ.Δ. έναντι του δευτέρου
εφεσίβλητου είναι κρίσιμη σε σχέση
με την αξίωση αυτού για την εξίσωση
των βασικών αποδοχών τους, αφού η
προϋπηρεσία αμείβεται χωριστά και
προσαυξάνονται οι βασικές αποδοχές.
Με βάση τα παραπάνω πραγματικά
περιστατικά, η εκκαλούσα, που κατέβαλε
στους εφεσίβλητους για εργασία ίσης
αξίας, παρεχομένη υπό τις ίδιες συνθήκες
και με βάση τα αυτά απαιτούμενα για
την αντίστοιχη, για καθένα από αυτούς,
θέση, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
χαμηλότερες βασικές αποδοχές, σε
σχέση με τις καταβαλλόμενες στους
ως άνω υπό σύγκριση με αυτούς
εργαζομένους, οι οποίοι παρείχαν την
εργασία τους με την ίδια ειδικότητα στην
ίδια θέση, προέβη σε άνιση μεταχείριση
έναντι αυτών, η οποία όμως δεν
αποδείχθηκε ότι ήταν δικαιολογημένη,
υπαγορευόμενη από σπουδαίους και
σοβαρούς, κατ’ αντικειμενική κρίση,
λόγους, απορριπτόμενης ως κατ’ ουσίαν
αβασίμου της σχετικής ένστασης της
εκκαλούσας εταιρείας. Συνεπώς, το
πρωτοβάθμιο Δ/ριο, που με βάση τα
ανωτέρω πραγματικά περιστατικά,
δέχθηκε ότι η εκκαλούσα εταιρεία προέβη
σε άνιση μεταχείριση των εφεσίβλητων
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έναντι
των
προαναφερομένων
προς σύγκριση εργαζομένων στην
επιχείρησή της, ορθώς έκρινε και ο
δεύτερος λόγος της έφεσης, με τον
οποίο η εκκαλούσα, επικαλούμενη
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του
νόμου ως και εσφαλμένη εκτίμηση των
αποδείξεων παρά του πρωτοβαθμίου
Δ/ρίου, πλήττει το κεφάλαιο αυτό της
πρωτόδικης απόφασης, είναι αβάσιμος
και απορριπτέος.
Επειδή, η συμβατική παραίτηση
του μισθωτού από τις πέραν των
ελαχίστων νομίμων ορίων συμβατικές
αποδοχές ή από αξίωση αποζημίωσης,
λόγω υπερημερίας ή αδυναμίας του
εργοδότου ως προς την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του, υπό την επιφύλαξη
πάντοτε ότι δεν θίγονται οι ελάχιστες
νόμιμες αποδοχές και ότι η παραίτηση
δεν αντίκειται σε διατάξεις αναγκαστικού
δικαίου, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 361 και 414 ΑΚ έγκυρη και
δεν προσκρούει καθεαυτή στις διατάξεις
των άρθρων 679, 174, 178, 179 και 150
του ΑΚ (βλ. Α.Π. 1159/99 Ελ. Δ/νη 2000
σ. 393). Εξ άλλου, κατά την έννοια του
άρθρου 281 ΑΚ, η μετά από μακρόχρονη
αδράνεια άσκηση από το μισθωτό του
δικαιώματος του να αξιώσει από τον
εργοδότη οφειλόμενες αποδοχές και
αν ακόμη δημιουργήθηκε, εν τω μεταξύ
η πεποίθηση στον οφειλέτη ότι δεν
θα ασκήσει το δικαίωμά του, δεν είναι
καταχρηστική, εκτός αν συνοδεύεται από
ειδικές περιστάσεις εξ αιτίας των οποίων
η ικανοποίηση του δανειστού θα επιφέρει
τόσο δυσβάστακτες για τον οφειλέτη
συνέπειες, ώστε προς αποτροπή αυτών
να κρίνεται με γνώμονα την καλή πίστη
και τα χρηστά ήθη ότι επιβάλλεται η μη
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άσκηση του αξιουμένου δικαιώματος (βλ.
Απ 256/99 Ελ. Δ/νη 99. 1059, Α. Π. 115/
94 Ελ. Δ/νη 1995. 340, Α.Π. 444/94 Ελ.
Δ/νη 1995. 340, Α. Π. 1105/91 Ελ. Δ/νη
1992.1465 και το υπ’ αυτήν σημείωμα του
Γ. Διαμαντόπουλου με παραπομπές στη
νομολογία). Εν προκειμένω, η εκκαλούσα
ισχυρίσθηκε ενώπιον του πρωτοβαθμίου
Δ/ρίου ότι οι εφεσίβλητοι ενάγοντες είχαν
παραιτηθεί σιωπηρώς από τις επίδικες
αξιώσεις, οι οποίες σημειωτέον είναι
πέραν των νομίμων αποδοχών τους
που δεν θίγονται από την παραίτηση
αυτή, αφού εγνώριζαν από το έτος 1989
τουλάχιστον τις σχετικές μισθολογικές
διαφορές και επί μίαν δεκαετία τις
αποδέχθησαν αδιαμαρτύρητα. Άλλως,
για τους παραπάνω λόγους, η ένδικη
αξίωση ασκείται καταχρηστικά, καθ’ ότι
επί τόσα έτη δημιουργήθηκε εύλογα
η πεποίθηση στην εκκαλούσα ότι οι
εφεσίβλητοι δεν θα διεκδικούσαν τη
μισθολογική εξίσωση με τους ως άνω
συναδέλφους τους και η ένδικη αγωγή
που τείνει να ανατρέψει την πραγματική
κατάσταση, που δημιουργήθηκε από την
άνω συμπεριφορά τους, ασκείται κατά
κατάχρηση δικαιώματος, διότι υπερβαίνει
προφανώς τα εκ του άρθρου 281 ΑΚ
τασσόμενα όρια. Με το περιεχόμενο
αυτό η ένσταση περί καταχρήσεως
δικαιώματος είναι μη νόμιμος και ως
τέτοια πρέπει να απορριφθεί, διότι, ως
προαναφέρεται, μόνη η αδράνεια του
μισθωτού να επιδιώξει τις αξιώσεις
του και αν ακόμη δημιουργήθηκε η
πεποίθηση στον εργοδότη ότι δεν
θα ασκήσει τα δικαιώματα του, δεν
καθιστούν καταχρηστική την άσκηση
της αγωγής.
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297/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Δημήτριος Ρήγας).
Σύμβαση εργασίας. Μεταβίβαση της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο ο μισθωτός παρέχει της υπηρεσίες του. Ευθύνη του διαδόχου για τις
υποχρεώσεις του πρώτου εργοδότη από τη σύμβαση εργασίας, εφόσον η επιχείρηση
συνεχίζεται ως οικονομική μονάδα και διατηρεί την ταυτότητά της με το νέο φορέα,
με τον ίδιο ή διάφορο τίτλο. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 6
παρ. 1 του Ν. 2112/1920 που ορίζει
ότι «μεταβολή του προσώπου του
εργοδότη, οπωσδήποτε επερχόμενη,
ουδαμώς επηρεάζει την εφαρμογή των
υπέρ του υπαλλήλου διατάξεων του
παρόντος νόμου» προκύπτει ότι εάν
κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
ο μισθωτός παρέχει τις υπηρεσίες του
σε εκτέλεση συμβάσεως εξηρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου, επήλθε με
οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε με
δικαιοπραξία είτε κατ’ εφαρμογή νομικής
διατάξεως, εναλλαγή ή υποκατάσταση στο
πρόσωπο του εργοδότη, εκείνος που τον
διαδέχεται ή τον υποκαθιστά, υπεισέρχεται
αυτοδικαίως στις, από τη σύμβαση
εργασίας, υποχρεώσεις του πρώτου προς
τους μισθωτούς του, αρκεί η επιχείρηση
να συνεχίζεται ως οικονομική μονάδα και
να διατηρεί την ταυτότητα της, με τον νέο
φορέα, με τον ίδιο ή διάφορο τίτλο. Τότε
θεωρείται ότι συνεχίζεται με τους ιδίους
όρους και συνθήκες η σύμβαση εργασίας
με τον νέο εργοδότη χωρίς διακοπή και
δεν απαιτείται, ως πρόσθετη προϋπόθεση
η συναίνεση του μισθωτού. Αναγκαία
συνεπώς προϋπόθεση για την ύπαρξη
διαδοχής κατά την έννοια της παραπάνω
διατάξεως είναι η, χωρίς πραγματική
διακοπή, συνέχιση της λειτουργίας
της επιχειρήσεως με άλλο πρόσωπο.
Όμοιο κανόνα περιέχει το άρθρο 3

παρ. 2 του Π.Δ. 572/1988 με το οποίο
η Ελληνική Νομοθεσία εναρμονίστηκε
με την οδηγία του Συμβουλίου της ΕΟΚ
77 / 187 / 14.2.1977 και σύμφωνα με
το οποίο θεωρείται ως μεταβίβαση υπό
την έννοια αυτή η κάθε είδους ανάληψη
και συνέχιση της επιχειρησιακής
δραστηριότητος από τρίτον εφόσον
δεν μεταβάλλεται η ταυτότητα της
επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως και
κατά τρόπο ώστε τα μεταβιβαζόμενα
στοιχεία διατηρούν την οργανική τους
ενότητα και υπό τον νέο εργοδότη και
είναι ικανά να πραγματοποιήσουν τον
σκοπό της εκμεταλλεύσεως, χωρίς να
ενδιαφέρει ο τρόπος μεταβιβάσεως εάν
είναι συμβατικός ή εκ του νόμου και
να αρκεί το πραγματικό γεγονός ότι ο
παλαιός εργοδότης χάνει την ιδιότητα
του ως φορέα της εκμεταλλεύσεως και
ο διάδοχος του αποκτά την ιδιότητα
αυτή, έστω και προσωρινά (Λεβέντη,
μεταβίβαση επιχειρήσεων και συνέπειες
στις εργασιακές σχέσεις ΔΕΝ 1989 1169
ΑΠ 889/92 Ε.Εργ.Δ 1993 457, ΑΠ 1481/
92 ΔΕΝ 1993 459, Ολ. ΑΠ 5/94 ΔΕΝ 1994
844, ΑΠ 318/98 Ε.Εργ.Δ. 1999 355).
Ο συνεταιρισμός με την
επωνυμία «Καταναλωτικός Πιστωτικός
Συνεταιρισμός Π.Ε ο καταναλωτής Konsum» με διακριτικό τίτλο «Καταναλωτής
Consum Coop» που δεν είναι διάδικος
στην παρούσα δίκη, διατηρούσε και

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

409

εκμεταλλευόταν στην Πάτρα τρία
καταστήματα λιανικής πωλήσεως
τροφίμων (super market), ένα στην οδό
Καλαβρύτων 32, το δεύτερο στην οδό
Κορίνθου 360 και το τρίτο στην οδό
Αγυάς και Αλιάκμονος 2. Ο παραπάνω
συνεταιρισμός προσέλαβε το έτος
1987 88 τους ενάγοντες εφεσίβλητους
με συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου προκειμένου να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο
κατάστημα του στην οδό Καλαβρύτων
32, όπου και από της προσλήψεως των
απασχολούντο. Με το από 2 Αυγούστου
1997 ιδιωτικό συμφωνητικό η εναγομένη
εκκαλούσα εταιρεία με την επωνυμία
«Συνεργαζόμενοι παντοπώλες Κορινθίας
ΣΠΑΚ Α.Ε.» ανέλαβε κατόπιν συμβάσεως
την διαχείριση και εκμετάλλευση (Management) των παραπάνω καταστημάτων
του συνεταιρισμού. Η επιχείρηση των Super market συνεχίστηκε, χωρίς καμμία
διακοπή ως οικονομική μονάδα, στα
ίδια καταστήματα με τον αυτό τίτλο και
με το ίδιο αντικείμενο. Έτσι η εναγομένη
εκκαλούσα εταιρεία, σύμφωνα με τα
προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη,
περιήλθε αυτοδικαίως ως διάδοχος
εργοδότης, στις από τις συμβάσεις
εργασίας υποχρεώσεις των παραπάνω
εργαζομένων από του χρονικού σημείου
που συνήφθη η παραπάνω σύμβαση με
τον συνεταιρισμό και εντεύθεν. Μάλιστα

τις υποχρεώσεις αυτές τις ανέλαβε
ρητά και με το άρθρο 4 του ως άνω
συμφωνητικού όπου ρητά συνομολογείται
ότι «ο διαχειριστής ευθύνεται και
αναλαμβάνει όλες τις οικονομικές
υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές,
το προσωπικό και την συντήρηση του
εξοπλισμού των καταστημάτων που
θα προκύψουν από την ημερομηνία
της υπογραφής και στο μέλλον, (ίδετε
προσκομιζόμενο συμφωνητικό). Στις
14.10.1998 η εκκαλούσα έκλεισε το ως
άνω κατάστημα και έπαυσε να αποδέχεται
τις υπηρεσίες των εναγόντων, τις οποίες
αυτοί προσέφεραν πραγματικώς και
προσηκόντως μέχρι 1.11.98 οπότε η
εκκαλούσα κατήγγειλε τις συμβάσεις
εργασίας των εφεσίβλητων και τους
απέλυσε. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το
οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση του
τα αυτά εδέχθη, έκρινε δηλαδή ότι με την
επελθούσα μεταβολή στο πρόσωπο του
εργοδότη από την εκκαλούσα η τελευταία
ευθύνεται έναντι των εφεσίβλητων για τις
αξιώσεις των από τις συμβάσεις εργασίας
που είχαν συνάψει με τον συνεταιρισμό
και στη συνέχεια επεδίκασε μέρος των
αιτουμένων κονδυλίων, για τα οποία δεν
έχουμε λόγο εφέσεως, ορθά εκτίμησε τις
αποδείξεις και τον νόμο εφήρμοσε και θα
πρέπει οι λόγοι εφέσεως ν’ απορριφθούν
και η έφεση στο σύνολο της ως ουσία
αβάσιμη.

311/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αγγελική Βουτσινά, Γεώργιος Αμπατζής).
Εφοπλιστές, εργάτες θαλάσσης και συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας.
(α.ν. 3278/1944). Αν εγκριθούν οι σ.σ. από τον υπουργό και δημοσιευθούν στην
εφημερίδα της κυβερνήσεως αποκτούν χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης
και θέτουν κανόνα δικαίου που δεσμεύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ όχι μόνο
τις συμβληθείσες οργανώσεις και τα μέλη τους αλλά και όλες τις τυχόν υφιστάμενες
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μη συμβληθείσες και τα μέλη τους υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν πλοία που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία που προβλέφθηκε από τη συλλογική σύμβαση. Κ.Ι.Ν.Δ.
Ποιούς περιλαμβάνει το “πλήρωμα”. Περιστατικά.

Επειδή, κατά το αρθρ. 1§1 του
ΑΝ. 3278/1944 (ΦΕΚ A/6.7.1945), μεταξύ
οργανώσεων εφοπλιστών και εργατών
θάλασσας, από τις κρινόμενες ελευθέρως
από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας
ως περισσότερο αντιπροσωπευτικές,
συνάπτονται συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, οι οποίες καθορίζουν τον
μισθό και τις πρόσθετες αμοιβές από τη
σύμβαση ναυτολογήσεως, όπου ο εργάτης
θάλασσας θα δικαιούται ανάλογα με τον
βαθμό, την ειδικότητα και την κατηγορία
στην οποία ανήκει το πλοίο. Κατά το αρθρ.
5§1 του ίδιου Α.Ν οι συλλογικές συμβάσεις
που συνάπτονται κατά τις διατάξεις
αυτού, εφόσον κυρωθούν με απόφαση
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
δεσμεύουν κατά τη διάρκεια ισχύος
τους όλους τους Έλληνες πλοιοκτήτες
και εργάτες θάλασσας, οι οποίοι είναι
πληρώματα πλοίων που ανήκουν στην
κατηγορία που προβλέφθηκε από τη
συλλογική σύμβαση. Από τις διατάξεις
αυτές προκύπτει ότι οι συναφθείσες
κατά τους ορισμούς του νόμου αυτού
συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας
μεταξύ των οργανώσεων εκείνων που
ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας
έκρινε ελευθέρως ως περισσότερο
αντιπροσωπευτικές, εφόσον κυρώθηκαν
με απόφαση του Υπουργού αυτού, η
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, αποκτούν χαρακτήρα
κανονιστικής διοικητικής πράξεως και
θέτουν κανόνα δικαίου που δεσμεύει από
της δημοσιεύσεως της στην ΕτΚ όχι μόνο
τις συμβληθείσες οργανώσεις και τα μέλη
τους, αλλά και όλες τις τυχόν υφιστάμενες
μη συμβληθείσες και τα μέλη τους, υπό
την προϋπόθεση όμως ότι αφορούν πλοία

τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία που
προβλέφθηκε από τη συλλογική σύμβαση
(βλ. ΑΠ. (Ολ 48/87, Δνη 88,101, ΑΠ. 1702/
91, Δνη 92, 1606 και ΕΝΔ 1993,437, 222/
90, Δνη 90,1015, 346/89, Δνη 90,991,
87/89, Δνη 91, 527, 1905/87, ΕΕργ.Δ.
1989,275). Εν προκειμένω, στην αγωγή
επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη
απόφαση εκτίθεται ότι ο ενάγων και ήδη
εφεσίβλητος προσλήφθηκε με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αρχικά τον
Μάϊο του 1997 για να απασχοληθεί ως
ναύτης στο πορθμείο «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» της
εναγόμενης και ήδη εκκαλούσας εταιρείας
που εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ των
λιμένων Ρίου και Αντιρρίου και από την
1.6.1998 ως δόκιμος μηχανικός μέχρι την
30.4.1999 που η εναγομένη κατήγγειλε
τη σύμβαση εργασίας. Οι αποδοχές του
συμφωνήθηκαν οι προβλεπόμενες από
τις εκάστοτε ισχύουσες ΣΣΕ Πληρωμάτων
Πορθμείων Εσωτερικού, που εκτελούν
πλόες μέχρι απόσταση 30 ναυτικών
μιλίων. Η εναγομένη όμως καθόλο το
χρονικό διάστημα της απασχολήσεως
ως δόκιμου μηχανικού κατέβαλε το ποσό
των 180.000 δρχ. μηνιαίως, το οποίο
ήταν μικρότερο των νόμιμων αποδοχών
που προβλέπεται από τις οικείες ΣΣΕ και
ζητείται να υποχρεωθεί να του καταβάλει
τις διαφορές όπως αυτές εκτίθενται
αναλυτικά στην αγωγή, ανερχόμενες
συνολικά σε 1.425.978 δρχ. εντόκως
από της καταγγελίας της συμβάσεως
εργασίας. Με το περιεχόμενο αυτό η
αγωγή είναι επαρκώς ορισμένη και δεν
ενέχει αοριστία εκ του ότι δεν αναφέρονται
οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ΣΣΕ στην
οποία στηρίζει τις αξιώσεις του ο ενάγων
και συγκεκριμένα ότι οι διάδικοι ήταν μέλη
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των οργανώσεων που συνήψαν την
ΣΣΕ και δεσμεύονται από αυτήν, αφού
πρόκειται για ΣΣΕ που έχει κηρυχθεί
υποχρεωτική με απόφαση του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας και δημοσιευθεί
στην ΕτΚ και συνεπώς θέτει κανόνες
ουσιαστικού δικαίου που δεσμεύουν κατά
τη χρονική διάρκεια ισχύος της από την
ημέρα της δημοσιεύσεως της στην ΕτΚ
και οποιεσδήποτε άλλες εργοδοτικές και
εργατικές οργανώσεις και τα πληρώματα
πλοίων που ανήκουν στην προβλεπόμενη
από τη σύμβαση αυτή κατηγορία και αν
ακόμη δεν είχαν συμπράξει στη σύναψή
της. Άλλωστε, από το σύνολο της αγωγής
συνάγεται ότι ο εργαζόμενος ζητεί μισθούς
και άλλες παροχές από ΣΣΕ, την οποία
έτσι θεωρεί δεσμευτική για τον εργοδότη
του, ο τελευταίος δε απλώς επικαλέσθηκε
αοριστία του δικογράφου της αγωγής
χωρίς να αμφισβητεί ειδικώς την ιδιότητα
του ιδίου ή του εργαζομένου ως μελών
των συνδικαλιστικών οργανώσεων που
υπέγραψαν τη ΣΣΕ (πρβλ. ΑΠ. 176/
2001, Δνη 2001,1594). Η εκκαλουμένη
απόφαση, επομένως, που δέχθηκε
τα ίδια ορθώς εφάρμοσε τον νόμο και
όσα αντίθετα υποστηρίζονται με τους
πέμπτο, έκτο, έβδομο και ένατο λόγους
της εφέσεως δεν είναι βάσιμα.
Επειδή κατά τις διατάξεις των
άρθρ. 53 επ. του ΚΙΝΔ στο πλήρωμα
περιλαμβάνονται όλα τα εργαζόμενα
επί του πλοίου πρόσωπα με μισθό,
τα οποία είναι εντεταλμένα ως εκ του
προορισμού αυτών σε εκπλήρωση της
αποστολής του, αδιαφόρως του είδους
της παρεχόμενης εργασίας, είτε δηλαδή
πρόκειται για καθαρά ναυτική ή άλλη
εργασία, καθώς και εγγραφής ή μη
αυτών στο ναυτολόγιο του πλοίου ή της
ασφαλίσεως ή μη αυτών στο NAT (βλ. ΑΠ.
904/1987, ΝοΒ 36,1218, 12/1985, ΕΝΔ
1986,74, Εφ. Πειρ. 640/1995, ΕΕργ.Δ
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1996,618). Ειδικώτερα, προκειμένου τα
παραπάνω πρόσωπα να θεωρηθούν
ναυτικοί με την έννοια ότι εμπίπτουν
στον όρο «πλήρωμα» θα πρέπει να έχουν
ναυτολογηθεί σε ορισμένο πλοίο και να
αποτελούν έτσι μέλη συγκροτημένου
πληρώματος που παρέχουν τις υπηρεσίες
τους για τις ανάγκες του πλοίου και έχουν
υποχρέωση συμμετοχής στους πλόες
αυτού, δηλαδή να ανήκον στην οργανική
ενότητα των εργαζομένων στο πλοίο για
την πραγματοποίηση του πλου (βλ. Εφ.
Πειρ. 65/1994, Δνη 94,1383, Β. Σαξώνη,
Ναυτική Δικαιοσύνη 2001, 910). Δεν
απαιτείται όμως η πραγματική εκτέλεση
πλου και η αντιμετώπιση θαλασσίου
κινδύνου (βλ. ΑΠ. 179/2000, Δνη 2000,732
και ΝοΒ 49,258, 1089/1998, Δνη 99,327,
792/1998, Δνη 99,620). Εξάλλου, πρέπει
να επισημανθεί ότι οι παρακρατήσεις
ορισμένων ποσών από τις αποδοχές
των μισθωτών ως εισφορές προς τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ δεν
αποτελούν αντικείμενο της δίκης για
διαφορές αποδοχών και δεν αφαιρούνται
από το δικαστήριο που τις επιδικάζει
αλλά παρακρατούνται από τον εργοδότη
κατά την εκτέλεση της αποφάσεως και
αποδίδονται στους τρίτους δικαιούχους
(βλ. ΑΠ. 302/2001, Δνη 2001,1308, 1103/
1998, Δνη 99,315). Ακόμη, από την αρχή
της αυτονομίας της ιδιωτικής βουλήσεως,
που ισχύει και στο πεδίο της ναυτικής
εργασίας, εφόσον δεν περιορίζεται
από κανόνες δημόσιας τάξεως,
συνάγεται ότι μπορεί να συμφωνηθεί
εγκύρως ότι ο ναυτικός θα παρέχει
περισσότερες από μια εργασίες, οπότε
δικαιούται να λαμβάνει κατ’ ελάχιστο όριο
πλήρεις τις νόμιμες αποδοχές για κάθε
απασχόληση (βλ. Εφ. Αθ. 5504/90, Δνη
91,620, όπου και άλλες παραπομπές,
3472/88, Δνη 89,1 370) ή ότι
θα απασχοληθεί σε άλλη εργασία από
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εκείνη για την οποία προσλήφθηκε,
οπότε δικαιούται να λάβει τις αποδοχές της
ειδικότητας για την οποία προσλήφθηκε.
Η αξίωση υφίσταται εφόσον ο ναυτικός
έχει θέσει στη διάθεση του πλοιάρχου
τις υπηρεσίες που ανέλαβε να εκτελέσει
και είναι αδιάφορο αν αυτές δεν χρησιμοποιηθούν ή δεν χρησιμοποιηθούν
σε όλη τους την έκταση για λόγους που
αφορούν το πρόσωπο του εργοδότη
(πρβλ. ΑΠ. 1007/2000, Δνη 2001,414,
Εφ. Πειρ. 801/1994, Δνη 95.678).
Μεταξύ των διαδίκων καταρτίσθηκε τον Μάρτιο του 1997 σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου δυνάμει της οποίας ο ενάγων
ναυτολογήθηκε με την ειδικότητα
του ναυτόπαιδα στο υπό ελληνική
σημαία πορθμείο της εναγομένης
«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ», νηολογίου Πειραιά, το
οποίο πραγματοποιούσε δρομολόγια
για τη μεταφορά επιβατών και οχημάτων
μεταξύ των λιμένων Ρίου και Αντιρρίου,
που έχουν απόσταση 1,2 ναυτικών
μιλίων από την αφετηρία αναχώρησης
ως τον λιμένα προορισμού. Οι αποδοχές
του ανέρχονταν, όπως διαλαμβάνεται
στο ναυτικό του φυλλάδιο, σελ. 42, στις
προβλεπόμενες από τις οικείες ΣΣΕ.
Ο ενάγων απασχολήθηκε στη θέση
αυτή, ασχολούμενος κυρίως με την
καθοδήγηση των οχημάτων κατά την
επιβίβαση και αποβίβαση από το πλοίο,
μέχρι την 14.6.1998, οπότε απολύθηκε
και συνήψε νέα σύμβαση δυνάμει της
οποίας προσλήφθηκε ως δόκιμος
μηχανικός (μαθητευόμενος μηχανικός),
οι δε αποδοχές του ανέρχονταν στις
προβλεπόμενες από τις οικείες ΣΣΕ, όπως
αναγράφεται στο ναυτικό του φυλλάδιο,
σελ. 45 και 46. Η οργανική σύνθεση των
πληρωμάτων των πορθμείων, όπως αυτού
της εναγομένης, προβλέπει μεταξύ άλλων
και την ειδικότητα του μαθητευόμενου
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μηχανικού (βλ. το 7004/1043/5.11.1980
έγγραφο του Υπουργού Εμπορικής
Ναυτιλίας). Ο ενάγων απασχολήθηκε
καθόλο το επίδικο χρονικό διάστημα
Ιουνίου 1998 Απριλίου 1999 σύμφωνα
με τις εντολές του πλοιάρχου στην έκδοση
και είσπραξη εισιτηρίων. Εντούτοις, όπως
δεν αμφισβητείται, συμμετείχε ανελλιπώς
στους πλόες του πλοίου έχοντας θέσει στη
διάθεση του πλοιάρχου τις υπηρεσίες του
για να τον χρησιμοποιήσει όπως έκρινε
για την κάλυψη των θέσεων και αναγκών
του πλοίου. Η μη χρησιμοποίησή του
στη θέση του μαθητευόμενου μηχανικού,
για την οποία είχε προσληφθεί, για
λόγους που αφορούν αποκλειστικά και
μόνο το πρόσωπο του εργοδότη του
δεν επηρεάζει την αξίωση του για την
καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής,
η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση,
όπως έχει προαναφερθεί είναι αυτή που
προβλέπεται από τις ισχύουσες ΣΣΕ,
αυτό δε ισχύει ακόμη και αν κατά τη
σύναψη της συμβάσεως ναυτολογήσεως
είχε καταστεί γνωστό στον ενάγοντα ότι θα
απασχολείτο στην έκδοση και είσπραξη
των εισιτηρίων, αφού συμφωνήθηκε ότι
ο μισθός του θα είναι ο προβλεπόμενος
από τις ΣΣΕ για την ειδικότητα του
μαθητευόμενου μηχανικού και αυτού
την καταβολή αξιώνει με την αγωγή.
Η εκκαλουμένη απόφαση, επομένως,
που δέχθηκε τα ίδια, αν και εν μέρει με
διάφορη αιτιολογία, ορθώς εφάρμοσε
τον νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις
και οι ισχυρισμοί που περιέχονται στην
έφεση και τους πρόσθετους λόγους περί
μη εφαρμογής στην ένδικη υπόθεση των
επικαλουμένων ΣΣΕ, αφού αποδείχθηκε
ότι ο ενάγων ουδέποτε απασχολήθηκε ως
μαθητευόμενος μηχανικός, η ειδικότητα δε
του εισπράκτορα δεν περιέχεται στις εν
λόγω ΣΣΕ, δεν είναι βάσιμοι.
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321/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Αλέκος Καρώκης).
Υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων. Έχει καθιερωθεί πενθήμερη εβδομαδιαία
εργασία (άρθρο 42 παρ. 49 ν. 1876/90). Αν απασχοληθεί και έκτη ημέρα της
εβδομάδας, δικαιούται να λάβει το 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Με το άρθρο 42 παρ. 49 του
νόμου 1876/90 καθιερώθηκε πενθήμερη
εβδομαδιαία εργασία για τους μισθωτούς
των εμπορικών καταστημάτων.
Στο σύστημα αυτό της πενθήμερης
εργασίας, εάν ο μισθωτός απασχοληθεί
την έκτη ημέρα της εβδομάδας,
δικαιούται, εφόσον αμείβεται με μηνιαίο
μισθό, να λάβει, πέραν από το μισθό

του, που αντιστοιχεί σε πενθήμερη
εβδομαδιαία απασχόληση, και το 1/25
του μισθού του, κατά τις διατάξεις περί
αδικαιολογήτου πλουτισμού (άρθρο 904
ΑΚ), ο οποίος συνίσταται στην ωφέλεια
που αποκόμισε ο εργοδότης εκ της μη
απασχολήσεως άλλου εργαζόμενου
κατά την ημέρα αυτή (ΑΠ 1164/95 ΕΕΔ,

332/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Ασπρούλιας, Ιωάννης Βελλόπουλος, Νικόλαος
Πατηνιώτης Ν.Σ.Κ.).
Ίση μεταχείριση. Πότε υπάρχει υποχρέωση για ίση μεταχείριση των εργαζομένων.

Η υποχρέωση του εργοδότη για
ίση μεταχείριση των μισθωτών που
απασχολεί, υπάρχει όταν η οικειοθελής
εργοδοτική παροχή χορηγείται είτε κατά
τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας
είτε εν όψει της λύσης της εργασιακής
σχέσης. Δηλαδή βασική προϋπόθεση

της εφαρμογής της αρχής της ίσης
μεταχείρισης των μισθωτών είναι η
οικειοθελής παροχή να δίνεται από τον
εργοδότη κατά το χρόνο που διαρκεί η
σύμβαση εργασίας (βλ. ΑΠ 2074/1990
Ε. Εργ. &. 51.275, Α.Π. 455/1989, 227/
1990 Ε. Εργ. Δ. 50. 580, 722).

380/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χάρης Σκανδάμης, Γιάννης Κόττας, Μαρία Μπιρπανάγου).
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Δήμος. Αξιώσεις από μισθούς εργατοϋπαλλήλων. Παραγραφή διετής. Πότε έχουμε
αναστολή.

Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 31/68
«περί προστασίας της περιουσίας των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως
και ρυθμίσεως ετέρων τινών θεμάτων
«ορίζει ότι οι υπό των αστικών εν γένει
νόμων και ουσιαστικών διατάξεων περί
δικών του Δημοσίου αναγνωριζόμενα
στο Δημόσιο προνόμια ή θεσπισμένες
ειδικές προστατευτικές διατάξεις
εφαρμόζονται αναλόγως και επί των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως
εφόσον τα τυχόν υφιστάμενα αντίστοιχα
για τους οργανισμούς αυτούς προνόμια
εν γένει δεν είναι ευνοϊκότερα ή ευρύτερα
αυτών που ισχύουν για το δημόσιο.
Ανάλογη είναι και η διάταξη του άρθρου
304 του ΠΔ 410/14.11.1995 «Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας» σύμφωνα
με την οποία οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοικήσεως έχουν όλες ανεξαρτήτως
τις ατέλειες, τα δικαστικά, διοικητικά και
δικονομικά προνόμια που παρέχονται
στο Δημόσιο. Εξ άλλου σύμφωνα με το
άρθρο 90 § 1 του από 1.1.1996 ισχύοντος
Νόμου 2362/1995 «περί δημοσίου
λογιστικού» ο χρόνος παραγραφής των
χρηματικών αξιώσεων κατά του Δημοσίου
είναι πέντε (5) ετών εφόσον από άλλη
γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται
συντομότερος χρόνος παραγραφής,
κατά την παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω
άρθρου ο χρόνος παραγραφής των κατά
του Δημοσίου αξιώσεων των υπαλλήλων
του, είτε τους συνδέει με το Δημόσιο σχέση
δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, από
καθυστερούμενες αποδοχές ή άλλες
πάσης φύσεως απολαβές ή αποζημιώσεις
από αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι
δύο (2) ετών, κατά το άρθρο 91 η
παραγραφή αρχίζει από το τέλος του
οικονομικού έτους (το οποίο συμπίπτει

με το ημερολογιακό αρθρ. 4 § 2) εντός
του οποίου δημιουργήθηκε η αξίωση και
είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. Η
διετής παραγραφή των αξιώσεων κατά
του Δημοσίου από καθυστερούμενες
αποδοχές, άλλες απολαβές ή
αποζημιώσεις εκ του αδικαιολογήτου
πλουτισμού αφορά και τις αξιώσεις των
εργατοτεχνιτών που συνδέονται με το
Δημόσιο με σχέση ιδιωτικού δικαίου
(Α.Π. 1172/91 Ε Ερ Δ 52157). Στο άρθρο
92 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι οι περί
αναστολής της παραγραφής διατάξεις
των άρθρων 257 έως 259 του Α.Κ.,
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον
παρόντα νόμο, εφαρμόζονται και επί των
αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Κατά την
δευτέρα παράγραφο του ιδίου άρθρου η
παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρόνο
ο έχων την απαίτηση λόγω ανωτέρας βίας
έχει εμποδισθεί να ασκήσει την αξίωση
εντός του τελευταίου εξαμήνου του χρόνου
παραγραφής. Στο άρθρο 93 του νόμου
αυτού ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη
ειδικών διατάξεων η παραγραφή των
χρηματικών απαιτήσεων κατά του
Δημοσίου διακόπτεται μόνον α) με την
υποβολή της υποθέσεως στο δικαστήριο ή
σε διαιτητές β) την υποβολή στην αρμοδία
δημοσία αρχή αιτήσεως πληρωμής της
απαιτήσεως γ) την υποβολή στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους, αιτήσεως
αναγνωρίσεως της απαιτήσεως δ) την
επίδοση επιταγής προς εκτέλεση όπου
αυτή επιτρέπεται ε) την έκδοση τίτλου
πληρωμής και στ) την αναγνώριση
της απαιτήσεως υπό του Δημοσίου με
πρακτικό του Ν.Σ.Κ. εγκριθέν από τον
Υπουργό Οικονομικών. Τέλος κατά
το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 94 η
παραγραφή λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως
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υπ’ όψιν από τα δικαστήρια. Να σημειωθεί
ότι ταυτόσημες είναι οι διατάξεις του Ν.Δ.
496/74 «περί λογιστικού του ΝΠΔΔ» όσο
και του προϊσχύσαντος ΝΔ 321/69 «περί
Κώδικος δημοσίου λογιστικού». (Α.Π.
720/85 ΝοΒ 34562 ΕΑ 1714/99 Ε. Εργ.
Δ. 59871 ΕΑ 2582/92 Ελ.Δικ. 34124).
Εν προκειμένω, η ένδικη αγωγή
με την οποία ο ενάγωνεκκαλών ζητεί να
του καταβάλει ο εναγόμενοςεφεσίβλητος
δήμος Αιγίου, με τον οποίο συνεδέετο
με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας
ωρισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου,
για διαφορές αποδοχών, αποζημίωση
για υπερωριακή απασχόληση, διαφορές
αδειών και επιδομάτων αδειών, δώρα
εορτών, νυκτερινή απασχόληση,
απασχόληση κατά Κυριακές και εορτές
για τα έτη 1996, 1997 και 1998 συνολικού
ποσού 4.763.314 δρχ., επεδόθη στον
εναγόμενο Δήμο στις 19 Ιανουαρίου
2001, όπως αυτό αποδεικνύεται από
την υπ’ αριθμ. 8670/19.1.2001 έκθεση
επιδόσεως του δικαστικού επιμελητού
στο Πρωτοδικείο Αιγίου X.Π. Μετά ταύτα
και ενόψει των προεκτεθέντων, οι ένδικες
αξιώσεις του ενάγοντος υπέκυψαν στην
διετή παραγραφή του άρθρου 90 § 3 του
ν. 2362/95 δεδομένου ότι από τη λήξη
των ετών 1996, 1997 και 1998, κατά
την διάρκεια των οποίων γεννήθηκαν
και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή
τους μέχρι του χρόνου ασκήσεως της
αγωγής (19.1.2001) παρήλθε χρόνος
μεγαλύτερος των δύο ετών και έτσι
συνεπληρώθη η προβλεπομένη διετής
παραγραφή, η οποία ερευνάται και
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο,
όπως ορθά έκρινε και το πρωτόδικο
δικαστήριο. Ο εκκαλών ισχυρίζεται με
την έφεσή του ότι οι αξιώσεις του δεν
παρεγράφησαν διότι α) ο εναγόμενος τις
έχει αναγνωρίσει και συνεπώς κατ’ άρθρο
260 Α.Κ. η παραγραφή έχει διακοπεί β)
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διότι η ένσταση παραγραφής από τον
εναγόμενο Δήμο ασκείται καταχρηστικά
και γ) η παραγραφή έχει ανασταλεί κατ’
άρθρο 255 εδ. ‘β, Α.Κ. καθόσον κατά
το τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της εκ
δόλου του αντιδίκου του απετράπει από
την άσκηση των ενδίκων αξιώσεων του. Οι
ισχυρισμοί αυτοί του εκκαλούντος (λόγοι
εφέσεως) είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
Ως προς την διακοπή και αναστολή της
παραγραφής όπως προελέχθη η διακοπή
της παραγραφής επί απαιτήσεων
κατά Ο.Τ.Α., όπως είναι ο εναγόμενος
εφεσίβλητος Δήμος Αιγίου, επέρχεται
σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις
μόνο για τους ειδικούς για το Δημόσιο ή
ΝΠΔΔ προβλεπόμενους λόγους μεταξύ
των οποίων δεν είναι η κατά το όρθρο
260 Α.Κ. αναγνώριση της αξιώσεως από
τον υπόχρεο με οποιοδήποτε τρόπο.
Άλλωστε ο Δήμος δεν μπορεί να πράξει
αυτό ατύπως όπως διαλαμβάνει και ο
Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας ΠΔ
410/95 στο τέταρτο μέρος του (οικονομική
διοίκηση των Δήμων). Αναφορικά με την
αναστολή της παραγραφής οι διατάξεις
των άρθρων 92 Ν. 2362/95 και 50 του
ΝΔ 496/74 παραπέμπουν ρητώς στις
διατάξεις των άρθρων 257 έως 259 Α.Κ.
και στους προβλεπόμενους από αυτές
λόγους αναστολής της παραγραφής,
τους οποίους ο νομοθέτης θέλησε να
ισχύσουν αναλογικά και επί παραγραφής
των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου
και Ν.Π.Δ.Δ. Από αυτή τη διατύπωση
συνάγεται ότι ως λόγος αναστολής
της παραγραφής κατά του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., ο νομοθέτης δεν
όρισε και τον επικαλούμενο από τον
εκκαλούντα λόγο που προβλέπεται από το
άρθρο 255 εδ. β’ Α.Κ. δηλαδή τον δόλο του
υπόχρεου που αποτρέπει τον δικαιούχο
από την άσκηση της αξιώσεως του εντός
του τελευταίου εξαμήνου του χρόνου της
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παραγραφής. Αν επιθυμούσε κάτι τέτοιο
είτε θα το όριζε ρητά με παραπομπή και
στη διάταξη του άρθρου 255 Α.Κ. όπως
έπραξε και για τις υπόλοιπες (257259)
είτε θα παρέπεμπε γενικά στις περί
αναστολής της παραγραφής διατάξεις
του Α.Κ. οπότε θα ήταν σαφής η πρόθεσή
του να μην εξαιρέσει κάποιο λόγο
αναστολής της παραγραφής από τους
προβλεπόμενους στον Αστικό Κώδικα.
Αυτό άλλως τε επιβεβαιώνεται και από
την δευτέρα παράγραφο των άρθρων
92 Ν. 2362/95 και 50 Ν. 496/74 με τις
οποίες ο νομοθέτης επαναλαμβάνοντας
ουσιαστικά το κείμενο του πρώτου
εδαφίου του άρθρου 255 Α.Κ. ορίζει
ότι η παραγραφή αναστέλλεται για όσο
χρόνο ο δικαιούχος λόγω ανωτέρας βίας

εμποδίστηκε στην άσκηση της αξιώσεώς
του εντός του τελευταίου εξαμήνου του
χρόνου της παραγραφής. Έτσι και πάλι
ο νομοθέτης απέκλεισε την εφαρμογή
του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 255
Α.Κ., και τον προβλεπόμενο από αυτό
λόγο αναστολής, διότι εάν επιθυμούσε
διαφορετικά θα διελάμβανε στο κείμενο
του ως άνω νόμου, και Ν. Δ/τος και
την δευτέρα παράγραφο του άρθρου
255 Α.Κ., και όχι μόνον την πρώτη. Ως
προς την καταχρηστική άσκηση της
ενστάσεως παραγραφής δεν μπορεί
να γίνει λόγος εφόσον προβλέπεται η
αυτεπάγγελτη έρευνα της παραγραφής
από το δικαστήριο (αρθρ. 94 Ν. 2362/95,
52 ΝΔ 496/74).

420/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρήστος Παπαδημητρίου, Σωτήριος Γιωτόπουλος).
Εργατικό ατύχημα. Εργασίες που δύνανται να προκαλέσουν εργατικό ατύχημα.
Επιβάλλονται στον εργοδότη ορισμένες υποχρεώσεις (π.δ. 1073/1981). Επιδίκαση
χρηματικής ικανοποίησης λόγω βλάβης σε ποσοστό 65% του ενός οφθαλμού.

Με τις διατάξεις του π.δ. 1073/
1981 προσδιορίζονται τα ατομικά μέτρα
προστασίας, που οφείλουν να λαμβάνουν
οι εργοδότες, για τους απασχολούμενους
στις επιχειρήσεις τους μισθωτούς. Στο
άρθρο 104 του δ/τος αυτού ορίζεται ότι
σε εργασίες οι οποίες είναι δυνατόν να
προκαλέσουν βλάβη στους οφθαλμούς,
όπως π.χ. κατεδαφίσεις, συγκολλήσεις,
τροχίσματα, τεμαχισμό λίθων κ.λ.π.,
διατίθενται από τον εκτελούντα το έργο
κατάλληλα μέσα προστασίας, όπως π.χ.
προσωπίδες, ασπίδια, ομματοϋάλια
κ.λ.π. Ενώ στο άρθρο 111 αυτού ορίζεται
ότι για τη διαρκή επίβλεψη και επιμέλεια
της τήρησης των μέτρων ασφαλείας

σε εργοταξιακές εργασίες παρίστανται
ανελλιπώς καθόλη τη διάρκεια της
ημερήσιας εργασίας οι εργοδότες ή οι
εκπρόσωποι αυτών.
…… Η εργασία αυτή είναι από
εκείνες, που προβλέπει το άρθρο 104
του προεκτεθέντος π.δ/τος και έπρεπε,
κατά την εκτέλεσή της, ο επικεφαλής του
οικείου τμήματος Κ. να τον εφοδιάσει με
ομματοϋάλια ή προσωπίδα, έτσι ώστε
ν’ αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος
στους οφθαλμούς. Ώφειλε, επίσης, κατά
τη διάταξη του άρθρου 111 του ίδιου δ/τος
να παρίσταται ο ίδιος ή άλλος υπεύθυνος
διορισμένος από την εταιρεία να επιβλέπει
και επιμελείται την τήρηση των σχετικών
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μέτρων προστασίας εκ μέρους των
εργατών κατά τον καθαρισμό και λείανση
του μηχανήματος. Όμως η εναγομένη
εταιρεία δεν έλαβε τα μέτρα προστασίας,
που ορίζονται από τις προδιαληφθείσες
διατάξεις και ειδικότερα δεν εφοδίασε τον
ενάγοντα με ομματοϋάλια ή προσωπίδα
κατά την εκτέλεση απ’ αυτόν των εργασιών
λείανσης του μηχανήματος. Έτσι στις
18.4.1996, κατά την εργασία καθαρισμού
και λείανσης του μηχανήματος, ο
ενάγων προέβη στην εργασία αυτή
χωρίς προσωπίδα ή ομματοϋάλια, με
αποτέλεσμα τεμάχιο σύρματος από τη
συρματόβουρτσα, που χρησιμοποιούσε
με ηλεκτροκίνητο τροχό, για τη λείανση,
να καρφωθεί στον αριστερό του οφθαλμό
και να υποστεί απώλεια της όρασης του,
από τον οφθαλμό αυτό, κατά ποσοστό
65%, δια βίου, όπως αποδεικνύεται ιδία
από την, από 4.12.2000, βεβαίωση του
χειρουργού οφθαλμίατρου Ά.Τ.. Με βάση
τα περιστατικά αυτά το ένδικο (εργατικό)
ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική
υπαιτιότητα (αμέλεια) των προστηθέντων
από την εναγομένη εταιρεία οργάνων, για
την επίβλεψη των εργασιών καθαρισμού
και λείανσης του μηχανήματος
συσκευασίας των προϊόντων της και
ειδικότερα του επιβλέποντος μηχανικού

Κ., ο οποίος δε φρόντισε να εφοδιάσει τον
ενάγοντα με τα απαραίτητα ομματοϋάλια ή
ασπίδα, κατά την εκτέλεση των εργασιών
καθαρισμού και λείανσης του μηχανήματος
στις 18.4.1996. Ο δε ισχυρισμός της
εναγομένης εταιρείας ότι συνυπαίτιος του
ατυχήματος, κατά ποσοστό 90%, είναι και ο
ενάγων, επειδή, δήθεν, δεν χρησιμοποίησε
ομματοϋάλια αν και γνώριζε τον κίνδυνο,
είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Περαιτέρω ο ενάγων, εξαιτίας
του σοβαρού τραυματισμού του, υπέστη
ηθική βλάβη και δοκίμασε ψυχικό πόνο,
γι’ αυτό προς απάμβλυνση του ψυχικού
άλγους και της στενοχώριας του, πρέπει
να επιδικαστεί χρηματική ικανοποίηση
σ’ αυτόν 30.000.000 δραχμές, που
αντιστοιχούν σε 88.041,06 ευρώ, ποσό
το οποίο, κατά την κρίση του Δικαστηρίου,
που λαμβάνει υπόψη την έκταση του
ψυχικού πόνου, τον οποίο δοκίμασε
αυτός από την παραπάνω αιτία, τον
τρόπο της αδικοπραγίας, καθώς και την
οικονομική και κοινωνική κατάσταση των
διαδίκων, είναι εύλογο και ανάλογο στη
συγκεκριμένη περίπτωση, και συνεπώς η
ένδικη αγωγή είναι, εν μέρει, βάσιμη κατ’
ουσίαν, κατά το μέρος της, που αφορά την
πρώτη εναγομένη εταιρεία.

431/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Παπάκος, Παναγιώτης Λάφης).
Βιβλιάριο υγείας. Χωρίς αυτό σε ορισμένα επαγγέλματα, η σύμβαση εργασίας
είναι άκυρη. Η μεταγενέστερη όμως απόκτησή του επιφέρει την ισχυροποίηση της
σύμβασης με αναδρομική ισχύ.

Η εν λόγω σύμβαση (για διανομή
πίτσας) αρχικώς έπασχε ακυρότητα,
καθόσον ο ενάγων δεν είχε εκδώσει
βιβλιάριο υγείας, όπως απαιτεί ο νόμος

(Κωδικοποιημένη συλλογή Κανόνων
εργατικού δικαίου Νικ. Αλιπρόντη Γ.
Ληξουριώτη, Εργατικό Δίκαιο του Δημ.
Παπαδημητρίου και Ι. Γ. Δεληγιάννη Ι.
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Δ. Κουκιάδη). Η μεταγενέστερη όμως
απόκτηση υπό του ενάγοντος τέτοιου
βιβλιαρίου νομίμως θεωρημένου στις
2261999 επέφερε την εγκυροποίηση
(ισχυροποίηση) της συμβάσεως με
αναδρομική ισχύ, που ανέτρεψε

στην κατάρτιση της (της συμβάσεως)
και κάλυψε τον επακολουθήσαντα
συμβατικό χρόνο, εφόσον δεν
προέκυψε διαφορετική βούληση των
συμβαλλομένων (Λέων. Ντάσιος
Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο).

462/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γκουβίτσας, Αγγελική Γάσπαρη).
Ανήλικος. Σύμβαση εργασίας με ανήλικο που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος. Είναι άκυρη.
Άκυρη επίσης είναι η σύμβαση χωρίς βιβλιάριο υγείας για απασχόληση σε αρτοποιείο.

Η συναφθείσα όμως ως άνω
σύμβαση ήταν άκυρη (αρθρ. 174
ΑΚ) ως απαγορευμένη από το νόμο.
Πράγματι κατά το άρθρο 2 παρ. 1
του ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 τεύχος Α’,
της 2331989) που η ισχύς του άρχισε
στις 2361989 ανήλικοι που δεν έχουν
συμπληρώσει το 15 έτος της ηλικίας
τους απαγορεύεται να απασχολούνται
σε οποιοδήποτε εργασία εκτός από τις
περιπτώσεις του άρθρου 3 του νόμου
αυτού (καλλιτεχνικές και παρεμφερείς
απασχολήσεις) που δεν συντρέχουν
στην κρινόμενη υπόθεση. Πέραν αυτού
η σύμβαση ήταν άκυρη και για το λόγο

ότι ο εφεσίβλητος προσλήφθηκε να
προσφέρει εργασία σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς να
έχει, όπως ομολογεί, το προβλεπόμενο
από το νόμο (ΥΑ AIB/8577/891983 ΦΕΚ
262) βιβλιάριο υγείας (Βλ. ΑΠ 661/1984
NOB 33.449, ΑΠ 1141/1994 Ελλ.Δικ.
37118). Υπό την ιδιότητα του ανειδίκευτου
εργάτη ο εφεσίβλητος απασχολήθηκε στο
αρτοποιείο του εκκαλούντος συνέχεια
μέχρι το τέλος Μαΐου του έτους 1996
οπότε ο εκκαλών τον απέλυσε, χωρίς να
του καταβάλει και τη νόμιμη αποζημίωση
κατά το ν. 2112/1920 την οποία δικαιούται
(ΑΠ 1461/1980 NOB 29.713).

472/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Φραντζής, Δημήτριος Ρήγας).
Υπερημερία εργοδότη λόγω ακυρότητος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
Ένσταση του εργοδότη ότι θα μπορούσε ο εργαζόμενος να εξεύρει ευχερώς εργασία
(656.2. Α.Κ.). Τι πρέπει να περιλαμβάνει η ένσταση.

Ο εφεσίβλητος, εξακολούθησε
και μετά τη γενόμενη καταγγελία της
συμβάσεως εργασίας του και μέχρι
τις 31121999, να έχει στη διάθεση

της εκκαλούσας τις υπηρεσίες του,
εκείνη όμως δεν αποδεχόταν αυτές, μ’
αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση
υπερημερίας. Έτσι, η τελευταία οφείλει
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στον εφεσίβλητο τους μισθούς του
και τις υπόλοιπες αποδοχές του που
θα ελάμβανε εάν αυτός απασχολείτο
πραγματικά κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστημα (άρθρο 656 ΑΚ). Ισχυρίζεται
όμως αυτή ότι η επιδίωξη εκ μέρους του
εφεσίβλητου των προαναφερόμενων
αποδοχών είναι καταχρηστική, γιατί
από κακοβουλία του δεν εργάστηκε
σε άλλον εργοδότη κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστημα, ενώ θα μπορούσε
να εξεύρει ευχερώς εργασία, ενόψει και
των προσόντων του, ως λογιστής σε
εμπορικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία ή
εργοστάσια της περιοχής του Αιγίου και
Πατρών ή ως ελεύθερος επαγγελματίας
λογιστής. Ο ισχυρισμός της αυτός, είναι
απορριπτέος ως αόριστος, διότι, όπως

προκύπτει από το περιεχόμενο του, ναι
μεν το εκ του άρθρου 656 § 2 δικαίωμα
του εργαζομένου περί των αποδοχών του
χρονικού διαστήματος της υπερημερίας
του εργοδότη περί την αποδοχή
των υπηρεσιών του, υπόκειται στον
περιορισμό του άρθρου 281 ΑΚ, αλλά ο
σχετικός ισχυρισμός του ενισταμένου —
εργοδότη, για να είναι ορισμένος, πρέπει
εκτός των άλλων, να περιλαμβάνει και τα
ποσά που θα κέρδιζε ο μισθωτός από
την εργασία που θα εκτελούσε με τις ίδιες
συνθήκες και όρους και ανάλογη προς
την ειδικότητα και την ικανότητα του
(ΑΠ 1098/83 ΕΕΔ 43 341, ΕΑ 743/87
Ελ.Δικ. 29. 512), ενώ στη συγκεκριμένη
περίπτωση δεν περιλαμβάνονται και τα
στοιχεία αυτά.

501/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Κολλιόπουλος, Αλέξιος Καλογερόπουλος).
Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία της σύμβασης. Είναι αναιτιώδης δικαιοπραξία και γι’
αυτό δεν χρειάζεται οποιαδήποτε αιτιολογία. Υπόκειται όμως στον περιορισμό του
άρθρου 281 Α.Κ. και συνεπώς είναι άκυρη αν γίνεται κατά προφανή υπέρβαση των
ορίων του άρθρου αυτού. Αναγνώριση ακυρότητας της καταγγελίας. Η κατά το άρθρο
23 παρ. 2 του ν. 1264/1982 υποχρέωση του εργοδότη να απασχολεί πραγματικά
τον εργαζόμενο αν κριθεί άκυρη η καταγγελία, δεν ανακύπτει ως αυτόματη συνέπεια
της αναγνώρισης της ακυρότητας της καταγγελίας αλλά πρέπει ο εργαζόμενος να
υφίσταται προσβολή της προσωπικότητας.

Η καταγγελία της αορίστου
χρόνου συμβάσεως εργασίας είναι
αναιτιώδης δικαιοπραξία και γι’ αυτό
δεν χρειάζεται οιαδήποτε αιτιολογία. Η
άσκηση όμως του δικαιώματος για την
καταγγελία αυτή υπόκειται στον γενικό
περιορισμό του άρθρου 281 του Α.Κ. και
συνεπώς είναι άκυρη ως καταχρηστική
η καταγγελία της ως άνω συμβάσεως,
που γίνεται κατά προφανή υπέρβαση
των ορίων της καλής πίστεως ή των

χρηστών ηθών ή του κοινωνικού και
οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.
Τέτοια υπέρβαση υπάρχει και όταν η
καταγγελία έγινε από εχθρότητα ή από
λόγους εκδίκησης, εξαιτίας του ότι ο
μισθωτός αξίωσε ή διεκδίκησε δικαστικά
τις νόμιμες ή συμβατικές αποδοχές του
(ΑΠ. 1765/1999 Ε.Ε.Δ. 60.122, ΑΠ.
125/1990 Ε.Ε.Δ. 50, 74, ΑΠ. 229/1987
ΕΕΔ 47, 15). Περαιτέρω η κατά το άρθρο
23 §2 του ν. 1264/1982 υποχρέωση του
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εργοδότη να απασχολεί πραγματικά τον
εργαζόμενο, στην περίπτωση που η
καταγγελία της εργασιακής σύμβασης
κρίθηκε άκυρη, δεν ανακύπτει ως
αυτόματη συνέπεια της αναγνώρισης
της ακυρότητας της καταγγελίας, αλλά
πρέπει ο εργαζόμενος να υφίσταται
προσβολή της προσωπικότητάς του
λόγω μειώσεως στο επαγγελματικό

και κοινωνικό περιβάλλον του, τούτο
δε είναι συνυφασμένο με το είδος
της απασχόλησης και το ιδιαίτερα
έντονο συμφέρον του εργαζομένου για
πραγματική απασχόληση, περιστατικά
που κρίνονται σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση (ΑΠ. 1106/2002 ΕΕΔ
61.1161, ΑΠ. 115/1992 ΕΕΔ 52.495,
ΕΑ. 5851/1999 ΕΕΔ 58.301 ).

513/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Καρπέτας, Παύλος Χρονόπουλος).
Σύμβαση εργασίας όπου ο μισθός είναι η συμμετοχή του εργαζομένου στα κέρδη. Είναι
νόμιμη η συμφωνία. Εταιρεία. Παροχή εργασίας μελών προς την εταιρεία παράλληλα
με την εταιρική σχέση. Διάκριση μεταξύ των δύο σχέσεων.

Όπως προκύπτει από τα άρθρα
648, 651, 652 Α.Κ. αντικείμενο της
συμβάσεως εργασίας είναι η παροχή
της εργασίας από το μισθωτό, ενώ,
όπως συνάγεται από τα άρθρα 648,
649, 653, 655 Α.Κ. την αντιπαροχή του
εργοδότη αποτελεί ο μισθός που μπορεί,
κατά το άρθρο 654 Α.Κ., να συνίσταται
ολικά ή κατά ένα μέρος σε ποσοστό
από τα κέρδη της επιχειρήσεως. Εξ
άλλου κατά το άρθρο 741 Α.Κ. με τη
σύμβαση εταιρείας δύο ή περισσότεροι
έχουν αμοιβαίως υποχρέωση να
επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό
σκοπό ιδίως οικονομικό. Η εισφορά
των εταίρων μπορεί να συνίσταται στην
εργασία του (αρθρ. 742 Α.Κ.) η οποία
όταν είναι η μοναδική εισφορά τους
μπορεί να συνδυασθεί με συμφωνία
μη συμμετοχής στις ζημίες (αρθρ. 764

§ 2 Α.Κ.). Πάντως δεν αποκλείεται και
η παροχή εργασίας από εταίρο στην
εταιρεία με παράλληλη σχέση εργασίας.
Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται
ότι εταιρεία υπάρχει όταν συντρέχει
πρόθεση εταιρικής συνεργασίας για
επιδίωξη κοινού σκοπού με ανάληψη
κοινών κινδύνων, ενώ αντίθετα
υφίσταται σύμβαση εργασίας όταν δεν
επιδιώκεται κοινός σκοπός, αλλά κάθε
μέρος προβαίνει στην παροχή του
(εργασία και μισθό) αποβλέποντας στην
αντιπαροχή του άλλου, η δε εργασία
παρέχεται σύμφωνα με τις εντολές και
τον έλεγχο του εργοδότη. Μια ένδειξη για
το είδος της σχέσεως είναι το ποσοστό
συμμετοχής στα κέρδη, καθώς και το
συνολικό ποσό που αυτή αποδίδει (Α.Π.
44/97 Ελ.Δικ. 381569, Α.Π. 156/98 Ελ.
Δικ. 391302).
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516/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Ευθύμιος Σιδέρης).
Άδεια εργαζομένων (π.δ. 539/1945). Αν δεν χορηγηθεί τότε ο εργοδότης υποχρεούται
να πληρώσει στον εργαζόμενο το διπλάσιο των αποδοχών της άδειας και το επίδομα
της άδειας. Ο διπλασιασμός αυτός όμως προϋποθέτει ότι ο εργαζόμενος ζήτησε την
άδεια και ο εργοδότης αρνήθηκε την χορήγηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 2§1 A.M.
539/1945 όπως αντικ. από το άρθρο 1§1
του Ν. 1346/1983 ο εργαζόμενος έχει το
δικαίωμα της ετησίας αδείας με πλήρεις
αποδοχές εφόσον υπάρχει ενεργής
σύμβαση εξηρτημένης εργασίας και έχει
συμπληρώσει συνεχή δωδεκάμηνη
απασχόληση. Αν ο εργοδότης δεν
χορηγεί την αιτηθείσα άδεια ο μισθωτός
δικαιούται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 Ν.Δ. 3755Λ1957 ν’

αξιώσει την καταβολή των αποδοχών
της αδείας στο διπλάσιο, καθώς και το
επίδομα αδείας. Για την θεμελίωση της
αξιώσεως του διπλασίου των αποδοχών
αδείας δεν αρκεί μόνο η μη χορήγηση
αλλ’ απαιτείται και η υπαιτιότητα του
εργοδότου η οποία υπάρχει όταν
ο μισθωτός ζήτησε την άδεια και ο
εργοδότης δεν την χορήγησε (ΑΠ. 96/
1977 Ε.Εργ.Δ. 36 398, Ε.Λαρ. 81/1993
Ε.Εργ.Δ. 52 1129).

541/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Ντάνα Αντωνοπούλου).
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές. Έννοια. Τι πρέπει
να ισχυρισθεί και αποδείξει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. Αν συρρέουν κλαδική
και ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση, υπερισχύουν οι ρυθμίσεις της κλαδικής

Από τις διατάξεις των άρθρων 1,
2, 3, 8, 10 και 2, 11 και 2 και 16 και 3 του
παραπάνω ν. 1876/1990 προκύπτουν
τα εξής: Οι συλλογικές συμβάσεις
εργασίας διακρίνονται, εκτός των άλλων,
σε κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές.
Κλαδικές είναι οι ΣΣΕ που συνάπτονται
μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργοδοτών και εργαζομένων και
αφορούν τους εργαζομένους ομοειδών
ή συναφών εκμεταλλεύσεων ή
επιχειρήσεων ορισμένης πόλεως ή

περιφέρειας ή όλης της χώρας. Από τις
κλαδικές ΣΣΕ εργασίας δεσμεύονται κατ’
αρχήν, οι εργαζόμενοι και εργοδότες
που είναι μέλη των οργανώσεων που
συνεβλήθησαν για την υπογραφή τους
με την περαιτέρω προϋπόθεση ότι οι
εργαζόμενοι παρέχουν την εργασία
τους, με οποιαδήποτε ειδικότητα, στις
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του
ιδίου, ομοειδούς ή συναφούς κλάδου
επαγγελματικής
δραστηριότητας.
Ομοειδείς είναι οι επιχειρήσεις που έχουν
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το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας και
λειτουργούν υπό τις αυτές περίπου
συνθήκες παραγωγής και διαθέσεως
προϊόντων ή υπηρεσιών, συναφείς
δε είναι οι επιχειρήσεις που έχουν
παρεμφερές αντικείμενο και λειτουργούν
υπό παρόμοιες συνθήκες (ΑΠ. 1286/1999
Ελ.Δ. 42.413). Χαρακτηριστικό δηλαδή
στοιχείο των κλαδικών ΣΣΕ είναι το ότι με
αυτές ρυθμίζονται οι όροι εργασίας των
εργαζομένων σε ορισμένες επιχειρήσεις
και εκμεταλλεύσεις, ανεξαρτήτως του
είδους της παρεχομένης σ’ αυτές από
τους εργαζομένους εργασίας, είναι δε
δυνατό σε μια κλαδική ΣΣΕ εργασίας να
μη περιληφθούν ρυθμίσεις για ορισμένη
ή ορισμένες ειδικότητες εργαζομένων
σε επιχειρήσεις του κλάδου, διότι τα
της εργασίας αυτών ρυθμίζονται με
άλλες ΣΣΕ. Η κλαδική Σ.Σ.Ε., που όπως
προαναφέρθηκε ισχύει κατ’ αρχήν μεταξύ
των μελών των οικείων συνδικαλιστικών
οργανώσεων, αν κηρυχθεί υποχρεωτική
ισχύει και για τους εργαζομένους ή
εργοδότες που δεν είναι μέλη των
οργανώσεων αυτών, εφόσον οι κλάδοι
(επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις) ανήκουν
στην ιδία κατηγορία με εκείνη που
συνεβλήθησαν για την υπογραφή της
ή σε ομοειδή ή συναφή κατηγορία, με
την παραπάνω έννοια. Αν ο εργοδότης
(επιχείρηση ή εκμετάλλευση) δεν ανήκει
στην ίδια ή ομοειδή ή συναφή κατηγορία
επαγγελματικής δραστηριότητας δεν
δεσμεύεται από τις ρυθμίσεις της
κλαδικής ΣΣΕ και αν ακόμη αυτή κηρυχθεί
υποχρεωτική (βλ. ΑΠ. 491/1991 ΔΕΝ
49.849). Ομοιοεπαγγελματικές είναι οι
ΣΣΕ η ΔΑ που αφορούν τους όρους
εργασίας ορισμένου επαγγέλματος ή
και συναφών με αυτό δραστηριοτήτων,
ως «επαγγέλματος» νοουμένου του
συγκεκριμένου είδους εργασίας που
προσφέρει ο μισθωτός και των ειδικότερων
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καθηκόντων που συνδέονται με το είδος
αυτής. Με τις ομοιοεπαγγελματικές
δηλαδή ΣΣΕ εργασίας ρυθμίζονται οι
όροι εργασίας ορισμένου επαγγέλματος,
ανεξαρτήτως του εργοδότη, ο οποίος
όμως δεσμεύεται από τις ρυθμίσεις
της ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ μόνο αν
αυτός και ο μισθωτός είναι μέλη των
οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αν ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ κηρυχθεί
υποχρεωτική τότε από αυτή δεσμεύονται
όλοι οι εργαζόμενοι και εργοδότες (βλ.
Γ. Λεβέντη «Τα είδη των ΣΣΕ» στο
ΔΕΝ 49.769 επ.). Επομένως, λόγω
της παραπάνω φύσεως των ΣΣΕ ή ΔΑ
ως ουσιαστικών νόμων το δικαστήριο,
προκειμένου να κρίνει επί των οφειλομένων
στον εργαζόμενο αποδοχών εφαρμόζει
αυτεπαγγέλτως την προσήκουσα στη
συγκεκριμένη περίπτωση ΣΣΕ ή Δ.Α,
με βάση τα ιστορούμενα στην αγωγή και
αποδεικνυόμενα πραγματικά περιστατικά
(είδος εργασίας του ενάγοντος, είδος του
κλάδου στον οποίο υπάγεται η επιχείρηση
του εναγομένου εργοδότη, χρόνος
παροχής της εργασίας κ.λ.π) χωρίς
να είναι αναγκαίο για το ορισμένο της
αγωγής να επικαλείται ο ενάγων που ζητεί
διαφορές αποδοχών ούτε την ισχύουσα
στην περίπτωση του ΣΣΕ ή Δ.Α, ούτε αν
αυτός και ο εναγόμενος είναι μέλη των
οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αν ο εναγόμενος εργοδότης αμφισβητήσει
την ιδιότητα αυτού ή του αντιδίκου του
ως μελών των οικείων οργανώσεων,
αμφισβητώντας με τον τρόπο αυτό τη
δέσμευση του από τις διατάξεις των
οικείων συλλογικών ρυθμίσεων, τότε
ο ενάγων εργαζόμενος οφείλει, κατά
παραδεκτή συμπλήρωση της αγωγής
του να ισχυρισθεί και να αποδείξει την
ιδιότητα αυτού και του αντιδίκου του ως
μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων
που υπέγραψαν τη ΣΣΕ (ΑΠ. 1253/2002
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όπ. παρ.). Αν όμως οι αρμόζουσες στη
συγκεκριμένη περίπτωση συλλογικές
ρυθμίσεις έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές,
και εφόσον ο εναγόμενος εργοδότης
δεν αμφισβητεί τον κατά την αγωγή
κλάδο της επιχείρησης του ή το είδος
του επαγγέλματος του ενάγοντος,
τότε ο ισχυρισμός του ότι αυτός ή ο
αντίδικος του δεν είναι μέλη των οικείων
οργανώσεων, είναι χωρίς έννομη
επιρροή, αφού, όπως προαναφέρθηκε,

οι μεν ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ
εφαρμόζονται σε όλους τους εργοδότες
και εργαζομένους, οι δε κλαδικές σε όλους
τους εργαζομένους στον ίδιο ή ομοειδή ή
συναφή κλάδο. Τέλος πρέπει να λεχθεί ότι
στην περίπτωση που συρρέουν κλαδική
και ομοιοεπαγγελματική συλλογική
ρύθμιση υπερισχύουν οι ρυθμίσεις της
πρώτης, σύμφωνα με την διάταξη του
άρθρου 10 και 2 του ν. 1876/1990.

552/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Αλέκος Καρώκης).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Έννοια. Μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Έννοια.
Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 648,
662 και 6 του α.ν. 765/43, που κυρώθηκε
με την 324/46 ΠΥΣ και διατηρήθηκε σε ισχύ
με το άρθρο 38 του Εισ. Ν.ΑΚ, προκύπτει
ότι κύριος σκοπός της σύμβασης
εξαρτημένης εργασίας είναι η παροχή
της εργασίας από το μισθωτό και σ’ αυτό
αποβλέπουν τα συμβαλλόμενα μέρη,
χωρίς ο μισθωτός να έχει υποχρέωση
επίτευξης ορισμένου αποτελέσματος,
υποκειμένου του μισθωτού, κατά την
παροχή της εργασίας στις οδηγίες και
εντολές του εργοδότη, ως προς τον
τόπο, χρόνο και γενικώς επιμελή εκτέλεση
της εργασίας, χωρίς να έχει σημασία ο
τρόπος πληρωμής των αποδοχών του (με
ποσοστά ή άλλο τρόπο). (Ολ. ΑΠ 19/87
ΔΕΝ 1987 σελ. 1002, ΑΠ 1247/94 ΔΕΝ
51.272). Αντίθετα μίσθωση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, στην οποία κατ’ αρχήν δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας, υπάρχει όταν εκείνος που
παρέχει την εργασία του δεν υποβάλλεται
στον έλεγχο και εποπτεία του εργοδότη

ως προς τον τρόπο, τόπο, χρόνο και εν
γένει τις συνθήκες παροχής της εργασίας
(ΑΠ 947/92 ΔΕΝ 50.283, ΑΠ 422/94
ΔΕΝ 50.851, ΑΠ 1365/90 ΔΕΝ 48.484).
Για τον χαρακτηρισμό της σύμβασης
ως σύμβασης εξηρτημένης εργασίας ή
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ερευνώνται από
το δικαστήριο οι πραγματικές συνθήκες
παροχής της εργασίας, αφού ληφθεί
υπόψη η καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη, κατά τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ.
Ο εναγόμενος εκμεταλλεύεται
καφενείο που λειτουργεί επί της οδού
Παντανάσσης 6 στην Πάτρα, εντός του
οποίου διενεργούνται τεχνικά παίγνια
κατόπιν σχετικής αδείας που έχει χορηγηθεί
στον εναγόμενο. Για την παρακολούθηση
των διενεργουμένων παιγνίων από τους
θαμώνες της χαρτοπαικτικής λέσχης
του εναγομένου, εκτός του σερβιτόρου
ποτών και αναψυκτικών, και κυρίως
για την είσπραξη του δικαιώματος
του ενάγοντος από τους παίκτες που
συμμετέχουν στα παίγνια, ο εναγόμενος
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προσλαμβάνει και προσωπικό το οποίο
παραμένει σε βάρδιες στο κατάστημά
του και επιμελείται την είσπραξη των
δικαιωμάτων και την απόδοση στον
ενάγοντα. Για το σκοπό αυτό προσέλαβε
και την ενάγουσα την 22.11.1998 και έκτοτε
αυτή παρείχε την εργασία της στη λέσχη
του εναγομένου, η οποία συνίστατο στο
εξής: Αυτή παρέμεινε στο κατάστημα του
εναγομένου επί οκτάωρο, εναλασσόμενη
σε βάρδιες με άλλους εργαζομένους που
παρείχαν την ίδια εργασία και επιμελείτο
για την διεξαγωγή των τεχνικών
παιγνίων, προσφέροντας στους παίκτες
τα παιγνιόχαρτα και εισπράττοντας από
αυτούς τα δικαιώματα που είχε ορίσει
ο εναγόμενος ως αμοιβή του, τα οποία
απέδιδε στον εναγόμενο υποβαλλόμενη
στον έλεγχο αυτού τόσο ως προς τα
εισπραττόμενα όσο και ως προς τα
αποδιδόμενα ποσά. Για την παροχή της
εργασίας της αυτής παρευρίσκονταν
καθ’ όλο το οκτάωρο στο κατάστημα του

εναγομένου και τηρούσε τις οδηγίες και
εντολές του σχετικά τόσο με τον τόπο και
χρόνο της παροχής της εργασίας της, όσο
και ως προς τον τρόπο εισπράξεως των
δικαιωμάτων από τους παίκτες όσο και
την απόδοση αυτών στον εναγόμενο ο
οποίος επέβλεπε την κανονική παροχή
της εργασίας της ενάγουσας. Το γεγονός
ότι η ενάγουσα μπορούσε να αλλάξει την
βάρδια της με άλλον εργαζόμενο που
παρείχε την ίδια εργασία, δεν συνεπάγεται
ότι η σύμβαση μεταξύ των διαδίκων ήταν
σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Αυτή σύμφωνα με τα προεκτεθέντα είχε
το χαρακτήρα σύμβασης εξαρτημένης
εργασίας και όχι ανεξαρτήτων υπηρεσιών,
όπως, μετ’ εσφαλμένη ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου και μη ορθή εκτίμηση
των αποδείξεων έκρινε το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο με την εκκαλουμένη, η οποία
πρέπει να εξαφανισθεί, κατά παραδοχή
ως βάσιμου του λόγου έφεσης της
ενάγουσας.

650/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Καραμπούλιας, Μαρία Πλυτά Καμένου).
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ως προς το κανονιστικό τους μέρος έχουν ισχύ
ουσιαστικού νόμου και δεν απαιτείται να αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής με
την οποία ζητείται η καταβολή ή συμπλήρωση των νόμιμων αποδοχών οι εφαρμοστέες
ΣΣΕ που εφαρμόζονται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο.

Επειδή από τη διάταξη του άρθρου
7§1 του ν. 1576/1990, που ορίζει ότι
οι κανονιστικοί όροι της συλλογικής
σύμβασης εργασίας έχουν άμεση
και αναγκαστική ισχύ, σε συνδυασμό
προς τη διάταξη του άρθρου 22§2 του
Συντάγματος, κατά την οποία οι συλλογικές
συμβάσεις εργασίας συμπληρώνουν
τους καθοριζόμενους από το νόμο

γενικούς όρους εργασίας, προκύπτει ότι
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ασκούν
κατά τη σύναψη των Σ.Σ.Ε. νομοθετική
(κανονιστική) εξουσία, παραχωρούμενη
σ’ αυτές από την ανωτέρω διάταξη
του Συντάγματος, δηλαδή είναι φορείς
δημοσίας εξουσίας κατά παραχώρηση
από το κράτος και συνεπώς οι Σ.Σ.Ε. ως
προς το κανονιστικό τους μέρος έχουν
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ισχύν ουσιαστικού νόμου. Για το λόγο
αυτό δεν απαιτείται να αναφέρονται στο
δικόγραφο της αγωγής, με την οποία
ζητείται η καταβολή ή συμπλήρωση των
νομίμων αποδοχών των εργαζομένων
οι εφαρμοστέες Σ.Σ.Ε., οι οποίες
εφαρμόζονται αυτεπαγγέλτως από το
Δ/ριο, εφ’ όσον εκτίθενται στην αγωγή,

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
216§1 Κ.Πολ.Δ., τα πραγματικά γεγονότα
που επισύρουν την εφαρμογή τους ως
είναι η υφισταμένη μεταξύ των διαδίκων
εργασιακή σχέση, το επάγγελμα ή η
ειδικότητα του εργαζομένου και ο χρόνος
για τον οποίον αξιώνονται οι αποδοχές
(Α.Π. 176/2001 Αρμ. 2001 σ. 1225).

655/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Μπερερής, Νικόλαος Κόρδης, Γεράσιμος Γαντζίας).
Σύμβαση ναυτικής εργασίας (ναυτολόγησης). Λύση της (άρθρα 6874 Κ.Ι.Ν.Δ.). Δεν
λύεται με την κατάσχεση του πλοίου. Καταγγελία της σύμβασης από τον ναυτικό.
Προυποθέσεις και συνέπειες.

Η σύμβαση ναυτικής εργασίας
(σύμβαση
ναυτολόγησης)
του
πληρώματος του πλοίου, εκτός δηλαδή
του πλοιάρχου ρυθμίζεται κατά πρώτο
και κύριο λόγο από τις διατάξεις των
άρθρων 53 83 του Κώδικα Ιδιωτικού
Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ) που κυρώθηκε
με τον Ν. 3816/1958, επικουρικώς δε και
συμπληρωματικώς από τους κανόνες
του Α.Κ. για τη σύμβαση εργασίας και
από τους λοιπούς εργατικούς νόμους,
εφόσον αυτοί συμβιβάζονται προς το
πνεύμα των διατάξεων της ναυτικής
εργασίας (βλ. ΑΠ. 1158/1995 Ε.Εργ.Δ.
56.91). Για τη λύση της σύμβασης
ναυτολόγησης προβλέπουν τα άρθρα 68
έως 74 του ΚΙΝΔ, τα οποία προβλέπουν
τους λόγους λύσεως αυτής. Μεταξύ των
λόγων λύσεως προβλέπεται η απώλεια
του πλοίου, η εκποίηση αυτού σε
δημόσιο πλειστηριασμό, η ανικανότητα
του προς πλουν και η καταγγελία είτε από
μέρους του πλοιάρχου είτε από μέρους
του ίδιου του ναυτικού. Η κατάσχεση
του πλοίου δεν ισοδυναμεί ούτε με

απώλεια του πλοίου, ούτε με εκποίηση
αυτού σε δημόσιο πλειστηριασμό ούτε
με ανικανότητά του προς πλουν και
έτσι με την κατάσχεση δεν λύεται η
σύμβαση ναυτολόγησης (βλ. Α. Τούση
Εμπορικός Κώδιξ κάτω από το άρθρο
68 του ΚΙΝΔ) άσχετα αν εξαιτίας της
κατασχέσεως καταγγελθεί η σύμβαση
από κάποιο από τα μέρη. Η από μέρους
του ναυτικού καταγγελία της σύμβασης
ναυτολόγησης του μπορεί να γίνει
οποτεδήποτε και χωρίς προθεσμία, κατά
το άρθρο 74 του ΚΙΝΔ, αν ο πλοίαρχος
υπέπεσε σε βαριά παράβαση των
καθηκόντων του απέναντι στον ναυτικό,
τέτοια δε παράβαση αποτελεί και η μη
καταβολή στον ναυτικό των αποδοχών
του. Στην περίπτωση κατά την οποία
η σύμβαση ναυτολόγησης λύθηκε με
καταγγελία του ναυτικού κατά το άρθρο
74, οφείλεται στον ναυτικό αποζημίωση,
η οποία είναι ίση με τον μισθό 15 ημερών
και αν η λύση έγινε στην αλλοδαπή, η
αποζημίωση διπλασιάζεται αν πρόκειται
για λιμάνι της Μεσογείου ή της Ευρώπης
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και τριπλασιάζεται αν πρόκειται για άλλο

λιμάνι (άρθρα 75 και 76 του ΚΙΝΔ).

679/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Βελλόπουλος, Βασίλειος Ασπρούλιας).
Σύμβαση εργασίας. Η παραίτηση των εργαζομένων από αξιώσεις τους κατά του
εργοδότη, είναι άκυρη.

Ο ενάγων με την, από 25111998,
απόδειξη που χορήγησε στην
εναγομένη, κατά την είσπραξη της
έκτακτης αποζημίωσης, δηλώνει ότι
παραιτείται από κάθε αξίωση έναντι της
εταιρείας «παρελθούσα ή μέλλουσα»,
πλην όμως αυτή η παραίτηση του είναι
άκυρη, σύμφωνα με τους ορισμούς των
διατάξεων των άρθρων 3, 174, 180, 679
ΑΚ, 8 ν. 2112/1920, 8 §4 ν. 4020/1959,
από τις οποίες σαφώς συνάγεται ότι κατά
γενική αρχή του Εργατικού Δικαίου είναι
άκυρη κάθε παραίτηση του εργαζόμενου

από το δικαίωμα λήψης των νόμιμων
αποδοχών του, ανεξάρτητα αν έγινε πριν
ή μετά τη λύση της σχέσης εργασίας και
άσχετα αν η αξίωση αυτή έχει ή δεν έχει
γεννηθεί (ΑΠ 1181/1995 ΕΕΔ 56 118).
Άρα η παραπάνω δήλωση του ενάγοντος
ότι το ποσό της έκτακτης αποζημίωσης
θα συμψηφίζεται με οποιαδήποτε
τυχόν αξίωση του κατά της εναγομένης
εταιρείας «παρελθούσα ή μέλλουσα»,
ενέχουσα παραίτηση από το δικαίωμα
λήψης πλήρων των αποδοχών του είναι
άκυρη.

681/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Ανδρονόπουλος, Βασίλης Αντωνόπουλος).
Ιατροί. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε εργοστάσιο με εβδομαδιαία 3ωρη
εργασία και χορήγηση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Συνιστά σύμβαση εργασίας
ανεξάρτητων υπηρεσιών και όχι εξαρτημένης εργασίας. Καταγγελία της σύμβασης
αυτής από τον εργοδότη. Επιδικάζεται αποζημίωση, σύμφωνα με τον Κώδικα των
Δικηγόρων (άρθρο 4 παρ. 2 ν.δ. 3623/1956 και 4 παρ. 5 ν.δ. 4111/1960). Υπολογισμός
της αποζημίωσης αυτής.

Ο ενάγων εκκαλών εφεσίβλητος,
όντας ιατρός παθολόγος στις 16.6.1986
προσλήφθηκε από την εταιρεία
«ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία
απορροφήθηκε αρχικά από την εταιρεία
«Α.Ε. ALUCANCO» και ακολούθως από
την εναγομένη εφεσίβλητη εκκαλούσα,

ως ιατρός εργασίας, σύμφωνα με
το ν. 1568/1985, για να επιμελείται
την ψυχική και σωματική υγεία του
εργατικού δυναμικού της εναγομένης στο
εργοστάσιό της, που βρίσκεται στη ΒΙΠΕ
Πατρών. Η μηνιαία αμοιβή του ορίστηκε
αρχικά στις 25.000 δραχμές και ύστερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

427

από διαδοχικές αναπροσαρμογές το
Μάρτιο του 2000 ανερχόταν στις 186.506
δραχμές. Ο χρόνος απασχόλησης του
ενάγοντος ήταν τρεις ώρες εβδομαδιαίως
και συγκεκριμένα αυτός προσερχόταν
στο παραπάνω εργοστάσιο κάθε
Δευτέρα και Πέμπτη από ώρες 13.00
14.30, τις οποίες ο ίδιος καθόρισε και
η εναγομένη εταιρεία τις αποδέχθηκε,
ενώ ο ίδιος παράλληλα με την εν λόγω
απασχόληση του παρείχε εργασία και στο
ΙΚΑ (υποκατάστημα Αγ. Αλεξίου Πατρών)
από ώρες 07.00 12.30 ημερησίως,
διατηρούσε δε και ιδιωτικό ιατρείο στην
Πάτρα. Ο ενάγων για τις παρεχόμενες
απ’ αυτόν υπηρεσίες στην εναγομένη
χορηγούσε σ’ αυτή δελτία παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών και η τελευταία
του παρακρατούσε και απέδιδε στο
αρμόδιο δημόσιο ταμείο τον αναλογούντα
φόρο ελευθερίων επαγγελμάτων. Ενόψει
τούτων και του ότι εκείνος δεν τελούσε
σε νομική και υπηρεσιακή εξάρτηση με
τους εκπρoσώπους της εναγομένης, οι
οποίοι δεν ασκούσαν σ’ αυτόν εποπτεία
και έλεγχο, ως προς την παρεχόμενη απ’
αυτόν εργασία ούτε του παρείχαν και
οδηγίες περί του τρόπου εκτέλεσης της
εργασίας αυτής, η εργασία που εκείνος
παρείχε στην εναγομένη εταιρεία ήταν
τοιαύτη ανεξάρτητων υπηρεσιών και όχι
εξαρτημένη εργασία αορίστου χρόνου,
που αβάσιμα ο ενάγων διατείνεται, η
δε σύμβαση που αυτός είχε καταρτίσει

με την εναγομένη διήρκεσε μέχρι τις
31.3.2000, οπότε η τελευταία
….Ανεξάρτητα όμως από τα
παραπάνω, ο ενάγων δικαιούται,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4
παρ. 2 ν.δ. 3623/1956 και 4 παρ. 5 ν.δ.
4111/1960, αποζημίωση ίση με εκείνη
που ορίζει το αρθρ. 94 του ν.δ. 3026/1954
«περί του Κώδικα Δικηγόρων», η οποία
ανέρχεται σε δώδεκα πάγιες μηνιαίες
περιοδικές αμοιβές, αν ο ιατρός έχει
συμπληρώσει οκταετία και για εκείνους
που έχουν πάνω από οκτώ έτη, όπως
και ο ενάγων (16.6.1986 31.3.2000)
προστίθεται για καθένα επί πλέον έτος
υπηρεσίας αποζημίωση 1/4 μηνός, η
οποία όμως αποζημίωση στο σύνολο της
δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα πάγιες
αμοιβές κατά ανώτατο όριο (ΑΠ 64/1985
Ελλ Δνη 26448, ΑΠ 9/1999 ΕΕΔ 59 257).
Η αποζημίωση αυτή προσαυξάνεται κατά
1/6, λόγω συνυπολογισμού επιδόματος
άδειας και δώρων εορτών. Συνεπώς,
ο ενάγων που συμπλήρωσε δεκατρία
έτη και πλέον (16.6.1986 31.3.2000)
συνεχούς υπηρεσίας στην εναγομένη
(με τον συνυπολογισμό της υπηρεσίας
του και στις προκατόχους της εναγομένης
εταιρείες) δικαιούται αποζημίωση
ίση με εικοσιμία μηνιαίες αποδοχές,
προσαυξημένες κατά το 1/6, δηλαδή
δραχμές 4.569.390 (186.506 χ 1/6 =
31.084 σύνολο μηνιαίου μισθού 217.590
χ 21).

705/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κων/νος Πετρόπουλος, Ασημάκης Δημοσθένης).
ΔΕΗ. Υπάλληλοί της που εργάσθηκαν χωρίς ασφάλιση σε άλλους εργοδότες πριν
απασχοληθούν σ’ αυτήν. Δικαίωμα να αναγνωρίσουν πενταετή προϋπηρεσία.

Ο ενάγων είναι υπάλληλος της

εναγομένης ΔΕΗ από την 2811991
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οπότε και προσλήφθηκε από αυτήν
με την ειδικότητα του ηλεκτροτεχνικού
Σταθμών και Υποσταθμών Τ4/Β με την
οποία και εργάζεται έκτοτε υπαγόμενος
στην ασφάλιση της ΔΕΗ (ν. 4491/66),
πριν δε από την πρόσληψη του αυτή και
κατά το χρονικό διάστημα από 111976
μέχρι 3151981 εργάστηκε σε άλλον
εργοδότη και ειδικότερα ως βοηθός
στο κατάστημα ειδών καφεπωλείου,
οικοδομικών υλικών, ζωοτροφών,
αλεύρων και ειδών σιδηροπωλείου
του Η.Μ. (πατέρα του) παντοπώλη,
στον Αγ. Βλάσιο Αιτωλοακαρνανίας,
ασχολούμενος με την προμήθεια και τη
διακίνηση των αγαθών αυτών και χωρίς
να έχει ασφαλισθεί κατά το ανωτέρω
διάστημα στο Ι.Κ.Α. επειδή η περιοχή
του Αγ. Βλασίου υπήχθη στην ασφάλιση
του ΙΚΑ το πρώτον την 151983. Ενόψει
της διατάξεως του άρθρου 37 παρ. 1
του ν. 1539/55, στην οποία παραπέμπει
το άρθρο 28 του ν. 2874/2000 και κατά
την οποία μισθωτοί υπαγόμενοι στην
ασφάλιση της ΔΕΗ (ν. 4491/66) και
οι οποίοι εργάστηκαν πριν από την
απασχόληση τους στη ΔΕΗ σε άλλον
εργοδότη χωρίς να έχουν ασφαλισθεί
για τον χρόνο της απασχόλησης τους

αυτής σε άλλον φορέα ασφαλίσεως
μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι πέντε
(5) κατ’ ανώτατο όριο έτη ασφαλίσεως
στη ΔΕΗ από τον παραπάνω χρόνο με
την προϋπόθεση ότι αυτός υπολογίζεται
από την επιχείρηση για τη χορήγηση του
προβλεπόμενου από τον Κ.Κ.Π./ΔΕΗ
χρονοεπιδόματος ή έχει αναγνωρισθεί
με δικαστική απόφαση, ο ενάγων
έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει την
αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου
εργασίας του σε άλλον εργοδότη
προκειμένου από αυτόν να αναγνωρίσει
μέχρι πέντε έτη ασφαλίσεως στην
εναγομένη ΔΕΗ (η οποία προφανώς
δεν δεσμεύεται για τον πέραν της
πενταετίας αυτής χρόνο), όπως κατ’
ορθήν ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου
έκρινε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με
την προσβαλλόμενη απόφαση του, με
την οποία και αναγνώρισε, κατ’ ορθήν
επίσης εκτίμηση των αποδείξεων
που είχαν προσαχθεί, την παροχή
της ανωτέρω εργασίας του ενάγοντος
στον προαναφερθέντα εργοδότη κατά
παραδοχήν της ένδικης αγωγής, τα
δε αντίθετα που η εναγομένη ΔΕΗ
υποστηρίζει με την κρινόμενη έφεσή
της είναι αβάσιμα και απορριπτέα.

731/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Φραντζής, Δημήτριος Ρήγας).
Λογιστές. Επίδομα για τη σύνταξη του ισολογισμού. Πότε καταβάλλεται. Αν δεν συνταχθεί
από νομικούς ή πραγματικούς λόγους ισολογισμός, το επίδομα δεν καταβάλλεται.

Κατά το άρθρο 9 της 146/1984
αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών, που
αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας
των λογιστών και βοηθών λογιστών όλης
της χώρας και κηρύχθηκε εκτελεστή με
την 10262 της 4/1511985 απόφαση του

Υπουργού Εργασίας «στους λογιστές και
βοηθούς λογιστές, τους απασχολούμενους
ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη
του ισολογισμού, χορηγείται μία φορά
το χρόνο και μέσα σ’ ένα μήνα από
την περάτωση της σύνταξης του
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ισολογισμού επίδομα ίσο με το μισό
(1/2) ενός βασικού μηνιαίου μισθού.
Ειδικότερα σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις
κ.λ.π. στις οποίες το σύνολο των
λογιστών και βοηθών λογιστών, που
απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο,
τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή
εκτός του κεντρικού καταστήματος
στα υποκαταστήματα πρατήρια κ.λ.π.
υπερβαίνει τα 7 άτομα το πιο πάνω
επίδομα καταβάλλεται στο σύνολο των
λογιστών και βοηθών λογιστών». Όπως
προκύπτει από την προπαρατεθείσα
διάταξη το προβλεπόμενο απ’ αυτή
επίδομα, χορηγούμενο α) στην
περίπτωση του πρώτου εδαφίου μόνο
στους απασχοληθέντες ευθέως και
αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού
λογιστές και βοηθούς λογιστές και β)
στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου
και στους μη απασχοληθέντες ευθέως και
αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού
απ’ τους ανωτέρω, όχι όμως για τη
συνήθη λογιστική εργασία των, αλλά για
την εξυπακουόμενη ειδική απασχόληση
των εξ αιτίας της συντάξεως του
ισολογισμού, συνάπτεται στερρώς με τη
σύνταξη του τελευταίου, μετά το πέρας της
οποίας και καταβάλλεται. Αν επομένως
εκ νομικών ή πραγματικών λόγων δεν
συνταχθεί ισολογισμός, δεν οφείλεται και
το προβλεπόμενο από την άνω διάταξη

επίδομα (ΑΠ 636/1993 Ελλ. Δικ.35
1314). Στην προκειμένη υπόθεση με την
εκκαλουμένη απόφαση επιδικάσθηκε
στον εφεσίβλητο για μισθούς υπερημερίας
και λοιπές αποδοχές του από 111999 έως
3061999 χρονικού διαστήματος (επιδίκου)
το ισότιμο σε ευρώ των 3.629.966
δραχμών, ήτοι 10.652,87 ευρώ με το
νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.
Η απόφαση αυτή ως προς το ύψος του
επιδικασθέντος ποσού, πλήττεται μόνο
ως προς τα έξοδα κινήσεως ποσού
50.000 δραχμών το μήνα για τα οποία
η εκκαλούσα παραπονείται ότι κακώς
συμπεριλήφθηκαν στο μισθό του και ως
προς το επίδομα ισολογισμού. Ως προς τα
έξοδα κινήσεως, ορθώς υπολογίσθηκαν
στις τακτικές αποδοχές του εφεσίβλητου,
διότι τα έξοδα αυτά καταβάλλονταν όχι
για την κάλυψη πραγματικών δαπανών
κινήσεως, αλλά ως ενίσχυση του μισθού,
κατά τρόπο σταθερό από 171998,
ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση
των εν λόγω δαπανών (ΑΠ 1060/1998
Ελλ/Δικ. 40 313, ΑΠ 287/1994 Ε.Ερ.Δ.
54.31). Όσον αφορά όμως το επίδομα
ισολογισμού, εφόσον αποδείχθηκε
ότι κατά το έτος 1999 δεν συντάχθηκε
ισολογισμός (βλ. ιδιαίτερα κατάθεση
μάρτυρος Α.Σ.) ο εφεσίβλητος δεν
εδικαιούτο το εν λόγω επίδομα.

737/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κώστας Λιούρδης, Θεόδωρος Χρονόπουλος).
Σύμβαση εργασίας. Εβδομάδα των 5 εργασίμων ημερών (ν. 133/1975). Καθιέρωση
της εβδομαδιαίας εργασίας σε 45 ώρες. Περιορισμός των 45 ωρών σε 40 από
την ΕΓΣΣΕ/14.2.1984. Για τους εργαζόμενους 6 ημέρες την εβδομάδα το νόμιμο
ωράριο είναι 8 ώρες την ημέρα. Η απασχόληση πέραν των 40 ωρών και μέχρι
48 την εβδομάδα συνιστά υπερεργασία και ο εργαζόμενος δικαιούται ωρομίσθιο
από 4148 ώρες προσαυξημένο κατά 25%. Η εργασία πέρα από τις 48 ώρες είναι
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υπερωριακή εργασία. Απασχόληση το Σάββατο ή Κυριακή ως έκτη ημέρα για τους
απασχολούμενους με το σύστημα της πενθήμερης εργασίας δεν αποτελεί ούτε

Με την ΕΓΣΣΕ της 26.2.1975,
η οποία κυρώθηκε με τον Ν 133/
1975 καθιερώθηκε η εβδομάδα των 5
εργασίμων ημερών (5μερο εργασίας)
δηλ. καθιερώθηκε ως χρονικό όριο
εργασίας οι 45 ώρες την εβδομάδα
(ΕΑ 2979/99 ΔεΝ 2000616). Με την
από 14.2.1984 ΕΓΣΣΕ το χρονικό όριο
ωρών εργασίας καθορίστηκε στις 40
ώρες. Για τους εργαζόμενους 6 ημέρες
την εβδομάδα δηλ. από Δευτέρα έως
και Σάββατο το νόμιμο ωράριο είναι 8
ώρες την ημέρα και 48 την εβδομάδα.
Η απασχόληση περί πέραν των 40
ωρών και μέχρι 48 ωρών την εβδομάδα
συνιστά υπερεργασία και για κάθε ώρα
απασχολήσεως από την 41η μέχρι
και την 48η δικαιούται ο εργαζόμενος
το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά
25% ενώ η απασχόληση του πέραν
των 48 ωρών χωρίς άδεια της αρχής
συνιστά παράνομη υπερωρία για την
οποία δικαιούνται προσαύξηση 100%
του ωρομισθίου τους και για κάθε ώρα
απασχολήσεως. Για τους εργαζόμενους 5
ημέρες την εβδομάδα δηλ. από Δευτέρα
έως και Παρασκευή το νόμιμο ωράριο
είναι 9 ώρες την ημέρα και 45 ώρες την
εβδομάδα, είναι κανονική υπερεργασία
και για κάθε ώρα απασχολήσεως από

την 41η έως και την 45η δικαιούνται το
ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25%,
ενώ η απασχόληση πέραν των 45 ωρών
μέχρι και 48 ωρών συνιστά ιδιόρρυθμη
υπερωρία. Για την απασχόληση αυτή
(4648) ο εργαζόμενος δικαιούται το
ωρομίσθιό του προσαυξημένο κατά
25% διότι αυτές οι 3 ώρες έχουν την ίδια
μεταχείριση με τις νόμιμες υπερωρίες
(αρθρ. 1 § 1 εδαφ. Ά του Ν. 435/76). Η
πέραν των 48 ωρών απασχόληση, άνευ
αδείας της αρχής συνιστά παράνομη
υπερωρία. Εκεί ο εργαζόμενος δικαιούται
πρόσθετη αποζημίωση 100% (Α.Π. 119/
97 ΔΕΝ 5417. ΕΑ 2979/99 ΔΕΝ 200616
ΕΑ 1926/99 Δ/νη 411399). Στο σύστημα
της πενθήμερης εργασίας η τυχόν
απασχόληση του εργαζόμενου Σάββατο
ή Κυριακή, ως έκτη ημέρα δεν αποτελεί
ούτε υπερεργασία ούτε υπερωρία,
διότι αυτές (υπερεργασία, υπερωρία)
περιορίζονται στις εργάσιμες ημέρες της
εβδομάδος και δεν επεκτείνονται στην
παραπάνω ημέρα που απασχολήθηκε ο
εργαζόμενος. Η εργασία τις ημέρες αυτές
ρυθμίζεται με αυτοτελείς διατάξεις και όχι
σε συσχετισμό με το χρονικό όριο της
απασχολήσεως του εργαζομένου τις
εργάσιμες ημέρες. (Α.Π. 24/2000 Δ/νη
41719 Α.Π. 257/99 Ε. Εργ. Δ. 59479).

774/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Καραχάλιος, Κων/νος Τσίτος, Ευάγγελος
Ματσούκης).
Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο (672 Α.Κ.). Έννοια
του σπουδαίου λόγου. Στην καταγγελία δεν είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να
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Κατά τη διάταξη του άρθρου 672
ΑΚ, καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα
σε κάβε περίπτωση να καταγγείλει
οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο
λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία. Κατά
την έννοια της διατάξεως αυτής σπουδαίο
λόγο αποτελούν τα περιστατικά εκείνα,
ή ακόμη και το μεμονωμένο εκείνο
περιστατικό, εξαιτίας των οποίων δεν
είναι δυνατόν, κατ’ αντικειμενική κρίση,
σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά
ήθη, να αξιωθεί από οποιονδήποτε εκ των
συμβαλλομένων μερών η συνέχιση της
συμβάσεως μέχρι τη συμφωνημένη ή την
εκ του νόμου υποχρεωτική λήξη της (ολ.
ΑΠ 10/1995 ΝοΒ 44.181, ΑΠ 14/1999 ΝοΒ
48.248, ΑΠ 1701/1998 Ελλ.Δικ. 42.125).
Τέτοιο δε σπουδαίο λόγο δικαιολογούντα
την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας
ορισμένου χρόνου αποτελεί κυρίως η
ουσιώδης παράβαση των συμβατικών
υποχρεώσεων του μισθωτού (ΑΠ
1532/2000 Ελλ. Δικ. 42.1310). Τυχόν
δε ανυπαρξία σπουδαίου λόγου ή αν ο

προβαλλόμενος ως σπουδαίος λόγος
καταγγελίας δεν είναι τόσο σπουδαίος και
σοβαρός, ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει
την πρόωρη λύση της συμβάσεως,
καθιστά την καταγγελία της συμβάσεως
ορισμένου χρόνου άκυρη (ΑΠ 1701/1998
ό.π.). Περαιτέρω, ο εργοδότης δεν είναι
υποχρεωμένος με ποινή ακυρότητας να
εκθέτει στο έγγραφο της καταγγελίας τον
σπουδαίο λόγο ή τα περιστατικά που την
θεμελιώνουν, αφού η παραπάνω διάταξη
δεν θέτει τέτοια προϋπόθεση (ΑΠ 14/1999
ό.π.). Τέλος, η κίνηση, η εκκρεμότητα
και το αποτέλεσμα της πειθαρχικής
διαδικασίας, δεν επηρεάζουν το δικαίωμα
του εργοδότη να καταγγείλει, κατά το
άρθρο 672 ΑΚ, για σπουδαίο λόγο, τη
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
όπως είναι και η σύμβαση ως προς
την οποία προβλέπεται από κανονισμό
αποχώρηση του μισθωτού αυτοδικαίως
από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας
(ΑΠ 1532/2000 Ελλ. Δικ. 42. 1310).

785/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Παναγιώτου).
Ο.Τ.Ε. Εκτακτο προσωπικό ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Πότε και πώς
απολύεται.

Κατά τη διάταξη του αρθρ. 24 του
ΓΚΠΟΤΕ, που έχει ισχύ ουσιαστικού
νόμου (εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
του αρθρ. 7 εδ. στ’ του ΑΝ 301/1968,
δημοσιεύθηκε στο 568/69 ΦΕΚ και
κυρώθηκε με το αρθρ. 54 §1 του ΝΔ
165/1973), το έκτακτο προσωπικό
προσλαμβάνεται με σύμβαση είτε
ορισμένου είτε αόριστου χρόνου. Η
διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με το
αρθρ. 249 του ΓΚΠΟΤΕ, που τέθηκε

σε ισχύ με την 95917/1989 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας, Εργασίας
και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 747/1989,
τεύχ. Β’), από την οποία προκύπτει ότι
δεν επιτρέπεται η πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού για την εκτέλεση έργου
οιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας με
σύμβαση αόριστου χρόνου, ειδικώς
δε για την εκτέλεση έργου των λοιπών
κλάδων και ειδικοτήτων (πλην των
κλάδων ΔιοικητικούΕκμεταλλεύσεως
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Οικονομικού και Τεχνικού) και για την
εκτέλεση ειδικού έργου των εξαιρούμενων
κλάδων, εφόσον πρόκειται για κάλυψη
πρόσκαιρων ή εποχιακών αναγκών,
επιτρέπεται η πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού με σύμβαση ορισμένου
χρόνου, η οποία δεν επιτρέπεται
να παραταθεί ή να ανανεωθεί ή να
μετατραπεί σε σύμβαση αόριστου χρόνου.
Για το προσωπικό αυτό, εκτός από τις
διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται
και οι διατάξεις αυτές της εκτός του
κανονισμού κειμένης νομοθεσίας και ως
τέτοια εννοείται η νομοθεσία σχετικά με
τις προσλήψεις που διέπει τον Δημόσιο
τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από
το αρθρ. 6 §1 του Ν. 1286/1982, που
τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως με
το αρθρ. 14 του Ν. 2190/1994, στον
οποίο υπάγεται και ο ΟΤΕ, δηλαδή η
περιλαμβανομένη στον Ν. 1735/1987.
Εδικότερα, από το άρθρο 13 του νόμου

αυτού προκύπτει ότι για όλους τους
φορείς του δημόσιου τομέα ο χρόνος
διαρκείας της συμβάσεως εργασίας του
προσωπικού που προσλαμβάνεται για
κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο σε ένα έτος, που
μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη το
πολύ έτος. Μετά τη λήξη του παραπάνω
χρόνου απασχολήσεως η σύμβαση
λύεται αυτοδικαίως και το προσωπικό
αποχωρεί από την υπηρεσία χωρίς καμία
αποζημίωση και χωρίς καμία διατύπωση.
Οποιαδήποτε παράταση της αρχικής
συμβάσεως ή ανανέωση με σύναψη νέας
συμβάσεως πέρα από το ανώτατο κατά
περίπτωση χρονικό όριο απασχόλησης
απαγορεύεται και οι προϊστάμενοι των
υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα
που ενεργούν κατά παράβαση των
ανωτέρω διατάξεων διώκονται ποινικά
για παράβαση καθήκοντος.

810/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Κατριμπούζας, Ιωάννης Καρέλας).
Σημ. Βλ. και την επομένη ΕΠ 811/03.
Σύμβαση εργασίας Ν.Π.Δ.Δ. ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλου σε θέση που δεν είναι
νομοθετημένη. Απαγορεύεται (103 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος 1975). Εξαιρέσεις
για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες. Προσωπικό επιστημονικό, τεχνικό και
βοηθητικό. Έννοια των ν. 993/1979, 2266/1994 και π.δ. 410/98. Ειδική κατηγορία
προσλαμβανομένων με ειδικές γνώσεις πληροφορικής. Μισθολόγιο των υπαλλήλων
αυτών. Επίδομα πληροφορικής.

Επειδή, κατά το άρθρο 103 παρ.
2 και 3 του Συντάγματος 1975,
καταλαμβάνοντος την επίδικη έννομη
σχέση, κανένας δεν μπορεί να διορισθεί
υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι
νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να

προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να
καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες
ανάγκες
με
προσωπικό
που
προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική
περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου.
Οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού
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καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού
προσωπικού μπορούν να πληρούνται με
προσωπικό που προσλαμβάνεται με
σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει
τους όρους για την πρόσληψη, καθώς
και τις ειδικότερες εγγυήσεις, τις οποίες
έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται
(βλ. αντίστοιχες διατάξεις στο άρθρο 103
παρ. 2 και 3 του αναθεωρηθέντος
Συντάγματος με το ψήφισμα της 6.4.01,
ΦΕΚ 84 Α’/ 17.4.01). Κατά την ανωτέρω
συνταγματική διάταξη επιτρέπεται η, κατ’
εξαίρεση, πρόσληψη προσωπικού, αντί
διορισμού, σε οργανικές θέσεις μονίμων
υπαλλήλων, με υπαλληλική σχέση
ιδιωτικού δικαίου (ΣτΕ 2406/91, ΑΠ 295/
94 Ε.Ε.Δ 1995 1015), εφόσον πρόκειται
προσωπικό «ειδικό επιστημονικό»,
«τεχνικό» και «βοηθητικό». Στην πρώτη
κατηγορία ανήκουν επιτελικές και
ιδιαζούσης φύσεως θέσεις, στελεχούμενες
με πρόσωπα που έχουν ειδικές
επιστημονικές γνώσεις, πέραν των
απαιτουμένων για την λήψη πτυχίου
Ανωτάτης Σχολής, ενώ στο «τεχνικό»
προσωπικό υπάγονται όλες οι ειδικότητες
του τεχνικού κλάδου με εξαίρεση τους
πτυχιούχους Ανώτατης Σχολής
(Πολυτεχνείου, κ.λ.π.), οι οποίοι μόνο
στην πρώτη κατηγορία μπορούν, κατ’
αρχήν, να υπαχθούν. Στο «βοηθητικό»
προσωπικό περιλαμβάνονται όσοι
ασκούν χειρονακτική εργασία, μη
συνδεόμενοι με την άσκηση δημοσίας
εξουσίας. Η θέση δε στο Δημόσιο και τα
άλλα Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
χαρακτηρίζεται ως οργανική εφόσον
αφορά υπηρεσία, δηλαδή εξυπηρέτηση
πάγιας και διαρκούς, είναι δε δημοσίου
δικαίου όταν κατά την ανωτέρω
συνταγματική ρύθμιση μπορεί να
πληρωθεί αποκλειστικά με σχέση
δημοσίου δικαίου, και ιδιωτικού δικαίου όταν
μπορεί να πληρωθεί, κατ’ εξαίρεση, και
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με σχέση ιδιωτικού δικαίου, όπως
συμβαίνει με τις ανωτέρω κατηγορίες
υπαλλήλων. Οι οργανικές δε θέσεις,
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
συνιστώνται κανονιστικά, δηλαδή με
νόμο, ή κανονιστική πράξη, δηλαδή
Προεδρικό Διάταγμα ή Υπουργική
Απόφαση κ.λ.π., ακόμα δε και με την ίδια
την διοικητική εκτελεστή πράξη διορισμού
του υπαλλήλου, όπως συμβαίνει στην
περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 1, 2 παρ.
1, δ’ και § § 22 του Ν. 1476/84 και στην
περίπτωση του άρθρου 10 παρ. 1 Ν.
2266/94 (βλ. σχετ. Α. Τάλος,
γνωμοδότηση Διοικητική Δίκη 12/2000
σελίς 778, του ιδίου Διοικ. Δίκαιο 200 επ.,
309 επ.). Στα πλαίσια της ανωτέρω
συνταγματικής ρυθμίσεως εκδόθηκε ο ν.
993/79 (Α’281) «περί του επί συμβάσει
εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού
του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως και των λοιπών Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», με το
άρθρο 9 του οποίου προβλέφθηκε η
πρόσληψη στο Δημόσιο και τα λοιπά
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού
προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου. Η ίδια ρύθμιση
διαλαμβάνεται και στα άρθρα 1 και 4 του
Π.Δ. 410 της 18/30.8.88 «Κωδικοποίηση
σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των λοιπών
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(Α’ 151). Περαιτέρω στο Ν. 2266/13.12.94
(Α’ 218) «Έλεγχος Δημόσιου Τομέα
Μετατάξεις Κατάταξη προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Άλλες
ρυθμίσεις» ορίζονται τα εξής: Άρθρα 10
παρ. 1 «Προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που
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υπηρετεί στο Δημόσιο και σε Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και η
σύμβαση που έχει ανανεωθεί ή παραταθεί
τουλάχιστον μία φορά, εφόσον έχει
συμπληρώσει κατά τη δημοσίευση του
νόμου αυτού: α) συνεχόμενη ή με
διακοπές το πολύ ενός (1) μηνός κάθε
φορά παροχής υπηρεσίας τουλάχιστον
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ή β)
συνολική παροχή υπηρεσίας στο ίδιο
Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. τριάντα (30)
τουλάχιστον μηνών, ανεξάρτητα από τη
διάρκεια τυχόν ενδιάμεσων διακοπών.
Κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ...». Άρθρο 10 παρ. 2
«Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου υπάγεται και το
προσωπικό με σχέση εργασίας
ορισμένου χρόνου ή έργου, που
υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία, των ΑΕΙ
και ΤΕΙ, το οποίο αν και μισθοδοτείται
από προγράμματα, χρηματοδοτούμενα,
συνολικά ή κατά ένα μέρος, από πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην ΕΟΚ)
ή διεθνών Οργανισμών ή δυνάμει
διεθνών συμβάσεων ή από ειδικό
λογαριασμό έρευνας των Ιδρυμάτων
αυτών, εξαιρουμένου του επιστημονικού
προσωπικού που ασκεί ερευνητικό
έργο». Άρθρο II παρ. 2 « Οι
κατατασσόμενοι εντάσσονται σε
υφιστάμενες θέσεις αντίστοιχης ή
παρεμφερούς ειδικότητος και αν δεν
υπάρχουν σε προσωρινές θέσεις
αντίστοιχης ειδικότητας, που συνιστώνται
με την απόφαση κατάταξης», κατά δε την
παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου «Η
κατάταξη γίνεται σε ειδικότητα αντίστοιχη
με την ειδικότητα και τους όρους με τους
οποίους κάθε υπάλληλος έχει προσληφθεί
ή με τα καθήκοντα που ασκεί, ανάλογα
με τα τυπικά του προσόντα».
Παράγραφος 4. «Οι κατατασσόμενοι
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λαμβάνουν τις αποδοχές της νέας θέσης
τους από την ημερομηνία που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως η πράξη κατάταξής τους.
Αν οι αποδοχές αυτές είναι κατώτερες
από εκείνες που τους καταβάλλονταν, οι
υπάλληλοι διατηρούν τις αποδοχές που
ελάμβαναν κατά την κατάταξή τους
ώσπου να εξισωθούν με αυτές της θέσης
τους». Από τις αμέσως ανωτέρω
ουσιαστικές διατάξεις συνάγονται τα
ακόλουθα: 1) Οι υπηρετούντες με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στο Δημόσιο και τα λοιπά
Ν.Π.Δ.Δ. κατά τον χρόνο ενάρξεως
ισχύος του ανωτέρω νόμου 2266/
13.12.94 κατ’ άρθρο 17), κατατάσσονται
με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, με
εξαίρεση το ειδικό επιστημονικό
προσωπικό που ασκεί ερευνητικό έργο.
2) Η εν λόγω κατάταξη γίνεται με σχετική
διοικητική πράξη του αρμοδίου
υπηρεσιακού οργάνου, εφόσον
συντρέχουν οι στο άρθρο 10 παρ. 1
οριζόμενες ως προς τον χρόνο υπηρεσίας
ουσιαστικές προϋποθέσεις. 3) Εφόσον
για τον κατατασσόμενο δεν προβλέπεται
από τον νόμο ή κανονιστική πράξη
οργανική θέση αντίστοιχης ή
παρεμφερούς ειδικότητας τότε με την ίδια
την διοικητική πράξη της κατατάξεως
στον οικείο κλάδο και ανάλογα με τα
προσόντα του κατατασσόμενου
υπαλλήλου, συνιστάται προσωρινή
προσωποπαγής οργανική θέση
αντίστοιχης ειδικότητας ειδικής για τον
κατατασσόμενο και καταργούμενη με την
αποχώρηση του προσωπικού της φορέα.
4) Για την νομιμότητα της κατατάξεως
καμία επιρροή δεν ασκεί το γεγονός ότι
ο κατατασσόμενος απασχολείται σε
ερευνητικά
προγράμματα
της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλων Διεθνών
Οργανισμών, αφού και για το προσωπικό
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αυτό (με εξαίρεση το ερευνητικό
επιστημονικό προσωπικό) έχουν πλήρη
εφαρμογή οι άνω διατάξεις τόσο ως προς
την κατάταξη, όσο και ως προς τις
αποδοχές. 5) Στους κατατασσόμενους με
σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
από της εκδόσεως και της δημοσιεύσεως
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
διοικητικής πράξεως της κατατάξεως
καταβάλλονται όλες ανεξαιρέτως οι
αποδοχές (βασικός μισθός, επιδόματα
κ.λ.π.) που προβλέπονται από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τους
τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και
των λοιπών Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου του αντιστοίχου
κλάδου και μισθολογικού κλιμακίου, εκτός
και εάν (εξαίρεση του κανόνος) ο
κατατασσόμενος μέχρι την κατάταξη
ελάμβανε υψηλότερες στο σύνολο τους
αποδοχές, οπότε διατηρεί την αξίωση του
για την καταβολή των υψηλότερων αυτών
αποδοχών. Εξάλλου, η 2048842/6017/
0022/6.5.89 κοινή απόφαση των
Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως,
Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ 455/
12.6.89 τ.Β’), που εκδόθηκε βάσει του
άρθρου 7 παρ. 2 της 88555/3293/4.10.88
κοινής αποφάσεως των Υπουργών
Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εσωτερικών,
Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ 721
τ.Β’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 39
του ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79) και επικαλείται
την ανάγκη θεσπίσεως κινήτρου για
προσέλευση και παραμονή προσωπικού
ορισμένων ειδικοτήτων στα κέντρα
πληροφορικής του Δημοσίου και των
λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. λόγω της απαιτούμενης
εξειδικεύσεως
στο
αντικείμενο
απασχολήσεως του και των συνθηκών
εργασίας, ορίζει τα εξής: «Στο προσωπικό
των
παρακάτω αναφερομένων
ειδικοτήτων των ΥπηρεσιώνΔιευθύνσεω
νΤμημάτων και Κέντρων πληροφορικής
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του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,
χορηγείται ειδικό επίδομα, ως κίνητρο
προσελεύσεως και παραμονής, με
ποσοστό επί του βασικού μισθού του Μ
Κ 28 του ν. 1505/84 ως ακολούθως: 1)
Αναλυτές προγραμματιστές και
Ηλεκτρονικοί
Μηχανικοί
και
εμπειρογνώμονες πληροφορικής 40%.
2) Χειριστές Χειρίστριες Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, Κοπτικών Μηχανημάτων
και Εισαγωγής Στοιχείων 33%...». Με την
υπ’ αριθμ. 2006402/481/0022/1995
Υπουργική Απόφαση ( β’455), εκδοθείσα
με βάση την ίδια πιο πάνω εξουσιοδοτική
Απόφαση, το ανωτέρω επίδομα και για
τις προαναφερόμενες με αριθμό 1 και 2
κατηγορίες υπαλλήλων ορίσθηκε από
1.7.95 στο ποσό των 30.000 και 25.000
δραχμών αντίστοιχα. Των ανωτέρω
Κανονιστικών Πράξεων, επηκολούθησε
ο Νόμος 2470/97 (Α’40) «Διαμόρφωση
μισθολογίου προσωπικού της Δημοσίας
Διοικήσεως και άλλες συναφείς
διατάξεις», στο άρθρο 8 του οποίου
ορίζονται τα εξής: «Πέρα από το βασικό
μισθό του κάθε μισθολογικού κλιμακίου,
όπως αυτός ορίζεται στο προηγούμενο
άρθρο, χορηγούνται και τα εξής τακτικά
επιδόματα, κατά μήνα: 1…….11.
Επίδομα πληροφορικής, για τους
ειδικευμένους υπαλλήλους που ανήκουν
οργανικά σε κλάδους πληροφορικής,
υπηρετούν σε νομοθετημένες υπηρεσίες,
διευθύνσεις, τμήματα ή κέντρα
πληροφορικής και κατέχουν τα προσόντα
που ορίζονται στο π.δ. 194/88 (ΦΕΚ 84
Α’), καθώς και στους Ηλεκτρονικούς
Μηχανικούς Ασφαλείας εναερίου
κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, οριζόμενο κατά ειδικότητα
ως εξής: α. Αναλυτές προγραμματιστές,
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε τριάντα
χιλιάδες (30.000) δραχμές, β) Χειριστές
Χειρίστριες Η/Υ, διατρητικών μηχανών
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και η εισαγωγή στοιχείων σε είκοσι πέντε
χιλιάδες (25.000) δραχμές. Σε περίπτωση
που ανατίθεται, με απόφαση του οικείου
Προϊσταμένου
διεύθυνσης,
η
αναπλήρωση των καθηκόντων των
προαναφερομένων θέσεων και
ειδικοτήτων σε υπαλλήλους αντίστοιχης
εξειδίκευσης άλλων κατηγοριών, το
ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους
υπαλλήλους αυτούς με απόφαση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το επίδομα
αυτό καταβάλλεται μόνο εφόσον και για
όσο διάστημα οι δικαιούχοι εργάζονται
στις προαναφερόμενες ειδικότητες, με
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
στις υπηρεσίες που έχει προβλεφθεί η
ειδική θέση ... Πλην των ανωτέρω
περιοριστικά
αναφερομένων
περιπτώσεων, το επίδομα πληροφορικής
δεν καταβάλλεται σε άλλες ειδικότητες,
όπως σε χρήστες Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
ή
Προσωπικών
Υπολογιστών, ούτε και σε εκπαιδευτικούς
κλάδους πληροφορικής. Από τις
παρατεθείσες διατάξεις, σε συνδυασμό
με το άρθρο 11 παρ. 1 β’ του π.δ. 194/88
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού
σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
συνάγεται ότι από 1.1.97 η καταβολή του
επιδόματος πληροφορικής υπήχθη σε
διαφορετικότερο
(αυστηρότερο)
νομοθετικό καθεστώς από εκείνο που
είχε θεσπισθεί με τις παραπάνω
Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες από
1.1.97 έπαυσαν να ισχύουν, σύμφωνα
με την διάταξη του άρθρου 31 εδ. ή του
Ν. 2470/97, ορίζουσα ότι «κάθε άλλη
γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που
αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού
ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που
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διέπονται από αυτά καταργείται».
Ειδικότερα, σύμφωνα με την
προαναφερόμενη νεώτερη νομοθετική
ρύθμιση, η καταβολή του επιδόματος
πληροφορικής, τελεί υπό τον όρο της
σωρευτικής συνδρομής των εξής
προϋποθέσεων: 1) Ο υπάλληλος πρέπει
να υπηρετεί σε νομοθετημένη οργανική
θέση του κλάδου της πληροφορικής υπό
την προεκτεθείσα νομική έννοια. Αν δεν
ανήκει οργανικά σε τέτοια θέση, αλλά σε
άλλη κατηγορία υπαλλήλων, πλην όμως
με απόφαση του προϊσταμένου της
Υπηρεσίας του ανατέθηκε η αναπλήρωση
των καθηκόντων των προαναφερομένων
θέσεων και ειδικοτήτων (π.χ.
προγραμματιστού χειριστού Η./Υ.), ως
διαθέτων τα απαιτούμενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, για την καταβολή
του επιδόματος απαιτείται απόφαση του
οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2)
Πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα που
προβλέπονται στο π.δ. 194/88. Σύμφωνα
με το εν λόγω π.δ. (άρθρα 9 και 11), και
ειδικότερα για τον κλάδο τεχνολογικής
εκπαιδεύσεως πληροφορικής ειδικότητος
πληροφορικής και ηλεκτρονικών
υπολογιστικών συστημάτων, απαιτείται,
αντίστοιχα, πτυχίο ή δίπλωμα
πληροφορικής ή ηλεκτρονικών
υπολογιστικών συστημάτων ΤΕΙ ή τίτλος
σπουδών, αντιστοίχων ειδικοτήτων,
ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής. 3) Η απασχόληση του
υπαλλήλου στις παραπάνω ειδικότητες
(προγραμματισμός χειρισμός Η/Υ)
πρέπει να είναι πλήρης και αποκλειστική,
μη αρκούσης της απλής χρήσεως
προσωπικού Η/Υ στα πλαίσια της
διεκπεραιώσεως της τρέχουσας
υπηρεσίας.
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811/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Κατριμπούζας, Γιάννης Καρέλας).
Σύμβαση εργασίας. Επίδομα πληροφορικής σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους
ν.π.δ.δ. Ποιοι το δικαιούνται. Σημ. Βλ. και την ΕΠ 810/03, αμέσως πιο πάνω.

Με το άρθρο 8 παρ. ΙΙ του Ν. 2470/97
(A 40), που φέρει τον τίτλο «Αναμόρφωση
μισθολογίου προσωπικού της Δημοσίας
Διοικήσεως και άλλες συναφείς διατάξεις»,
από 1.1.97 προβλέφθηκε η χορήγηση
ειδικού επιδόματος πληροφορικής σε
όλους τους ειδικευμένους δημοσίους
υπαλλήλους και τους υπαλλήλους
των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α. που είναι
ειδικευμένοι και ανήκουν οργανικά σε
κλάδους πληροφορικής, υπηρετούν σε
νομοθετημένες υπηρεσίες, διευθύνσεις,
τμήματα ή κέντρα πληροφορικής και
κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται
στο π.δ. 194/88 (ΦΕΚ Α’ 84), καθώς
και στους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς
Ασφαλείας εναερίου κυκλοφορίας της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Το
προαναφερόμενο επίδομα ορίσθηκε,
με την ίδια ως άνω διάταξη στο ποσό
των 30.000 δραχμών το μήνα για τους
αναλυτές προγράμματος Ηλεκτρονικούς
Μηχανικούς και στο ποσό των 25.000
δραχμών το μήνα για τους χειριστές
χειρίστριες Η/Υ. Περαιτέρω στην ίδια
πιο πάνω διάταξη ορίσθηκε ότι σε
περίπτωση που ανατίθεται με απόφαση
του οικείου προϊσταμένου διευθύνσεως
η αναπλήρωση των καθηκόντων
των προαναφερομένων θέσεων και
ειδικοτήτων σε υπαλλήλους αντίστοιχης
εξειδικεύσεως άλλων κατηγοριών, το
ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους
υπαλλήλους αυτούς με απόφαση
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ότι το
επίδομα αυτό καταβάλλεται μόνο και για

όσο διάστημα οι δικαιούχοι εργάζονται
στις προαναφερόμενες ειδικότητες, με
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
στην υπηρεσία που έχει προβλεφθεί η
ειδική θέση, καθώς και ότι, πλην των
ανωτέρω περιοριστικώς αναφερομένων
περιπτώσεων, το επίδομα πληροφορικής
δεν καταβάλλεται σε άλλες ειδικότητες,
όπως σε χρήστες Η/Υ ή προσωπικών
Υπολογιστών. Από τις παρατεθείσες
διατάξεις συνάγεται ότι η καταβολή του
ανωτέρω επιδόματος από 1.1.97 στους
υπαλλήλους του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ.
υπήχθη, για λόγους δημοσιονομικής
πειθαρχίας και περιστολής των δημοσίων
δαπανών σε αυστηρότερο απ’ ό,τι
προηγουμένως νομοθετικό καθεστώς,
αφού για την καταβολή του απαιτείται η
σωρευτική συνδρομή των εξής τυπικών
και ουσιαστικών προϋποθέσεων: 1) Ο
υπάλληλος να υπηρετεί σε προβλεπόμενη
από το νόμο κενή οργανική θέση του
κλάδου της πληροφορικής. 2) Να έχει
τα προσόντα που προβλέπονται στο
π.δ. 194 της 3/6.5.88 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις των
δημοσίων υπηρεσιών...», στο άρθρο II
του οποίου ορίζεται ότι για τον διορισμό
σε κενή οργανική θέση του κλάδου
πληροφορικής και για την ειδικότητα Η/Υ,
απαιτείται πτυχίο ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 3)
Η απασχόληση του υπαλλήλου στους Η/Υ
να είναι πλήρης και αποκλειστική, χωρίς
να αρκεί η απασχόληση του «κατά κύριο
λόγο». 4) Στην περίπτωση κατά την οποία
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η προβλεπομένη από τον νόμο στον κλάδο
της πληροφορικής οργανική θέση είναι
κενή και γίνεται η ανάθεση των σχετικών
καθηκόντων χειριστού Η/Υ σε υπάλληλο
άλλης κατηγορίας που έχει τα παραπάνω
προσόντα (πτυχίο ΤΕΙ κ.λ.π.) η λήψη του
άνω επιδόματος συναρτάται με απόφαση
του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Οι περιπτώσεις δε χορηγήσεως του
προαναφερομένου επιδόματος στους
υπαλλήλους του Δημοσίου και των λοιπών
ν.π.δ.δ. στον ανωτέρω νόμο αναφέρονται
περιοριστικώς και όχι ενδεικτικώς, γίνεται
δε ρητή μνεία στην παραπάνω διάταξη
ότι το επίμαχο επίδομα δεν χορηγείται
και στους «χρήστες Η/Υπ., δηλαδή σε
εκείνους τους υπαλλήλους, οι οποίοι προς
διεκπεραίωση της τρέχουσας υπηρεσίας
κάνουν απλή χρήση προσωπικού Η/Υ,
όπως οι δακτυλογράφοι, χωρίς καν να
ανήκουν στο κλάδο της πληροφορικής,
στερούμενοι οποιασδήποτε ειδικεύσεως
και τυπικών προσόντων. Αντίθετα προς
την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση
το επίδομα πληροφορικής μέχρι την
311296 προβλεπόταν με τις Υ.Α. 88555/
3233/1988 (Β’721), 2048842/6017/
0022/1989 (Β’455) και 2006402/481/
0022/1995 (Β’62). Με την τελευταία Υ.
Α. από 1.7.95 ορίσθηκε στο ποσό των
25.000 δραχμών. Με τις ανωτέρω Υ.Α. το
προαναφερόμενο επίδομα καταβαλλόταν
σε όλους τους υπαλλήλους που έχουν
ως κύρια απασχόληση τον χειρισμό Η/Υ,
ανεξαρτήτως τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων τους, της υπάρξεως κενής
οργανικής θέσεως στον κλάδο της
πληροφορικής, καθώς και αποφάσεως
του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με
την οποία εγκρίνεται η καταβολή του άνω
επιδόματος. Το νομοθετικό όμως αυτό
καθεστώς που θεσπίσθηκε με τις άνω
Υ.Α., αφορόν στην καταβολή του ανωτέρω
επιδόματος, καταργήθηκε από 1.1.97 με
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την μεταβατική διάταξη του άρθρου 31
εδ. ή του Ν. 2470/97, σύμφωνα με την
οποία «κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη
κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις
του νόμου αυτού ή κατά το μέρος που
ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν
καταργείται». Εφόσον, όμως, η καταβολή
του ανωτέρω επιδόματος ρυθμίσθηκε
ειδικώς από την διάταξη του άρθρου 8
παρ. II του ανωτέρω νόμου, οι παραπάνω
Υ.Α., που εισήγαγαν ελαστικότερο
νομοθετικό καθεστώς όσον αφορά στην
καταβολή του επιδόματος πληροφορικής,
έπαυσαν να ισχύουν, ως καταργηθείσες,
από 1.1.97. Εξάλλου, η ισότητα, όσον
αφορά τη μισθολογική μεταχείριση,
και η διασφάλιση ίσης αμοιβής, που
επιβάλλεται στον κοινό νομοθέτη από
τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1
και 22 παρ. 1 εδ. β’ του Συντάγματος,
αναφέρεται, σε εργαζομένους, οι οποίοι
παρέχουν όμοια εργασία και εργάζονται
υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες,
επομένως δεν είναι συνταγματικώς
ανεπίτρεπτος η από το νόμο εκάστοτε
μεταχείριση ορισμένης κατηγορίας
μισθωτών, που παρέχει διαφορετική
κατά περιεχόμενο και προϋποθέσεις ή
συνθήκες εργασία, καθώς και όταν δεν
διαθέτει τα ίδια προσόντα ή ανήκει σε
διαφορετική κατηγορία μισθωτών (ΑΠ
1249/2001 Ελ. Δνη 43.135, ΑΠ 1249/2000
Ελ. Δνη 43.133).
Με την υπ’ αριθμ. 2524/7.7.95
πράξη του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου
Πατρών (ΦΕΚ 11/19.1.96), η ενάγουσα
εφεσίβλητη κατετάγη από το εναγόμενο
εκκαλούν στην κατηγορία ΔΕ με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου με την ειδικότητα
της δακτυλογράφου προσωπικού
Ηλεκτρονικού Υπολογιστού για να
εργασθεί με την άνω ειδικότητα στο
τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
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και Τεχνολογίας Υπολογιστών του
εκκαλούντος. Η εν λόγω κατάταξη έγινε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2266/
94. Από της 19.1.96 μέχρι την 15.6.99
η εφεσίβλητη παρείχε τις υπηρεσίες της
στο ανωτέρω τμήμα του εκκαλούντος ως
διοικητικός υπάλληλος, με την ειδικότητα
της δακτυλογράφου, κάνοντας χρήση
προσωπικού Υπολογιστού για την
εκτέλεση της ανατεθειμένης σ’ αυτή
υπηρεσίας. Η εφεσίβλητη στερείται
οποιουδήποτε πτυχίου πληροφορικής,
ΤΕΙ ή άλλης Σχολής της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, δεν υπηρετούσε σε
νομοθετημένη κενή οργανική θέση
του κλάδου της πληροφορικής αλλά
σε οργανική θέση δακτυλογράφου,
συσταθείσα με την ανωτέρω πρυτανική
πράξη, ούτε και υπάρχει απόφαση του
οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για
την λήψη του άνω επιδόματος. Επί
πλέον δεν είχε ως πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση τον χειρισμό Ηλεκτρονικού
Υπολογιστού, για τον οποίο καμία
θεωρητική γνώση με φοίτηση σε κάποιο
εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν είχε. Με βάση
τα ανωτέρω περιστατικά, συναφώς
προς την ανωτέρω νομική σκέψη, η
ενάγουσα εφεσίβλητη δεν δικαιούται
του προαναφερομένου επιδόματος για
το μετά την 1.1.97 χρονικό διάστημα,
αφού καμία εκ των προαναφερθεισών
τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων
δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο της για την
λήψη αυτού. Ειδικότερα: 1) Δεν είχε τις
απαιτούμενες γνώσεις πληροφορικής,
βεβαιούμενη με την κατοχή κάποιου
πτυχίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άνω π. δ/τος. 2) Δεν υπηρετούσε σε κενή
οργανική θέση του κλάδου πληροφορικής.
3) Δεν είχε ως πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση τον χειρισμοί, Η/Υ, αλλά, ως
δακτυλογράφος στο Διοικητικό Τμήμα της
παραπάνω Σχολής του εκκαλούντος, έκανε
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απλή χρήση προσωπικού Υπολογιστού,
για την οποία δεν απαιτούνται ιδιαίτερες
τεχνικές ή θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο
της Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής
επιστήμης ή έστω κάποια εξιδιασμένη
εμπειρία. Η επίδικη αξίωση για την λήψη
του ανωτέρω επιδόματος από 1.1.97 και
μετά δεν μπορεί να βρει νομικό έρεισμα
στις προαναφερόμενες συνταγματικές
διατάξεις περί ισότητος στη μισθολογική
μεταχείριση των εργαζομένων, γιατί,
σύμφωνα με τα όσα εξετέθησαν, η
καταβολή του παραπάνω επιδόματος
προβλέπεται για υπαλλήλους που
παρέχουν την εργασία στο Δημόσιο ή άλλα
ν.π.δ.δ., υπό συνθήκες και προϋποθέσεις
ουσιωδώς διαφορετικές από αυτές υπό
τις οποίες τις παρείχε η εφεσίβλητη, μη
διαθέτουσα τα ίδια με αυτούς τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα, ανήκουσα
σε τελείως διαφορετική κατηγορία
μισθωτών. Επομένως, το ειδικό επίδομα
πληροφορικής που προβλέπεται για
πτυχιούχους που υπηρετούν στο Δημόσιο
ή άλλο ν.π.δ.δ., σε κλάδο πληροφορικής
και σε συγκεκριμένη οργανική θέση του
κλάδου αυτού, δεν μπορεί, με βάση τη
συνταγματική αρχή της ισότητας, να
επεκταθεί αυτοδικαίως χωρίς καμία ειδική
νομοθετική ρύθμιση και στο πρόσωπο της
εφεσίβλητου, ανηκούσης σε διαφορετικό
κλάδο, μη διαθέτουσα τα παραπάνω
προσόντα που διαθέτουν οι υπάλληλοι,
για τους οποίους ειδικώς προβλέφθηκε
η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος.
Επίσης η αγωγή ως προς την επικουρική
βάση του αδικαιολογήτου πλουτισμού, είναι
απορριπτέα ως αόριστη, γιατί, η ενάγουσα
δεν επικαλείται για ποιο λόγο η πρόσληψή
της από το εναγόμενο ήταν άκυρη, αφού
με την κύρια βάση της αγωγής επικαλείται
έγκυρη πρόσληψη. Ακολούθως προς όλα
τα ανωτέρω εσφαλμένως το πρωτόδικο
δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση
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του επεδίκασε στην ενάγουσα εφεσίβλητη
το ανωτέρω επίδομα και δια το χρονικό
διάστημα μετά την 1.1.97, κατά παραδοχή

του σχετικού λόγου εφέσεως ως κατ’
ουσίαν βάσιμου

814/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Δημήτριος Μπερερής).
Σύμβαση εργασίας. Πρόσθετη εργασία που συμφωνείται μεταξύ εργοδότη
– εργαζομένου να παρέχεται εντός του νομίμου ωραρίου. Νόμιμα διεκδικείται
πρόσθετη αμοιβή. Προυποθέσεις. Στοιχεία σχετικής αγωγής. Περιστατικά. Εναγόμενο
το Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε.

Από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 648, 640, 652,
653 και 659 ΑΚ προκύπτει ότι, εάν κατά
τη διάρκεια της συμβάσεως εργασίας,
συμφωνηθεί μεταξύ των συμβληθέντων
η παροχή από τον μισθωτό, εντός του
νομίμου ωραρίου του, πρόσθετης
εργασίας, η οποία κατά τα διδάγματα
της κοινής πείρας και λογικής, δεν
είναι συναφής προς την αρχικώς
συμφωνηθείσα και παρεχόμενη κυρία
εργασία του, ούτε περιλαμβάνεται μεταξύ
των καθηκόντων του μισθωτού που
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση
ή κανονισμό εργασίας, ο μισθωτός
δικαιούται για την πρόσθετη αυτή
εργασία πρόσθετες αποδοχές, εκτός αν
συμφωνήθηκε η μη παροχή πρόσθετου
μισθού ή η κάλυψη αυτού από τις τυχόν
υπέρτερες καταβαλλόμενες για την κυρία
εργασία αποδοχές. Ο πρόσθετος αυτός
μισθός συνίσταται σε ό,τι ο εργοδότης
θα κατέβαλε σε οποιοδήποτε τρίτο για
την παροχή της πρόσθετης εργασίας
που παρείχε ο μισθωτός (ΑΠ 1766/
2001 Ελ.Δ. 43.1400, ΑΠ 1062/01 Ελ.
Δ. 44.453). Από τα παραπάνω, σε
συνδυασμό και με τις διατάξεις του

άρθρου 216 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, για
το ορισμένο της αγωγής του με την οποία
ο μισθωτός ζητεί αμοιβή για παροχή
πρόσθετης εργασίας, αρκεί να επικαλείται
την κυρία εργασία του και την πρόσθετη
που παρείχε μετά συμφωνία με τον
εργοδότη, ώστε να κριθεί αν αυτή δεν
είναι συναφής με την κυρία απασχόλησή
του, το χρόνο που παρείχε την εργασία
αυτή και τον συνηθισμένο για την παροχή
αυτής καταβαλλόμενο μισθό.
Στο παράρτημα του εναγομένου
στην Πάτρα (Γερμανικό Ινστιτούτο
Γκαίτε), εκτός από το διδακτικό
προσωπικό, προβλέπεται μία θέση
υπαλλήλου γραφείου και μία της
κατηγορίας Α1/Α2. Το έτος 1980 με την
από 11.11.1980 έγγραφη σύμβαση ο
ενάγων προσελήφθη από το εναγόμενο
για να προσφέρει την εργασία του στο
παράρτημα στην Πάτρα αμειβόμενος με
τις αποδοχές της παραπάνω κατηγορίας
Α1. Με τη σύμβαση αυτή υπογράφτηκε
από τους διαδίκους και το με ιδία
ημερομηνία «ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», στο
οποίο εξειδικεύονται οι εργασίες τις
οποίες θα εκτελούσε ο ενάγων. Έτσι
ρητώς καθορίστηκε ότι ο ενάγων θα
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εκτελεί τις εξωτερικές εργασίες, τον
χειρισμό της κινηματογραφικής και
φωτογραφικής μηχανής, βοηθητικές
εργασίες στη γραμματεία και επιτήρηση
της βιβλιοθήκης, τήρηση της τάξεως στις
αίθουσες μαθημάτων και στο ινστιτούτο
και καθήκοντα επιστάτη, καθορίστηκε
δε ότι οι βοηθητικές εργασίες στη
γραμματεία, η παροχή πληροφοριών
προφορικώς ή στο τηλέφωνο, όταν
απουσίαζε η γραμματέας και η κατά
περιόδους επιτήρηση της βιβλιοθήκης,
που ανάγονται στα καθήκοντα των
υπαλλήλων της κατηγορίας C1,
συμμετέχουν στην όλη εργασία του
ενάγοντος κατά ποσοστό 10%. Την
εργασία αυτή παρείχε ο ενάγων
από της παραπάνω προσλήψεώς
του, αμειβόμενος με τις εκάστοτε
προβλεπόμενες για την κατηγορία Α1/
Α2 μηνιαίες αποδοχές. Με την πάροδο
όμως του χρόνου, λόγω των αυξημένων
αναγκών της γραμματείας, συνεπεία
σημαντικής αύξησης των μαθητών
που παρακολουθούσαν μαθήματα
γερμανικής γλώσσας στο παράρτημα
Πατρών και επειδή δεν υπήρχε στη
γραμματεία το αναγκαίο προσωπικό,
ανατέθηκαν στον ενάγοντα επί πλέον
εργασίες, που κυρίως είχαν σχέση
με τη λειτουργία της γραμματείας και
τη διενέργεια των εξετάσεων. Έτσι το
1989 με το από 24.5.1989 «ΦΥΛΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ» συμφωνήθηκε ότι ο ενάγων
θα παρέχει α) βοηθητικές εργασίες
στη γραμματεία (τηλέφωνο, παροχή
πληροφοριών σχετικά με τα μαθήματα
και άλλες πληροφορίες, απλές γραφικές
εργασίες στα ελληνικά), τεχνολογία
μέσων επικοινωνίας (κινηματογραφικά
μηχανήματα, βίντεο, κασσετόφωνα,
προβολές
σλάϊτς,
προβολές
μεμβρανών, μεγάφωνο), φωτοτυπικές
εργασίες,
εξωτερικές
εργασίες
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(τράπεζες ταχυδρομείο), τοποθέτηση
και αφαίρεση σε εκθέσεις, κατασκευή
αφισών και άλλες εργασίες στον τομέα
των εκδηλώσεων, τεχνικές εργασίες
επιστάτη συμπεριλαμβανομένων και
των μικροεπισκευών. Όπως ρητώς
αναφέρεται στο φύλλο αυτό εργασίας, ο
ενάγων θα αντικαθιστούσε τη γραμματέα
όταν αυτή απουσίαζε, για την παροχή
δε όλων των παραπάνω εργασιών,
απαιτείτο ανάλογη γνώση όλων των
θεμάτων λειτουργίας του παραρτήματος,
η πρόσθετη δε αυτή εργασία, που ήταν
εργασία της κατηγορίας C1 (υπαλλήλων
γραφείου) συμμετείχε στην όλη εργασία
του ενάγοντος κατά ποσοστό 52%. Λόγω
του ότι ο ενάγων παρείχε έκτοτε και την
πρόσθετη εργασία που αφορούσε την
γραμματειακή υποστήριξη, οι αρμόδιοι
διευθυντές του παραρτήματος Πατρών,
με αλλεπάλληλα έγγραφα τους προς τους
αρμόδιους Διευθυντές του εναγομένου
στην Αθήνα, εζήτησαν να μεταταγεί ο
ενάγων στην κατηγορία C1 (υπαλλήλων
γραφείου), πλην όμως η κεντρική διοίκηση
του εναγομένου στη Γερμανία, αρνήθηκε
να μετατάξει αυτόν στην κατηγορία C1, με
ανάλογη αύξηση και των αποδοχών του
ή να δημιουργήσει ενδιάμεση κατηγορία
(μεταξύ Α1/Α2 και C1) στην οποία να
υπαχθούν μισθολογικά ο ενάγων και
άλλοι εργαζόμενοι στα υποκαταστήματα
του ενάγοντος, οι οποίοι παρείχαν
παραλλήλως εργασίες της κατηγορίας
Α1 και C1, αλλά αμείβονταν μόνο
με τις αποδοχές της κατηγορίας Α1,
λαμβάνοντας και μία πρόσθετη αμοιβή,
αρχικώς 8.000 και αργότερα 11.000 δρχ.
μηνιαίως.
…..Για την πρόσθετη αυτή εργασία
του, η οποία δεν ήταν συναφής με τις
εργασίες κλητήρα (εξωτερικές εργασίες,
επιτήρηση της τάξεως, απλοί χειρισμοί
των κινηματογραφικών και φωτοτυπικών
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μηχανημάτων) δεν συμφωνήθηκε ότι
ο ενάγων δεν δικαιούται επί πλέον
αμοιβή.
…… Για την εργασία αυτή ο
ενάγων δικαιούται πρόσθετη αμοιβή ίση
με εκείνη που το εναγόμενο θα κατέβαλε
για την παροχή αυτής σε οποιονδήποτε
άλλο που θα παρείχε την ίδια εργασία
υπό τις ίδιες συνθήκες. Για την εξεύρεση
του ύψους της πρόσθετης αυτής αμοιβής,
κρίσιμο και αποφασιστικό είναι το γεγονός
ότι τόσο οι Διευθυντές του παραρτήματος
του εναγομένου στην Πάτρα, όσο και οι
αρμόδιοι του κεντρικού υποκαταστήματος
του εναγομένου στην Αθήνα, εζήτησαν,
επανειλημμένως, την αναβάθμιση του
στην κατηγορία C1 των υπαλλήλων
γραφείου, γεγονός που υποδηλώνει

σαφώς ότι, με την αναβάθμιση του στην
ανώτερη μισθολογική κατηγορία C1, θα
καλύπτονταν και η αμοιβή του για την
πρόσθετη αυτή εργασία, από τη διαφορά
των αποδοχών μεταξύ της κατηγορίας C1
και Α1/Α2. Επομένως για την πρόσθετη
εργασία του ο ενάγων δικαιούται της
διαφοράς αποδοχών μεταξύ των δύο
παραπάνω κατηγοριών, όπως μετ’
ορθή εκτίμηση των αποδείξεων έκρινε
και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την
εκκαλουμένη, οι οποίες κατά το κρίσιμο
στην προκειμένη περίπτωση χρονικό
διάστημα από 1.1.94 μέχρι 31.1.1999
ανέρχονται στο συνολικό ποσό των
4.576.431 δραχμών, όπως μετ’ ορθή
εκτίμηση των αποδείξεων έκρινε και ως
προς αυτό το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

844/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, Θεόδωρος Τζαμαλούκας).
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Πότε θεωρούνται ως μία ενιαία σύμβαση
αορίστου χρόνου. Πρόσληψη προσωπικού από την Δ.Ε.Υ.Α Ρίου. Κρίση ότι πρόκειται
για σύμβαση αορίστου χρόνου.

Ο πρώτος από τους ενάγοντες
προσελήφθη από το εναγόμενο,
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρίου»
(Δ.Ε.Υ.A.P.), στις 1.9.2000 με σύμβαση
μισθώσεως έργου, προκειμένου να
παρέχει την εργασία της επίβλεψης της
μηχανοργάνωσης μηχανογράφησης
υποστήριξης Η/Υ καταγραφής δικτύου
ύδρευσης σε πρόγραμμα σχεδίασης
μέσω Η/Υ, βεβαίωσης τελών ύδρευσης
και καταγραφής νέων καταναλωτών, με
διάρκεια 12 μηνών και με μηνιαίο μισθό
287.500 δραχμών. Την ίδια ημερομηνία
(1.9.2000) προσελήφθη και ο δεύτερος

ενάγων με την ίδιας μορφής και διάρκειας
σύμβαση, για να παρέχει την εργασία της
επίβλεψης νέων παροχών επεκτάσεων
δικτύου ύδρευσης καταγραφής των
βλαβών δικτύων ύδρευσης, αντλιοστασίων,
υδατόπυργων και συνεργείων καταγραφής
υδρομέτρων, με μηνιαίο μισθό 307.000
δρχ. Στις 12.11.2001 υπεγράφησαν νέες
συμβάσεις μεταξύ των εναγόντων και του
νομίμου εκπροσώπου του εναγομένου,
ίδιας μορφής και διάρκειας με τις αρχικές,
προκειμένου ο μεν πρώτος να παρέχει
την εργασία της μηχανογραφημένης
υποστήριξης των λειτουργιών της ΔΕΥΑΡ,
ο δε δεύτερος την εργασία της επίβλεψης
της εκτέλεσης των εργασιών επέκτασης
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του δικτύου ύδρευσης. Περαιτέρω,
αποδείχτηκε ότι οι ενάγοντες από την
πρόσληψη τους παρέχουν καθημερινά
τις υπηρεσίες τους στο εναγόμενο και
το τελευταίο αποδέχεται καθημερινά τις
υπηρεσίες τους στον τόπο (στα γραφεία
δηλ. όπου έχει τις εγκαταστάσεις του), σε
συγκεκριμένο ωράριο, από τις 07.00' π.
μ. έως την 14.30' μ.μ. και με τον τρόπο
που αυτό καθορίζει, ενώ υπόκεινται στις
εντολές, οδηγίες και την εποπτεία των
νομίμων εκπροσώπων του εναγομένου
(βλ. ιδίως την κατάθεση της μάρτυρος
αποδείξεως). Επίσης, αποδείχτηκε ότι
οι ενάγοντες από την πρόσληψη τους
δεν απασχολούνται μόνο στις εργασίες
για τις οποίες προσελήφθησαν, αλλά
σε κάθε εργασία που ανακύπτει και έχει
ανάγκη το εναγόμενο, το οποίο στερείται
εντελώς μονίμων τακτικών υπαλλήλων. Με
βάση τα παραπάνω, αποδεικνύεται ότι στην
πραγματικότητα οι ενάγοντες απασχολήθηκαν
για την κάλυψη παγίων και διαρκών
αναγκών του εναγομένου, γεγονός άλλωστε
που συνομολογείται από το τελευταίο (βλ.
πρακτικά του πρωτόδικου δικαστηρίου).
Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο κρίνει, ότι
η σύναψη των ως άνω συμβάσεων ως
«συμβάσεων έργου ορισμένου χρόνου»
δεν εδικαιολογείτο από τη φύση, το είδος
ή το σκοπό της εργασίας των εναγόντων,

ούτε υπαγορευόταν από άλλο ειδικό
λόγο που ανάγεται στις ιδιαίτερες
συνθήκες λειτουργίας του εναγομένου,
ενώ παράλληλα δεν αποδεικνύεται ότι
η σύναψη συμβάσεων με τη μορφή των
συμβάσεων που αναφέρθηκε, επιβάλλεται
από το νόμο, γι’ αυτό και οι συμβάσεις
αυτές καταρτίσθηκαν με τις ως άνω μορφές
προς καταστρατήγηση των διατάξεων περί
καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας
αορίστου χρόνου, αφού αποδείχθηκε ότι
οι προσλήψεις των εναγόντων δεν έγιναν
απλώς για την κάλυψη πρόσκαιρων
αναγκών του εναγομένου, οπότε και θα
ήταν δικαιολογημένη η ορισμένη χρονική
διάρκεια των συμβάσεων αυτών, αλλά
αντιθέτως οι ενάγοντες προσελήφθησαν για
να καλύψουν στην πραγματικότητα πάγιες
και διαρκείς ανάγκες του εναγομένου και,
συνεπώς, δεν εδικαιολογείτο η πρόσληψή
τους με συμβάσεις της ως άνω μορφής.
Ενόψει αυτών, ο όρος που καθορίζει
ορισμένη χρονική διάρκεια είναι άκυρος και,
κατά συνέπεια, πρόκειται για συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και όλες οι προαναφερόμενες
συμβάσεις ορισμένης χρονικής διάρκειας
συνιστούν μία ενιαία σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου από την πρόσληψη
καθενός των εναγόντων μέχρι τη νομότυπη
λύση της.

872/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Αγγελόπουλος, Μαρία Μπιρπανάγου).
Σύμβαση εργασίας. Στοιχεία της αγωγής για μισθούς, υπερωρίες λόγω ακυρότητας
της καταγγελίας.

Βασικές προυποθέσεις της
αξιώσεως μισθών υπερημερίας, που
αποτελούν και ουσιαστικά στοιχεία της
αγωγής, είναι η ύπαρξη σε λειτουργία

έγκυρης συμβάσεως εξηρτημένης
εργασίας αόριστης διάρκειας, ο
συμβατικός ή νόμιμος μισθός ή ο
ειθισμένος και η μη αποδοχή από μέρους
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του εργοδότη της εργασίας, στην οποία
πραγματικά και με τον προσήκοντα
τρόπο προσφέρθηκε ο ενάγων (ΑΠ
1287/84 ΕΕΔ 44,780, Α. Καρακατσάνης
Εργ. Δ. Α’ σελ. 185, Ι. Καποδίστριας Ερμ.
ΑΚ αρθρ. 656 αρ. 20,23). Ο χρόνος
της καταρτίσεως της συμβάσεως δεν
είναι απαραίτητο στοιχείο της αγωγής,
εκτός αν από αυτόν εξαρτάται η
παροχή προσθέτων αποδοχών. Όταν
η υπερημερία του εργοδότη οφείλεται
σε ακυρότητα της καταγγελίας της
συμβάσεως εργασίας, τότε δεν είναι
απαραίτητη η αναφορά στην αγωγή
του στοιχείου της πραγματικής και
προσήκουσας προσφοράς της εργασίας
από τον ενάγοντα, καθόσον η καταγγελία
της συμβάσεως περιέχει και δήλωση της
βουλήσεως του εργοδότη για την μη
αποδοχή στο μέλλον των υπηρεσιών
του απολυθέντος (ΑΠ 1067/1981 ΕΕΔ
41,29). Εξάλλου, αν ο ενάγων ισχυρισθεί

ακυρότητα της καταγγελίας, λόγω μη
τηρήσεως των διατυπώσεων του αρθρ. 5
ν. 3198/1955, δηλαδή λόγω παραλείψεως
του εγγράφου τύπου της καταγγελίας,
το Δικαστήριο οφείλει να εξετάσει και
αυτεπαγγέλτως την τήρησή του (Μπαλής,
Γεν. Αρχές παρ. 53, Ντάσιος παρ. 136,
140). Τέλος ενώ κατά την ΑΚ 653 ο
εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει
τον συμφωνημένο ή τον ειθισμένο μισθό,
κατά την διάταξη του αρθρ. 655 ΑΚ αν δεν
υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια, ο
μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή
της εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά
ορισμένα διαστήματα κατά την διάρκεια
της σύμβασης, καταβάλλεται στο τέλος
καθενός από αυτά. Σε κάθε περίπτωση
μόλις λήξει η σύμβαση γίνεται απαιτητός
ο μισθός που αντιστοιχεί στον χρόνο
έως την λήξη (ΑΠ 142/71 ΕΕΔ 30, 552,
Κυπραίος «ο μισθός και η νομική φύσις
της καταβολής ΕΕΔ 9, 241).

885/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτρης Στουραίτης, Παναγιώτης Καραμπούλιας, Ξενοφών
Νικολάου).
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία για μειωμένη απασχόληση είτε με τη μορφή του μειωμένου
ωραρίου είτε με τη μορφή της εκ περιτροπής εργασίας, απαιτεί έγγραφο τύπο, αλλιώς
θεωρείται σύμβαση πλήρους απασχόλησης και ανεξάρτητα αν απασχολείται ο μισθωτός
ολόκληρο το ωράριο, δικαιούται να λάβει όλες τις νόμιμες αποδοχές του.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 38
του ν. 1892/1990 με έγγραφη ατομική
συμφωνία ο εργοδότης και ο μισθωτός
κατά τη σύσταση της σχέσης εργασίας
ή κατά τη διάρκειά της μπορεί να
συμφωνήσουν για ορισμένο ή αόριστο
χρόνο διάρκεια ημερήσιας ή εβδομαδιαίας
εργασίας μικρότερη της κανονικής (μερική
απασχόληση). Με τη διάταξη αυτή
καθιερώνεται ο έγγραφος τύπος για τη

μερική απασχόληση είτε αυτή γίνεται με
τη μορφή του μειωμένου ωραρίου, είτε με
τη μορφή της εκ περιτροπής εργασίας, είτε
συνομολογείται για ορισμένο ή αόριστο
χρόνο, η έλλειψη δε του έγγραφου
τύπου πλήττει τη σύμβαση ως σύμβαση
μερικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα
να θεωρείται ότι υπάρχει σύμβαση
πλήρους απασχόλησης (ΕΑ 5328/1997
Ελλ. Δικ. 38.1898). Ειδικότερα, εφόσον
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αποδεικνύεται η εργασιακή σχέση και
δεν αποδεικνύεται εγγράφως συμφωνία
για μερική απασχόληση με αντίστοιχη
ανάλογη μείωση των αποδοχών,
θεωρείται ότι ο μισθωτός έχει στη
διάθεση του εργοδότη τις υπηρεσίες του

για πλήρη απασχόληση και ανεξάρτητα αν
απασχολεί αυτόν ολόκληρο το ωράριο ο
εργοδότης, δικαιούται ο μισθωτός όλες τις
νόμιμες αποδοχές (βλ. ιδιαίτερα σημείωση
Κ. Βαλμαντώνη Αρεοπαγίτη υπό την ΕΑ
2420/1991 Ελλ.Δικ. 34.95 επ.).

914/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Μπιρπανάγου, Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου).
Οικιακοί βοηθοί. Διαμονή και διατροφή στην κατοικία του εργοδότη. Τότε δεν διέπεται
η εργασιακή σχέση ως προς το χρόνο εργασίας, την εργασία στις Κυριακές κ.λ.π. από
τις διατάξεις του εργατικού δικαίου. Ο μισθός καθορίζεται από τη συμφωνία, αλλιώς
καταβάλλεται ο ειθισμένος. Για τους οικιακούς βοηθούς δεν ισχύουν τα κατώτατα
όρια μισθών της ΕΓΣΣΕ.

Επειδή ως οικιακοί βοηθοί
χαρακτηρίζονται γενικά αυτοί που
δεν είναι ενταγμένοι σε επιχείρηση
ή εκμετάλλευση αλλά παρέχουν
εξαρτημένη εργασία κατά κύριο λόγο για
εξυπηρέτηση οικιακών ή προσωπικών
αναγκών του εργοδότη ή μελών της
οικογενείας του. Όταν διαμένουν
και διατρέφονται στην κατοικία του
εργοδότη χαρακτηρίζονται ως οικόσιτοι
οικιακοί μισθωτοί. Λόγω της ιδιάζουσας
φύσης των υπηρεσιών που παρέχουν
και των ειδικών περιστάσεων υπό τις
οποίες τις παρέχουν (εντός του οικιακού
περιβάλλοντος, υπό συνθήκες σχέσεως
εμπιστοσύνης και ειδικής μέριμνας για
τον μισθωτό) δεν διέπεται η εργασιακή
σχέση των οικόσιτων οικιακών
μισθωτών από τις ειδικές διατάξεις για
τον χρόνο εργασίας των μισθωτών, για

την εργασία κατά τις Κυριακές κλπ (βλ.
ΑΠ 172/93, ΝοΒ 42, 192, ΕφΑΘ 1747/
90, Δνη 91, 621). Ο μισθός των οικιακών
μισθωτών, οικόσιτων και μη, εξαρτάται
από τη συμφωνία των μερών και σε
περίπτωση που δεν συμφωνήθηκε
οφείλεται ο ειθισμένος μισθός (βλ. Εφ
ΑΘ. 10947/90, Δνη 93, 211).
………Εφόσον δε δεν ισχύουν
για τους οικιακούς μισθωτούς τα
κατώτατα όρια μισθών των ΕΓΣΣΕ
ούτε συμφωνήθηκε στη συγκεκριμένη
περίπτωση ορισμένος μισθός, οφείλεται
ο ειθισμένος μισθός, ο οποίος με
βάση τον χρόνο απασχόλησης της
εφεσίβλητης, το είδος της εργασίας
και τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες
παρείχε τις υπηρεσίες της, ανερχόταν
στο ποσό των 150.000 δρχ. μηνιαίως.
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1001/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κάντας, Δημήτριος Ρήγας).
Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Καταγγελία έγγραφη και καταβολή της
οφειλόμενης αποζημίωσης. Τι περιλαμβάνει η αποζημίωση.

Κατά το άρθρο 5 παρ. 3 εδ.α του
ν. 3198/55, η καταγγελία της αορίστου
χρόνου εργασιακής συμβάσεως
θεωρείται έγκυρη, εφόσον γίνει
εγγράφως και καταβληθεί η οφειλόμενη
αποζημίωση. Επομένως είναι άκυρη
η καταγγελία αν ο εργοδότης δεν
καταβάλει στον απολυόμενο μισθωτό
την αποζημίωση απολύσεως, που
σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 2 του ν.
2112/1920 και 5 παρ. 1 του ν. 3198/
1955 υπολογίζεται βάσει των τακτικών
αποδοχών του απολυομένου κατά τον
τελευταίο μήνα υπό καθεστώς πλήρους
απασχόλησης. Ως τακτικές αποδοχές
θεωρούνται και οι πρόσθετες παροχές
που καταβάλλονταν κατά τη διάρκεια
της εργασιακής συμβάσεως σταθερά και
μόνιμα ως τακτικό νόμιμο ή συμβατικό
αντάλλαγμα της προσφερόμενης
εργασίας. Ειδικότερα από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 648, 649,

653, 361 ΑΚ, 3 παρ. 2 του ν. 2112/1920
και 5 § 1 ν. 3198/1955 συνάγεται ότι μισθό
αποτελεί και κάθε πρόσθετη παροχή
πάνω από τα ελάχιστα όρια αυτού, η
οποία χορηγείται από τον εργοδότη στο
μισθωτό κατά τη διάρκεια της σχέσεως
εργασίας του, τακτικά και ανελλιπώς
ως αντάλλαγμα νόμιμο ή συμβατικό
της εργασίας του. Με την αποδοχή της
παροχής καταρτίζεται σιωπηρή σύμβαση
περί τακτικής καταβολής της ως μισθού,
οπότε η παροχή αυτή δεν μπορεί να
ανακληθεί μονομερώς από τον εργοδότη,
εκτός εάν αυτός επιφύλαξε ρητώς για τον
εαυτό του το δικαίωμα της μονομερούς
ανακλήσεώς της, ή αν η παροχή είχε
χορηγηθεί από ελευθεριότητα ή προς
αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών
της επιχειρήσεως, οι οποίες έπαυσαν
να υπάρχουν (ΑΠ 1205/1998 ΕΕΔ 58
1065, ΑΠ 72/1998 Ελλ.Δικ. 40 1343, ΑΠ
1202/2002 Ελλ. Δικ. 44 159).

1062/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Χριστίνα Λαμπροπούλου).
Σύμβαση εργασίας άκυρη λόγω μη τηρήσεως του απαιτουμένου τύπου (με Δήμο). Χωρεί
αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. Τι περιλαμβάνει ο αδικαιολόγητος πλουτισμός.

Επειδή ο γενικός κανόνας του
άρθρου 904 ΑΚ, σύμφωνα με τον οποίο
σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας
είναι άκυρη ο εργοδότης υποχρεούται

να αποδώσει στον εργαζόμενο με βάση
πλέον την απλή εργασιακή σχέση που
τους συνδέει, την ωφέλεια την οποία
αποκόμισε από την (παράνομη)
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εργασία του, η οποία συνίσταται στην
αμοιβή που θα κατέβαλε σύμφωνα
με τις συνθήκες που επικρατούν στον
τόπο της παροχής της εργασίας σε
άλλο πρόσωπο που θα προσλάμβανε
με έγκυρη σύμβαση εργασίας και
θα είχε τις ίδιες ικανότητες και τα ίδια
προσόντα με εκείνον που παρέσχε την
εργασία, ισχύει και στην περίπτωση που
καταρτίστηκε σύμβαση εξηρτημένης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του
Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και μισθωτού,
χωρίς να τηρηθεί ο επιβαλλόμενος από
το άρθρο 84 του ΝΔ 321/69 ήδη αρθ.
80 Ν 21362/92, ως συστατικό στοιχείο
της συμβάσεως έγγραφος τύπος, όταν
το αντικείμενο της συμβάσεως εμπίπτει
στα όρια που ορίζονται με τις παραπάνω
διατάξεις. Η έλλειψη του τύπου καθιστά
απολύτως άκυρη τη σύμβαση και
λαμβάνεται υπ’ όψιν και αυτεπαγγέλτως
(ΑΠ 432/97 ΝοΒ 46340 61/96 Δ/νη
961575, 1626/95 Δ/νη 9894). Τα ίδια
ισχύουν και στους ΟΤΑ, σύμφωνα με
το άρθρο 3 του ΝΔ 31/1968 (ΕΑ 11549/
95 ΝοΒ 441008) (ΕΑ 4643/94 Ε Εργ
Δ 54796). Τέλος η γενική διάταξη του
άρθρου 904 ΑΚ έχει εφαρμογή και στην
περίπτωση προσλήψεως εργαζομένου
χωρίς την τήρηση των διατάξεων του
Ν 2190/94 που προβλέπει τον τρόπο
προσλήψεως προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου
χρόνου για κάλυψη παροδικών
αναγκών διότι η παρά την απαγόρευση
αυτή ενέργεια επαγόμενη την ακυρότητα
της προσλήψεως συνιστά έλλειψη
νομίμου αιτίας και ο εργοδότης ΟΤΑ
ενέχεται για την απόδοση της ωφελείας
από την εργασία που του παρεσχέθη,
εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές
προϋποθέσεις του άρθρου 904 ΑΚ (Ε
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Πατρ. 954 / 2001 αδημ.). Η αξίωση για
την καταβολή της αναλογίας επιδομάτων
Χριστουγέννων και Πάσχα, αποδοχών
αδείας, επιδόματος αδείας θεμελιούται
ευθέως στους σχετικώς εργατικούς
νόμους, έστω και αν προέρχονται από
άκυρη σύμβαση εργασίας (ΑΠ 983/2000
Ε.Εργ.Δ. 6185, Εκρ. 324/94 ΔΕΝ 51993
Ε. Πειρ. 724/87 ΕΕΔ 4782). Περαιτέρω
η αποζημίωση απολύσεως οφείλεται
και στην περίπτωση καταγγελίας της
σχέσεως εργασίας, σχέση δηλαδή που
δεν στηρίζεται σε έγκυρη εργασιακή
σύμβαση (ΑΠ 442/96 Δ/νη 991114,
ΑΠ 983/2000 Ε.Εργ.Δ. 6185). Κατά το
άρθρο 655 ΑΚ επί συμβάσεως εργασίας,
αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία
ή συνήθεια, ο μισθός καταβάλλεται
μετά την παροχή της εργασίας και
καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα.
Εξάλλου, ασχέτως του άρθρου 655 ΑΚ
για τα επιδόματα δώρων εορτών και
για τις αποδοχές και το επίδομα αδείας
τάσσεται από το νόμο (άρθρο 10 ΥΑ
19040/1981) επακριβώς καθορισμένη
ημέρα καταβολής (31 Δεκεμβρίου, 30
Απριλίου, και η τελευταία το αργότερο
ημέρα του οικείου έτους αντιστοίχως)
ώστε με μόνη την πάροδο της δήλης
αυτής ημέρας να καθίσταται ο εργοδότης
υπερήμερος κατά το άρθρο 341 § 1 ΑΚ
και να οφείλει έκτοτε επί χρηματικού
χρέους τόκο υπερημερίας κατά το άρθρο
345 εδ. α’ ΑΚ (ολ ΑΠ 40/2002 Ε.Εργ.Δ.
611478). Περαιτέρω κατά το άρθρο 2 Ν
3198/1955 η αποζημίωση για καταγγελία
από τον εργοδότη σχέσεως εξηρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου καταβάλλεται
κατά την ημέρα της λύσεως της σχέσεως
εργασίας, εφόσον δεν υπερβαίνει τις
αποδοχές εξ μηνών ( ΑΠ ολ 39 / 2002
Ε. Εργ. Δ. 611482).
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

1115/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευλαλία Μιχαηλίδου, Ανδρέας Αγγελακόπουλος).
Συμβιβασμός σε εργατικές διαφορές. Επιτρέπεται όταν υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση
ή αβεβαιότητα είτε σε σχέση με τις νομικές και πραγματικές προυποθέσεις είτε ως
προς την έννοια των δικαιωμάτων τους.

Κατά το άρθρο 293 Κ.Πολ.Δ., οι
διάδικοι μπορούν σε κάθε στάση της δίκης
να συμβιβάζονται, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. Ο
συμβιβασμός γίνεται με δήλωση ενώπιον
του δικαστηρίου ή του εντεταλμένου
δικαστή ή συμβολαιογράφου και
επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της
δίκης. Εξάλλου, κατά το άρθρο 871
Α.Κ., με τη σύμβαση του συμβιβασμού
οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες
υποχωρήσεις την έριδα ή αβεβαιότητα
για υφιστάμενη έννομη σχέση, αρκεί
το αντικείμενο της σύμβασης αυτής
να μην έχει εξαιρεθεί από την ιδιωτική

πρωτοβουλία, διότι τότε η σύμβαση
του συμβιβασμού θεωρείται ως μη
γενόμενη. Ειδικά, για τα δικαιώματα
του εργαζομένου, που πηγάζουν από
διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, γίνεται
δεκτό ότι επιτρέπεται η επίλυση και
των διαφορών αυτών με συμβιβασμό,
όταν υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση ή
αβεβαιότητα είτε σε σχέση με τις νομικές
και πραγματικές προϋποθέσεις είτε ως
προς την έννοια των δικαιωμάτων αυτών,
οπότε ο εν λόγω συμβιβασμός δεν
αντιβαίνει στη δημοσίας τάξεως διάταξη
του άρθρου 679 Α.Κ. (ΑΠ. 1784/2001
Ελλ. Δικ. 33.1400).

1151/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Παπαδόπουλος, Ελένη Μιχαλοπούλου Τσιμπούκη).
Σύμβαση εργασίας. Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και καταχρηστική άσκηση
του διευθυντικού δικαιώματος. Έννοια των όρων αυτών. Επιδίκαση χρηματικής
ικανοποίησης για ηθική βλάβη. ΟΤΕ. Κανονισμός προσωπικού. Δικαιώματα

Κατά τις διατάξεις των άρθρων
7 παρ. 1 του ν. 2112/1920 648, 652 και
281 Α.Κ. προκύπτει ότι η μονομερής
βλαπτική μεταβολή των όρων της
συμβάσεως εργασίας υπάρχει όταν ο
εργοδότης, χωρίς τη συγκατάθεση του
εργαζομένου, επιχειρεί τροποποίηση
των όρων αυτών, χωρίς να έχει
τέτοια ευχέρεια από τη σύμβαση ή

το νόμο, ενώ καταχρηστική άσκηση
του διευθυντικού δικαιώματος του
εργοδότη υπάρχει όταν η μονομερής
μεταβολή γίνεται απ’ αυτόν σύμφωνα
με τους όρους της συμβάσεως ή του
νόμου, αλλά καθ’ υπέρβαση των ορίων
του άρθρου 281 Α.Κ. Σε περίπτωση
βλαπτικής μεταβολής των όρων
εργασίας του, ο μισθωτός δικαιούται

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

να θεωρήσει τη μεταβολή αυτή, ως
άτακτη καταγγελία της συμβάσεως, και
να απαιτήσει την καταβολή της νόμιμης
αποζημίωσης, είτε να εμμείνει στη
σύμβαση και να αξιώσει την τήρηση των
συμφωνημένων ή οριζομένων από το
νόμο όρων. Εξάλλου από το συνδυασμό
των άρθρων 57, 59, 281, 648, 652, 914,
932 του Α.Κ. προκύπτει, ότι αν η ως
άνω βλαπτική μεταβολή των όρων της
συμβάσεως υπό τις περιστάσεις, υπό τις
οποίες επιχειρείται, είναι αντίθετη προς
την καλή πίστη και ενέχει καταχρηστική
ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος
με αποτέλεσμα την παράνομη προσβολή
της προσωπικότητας του μισθωτού,
μπορεί ο τελευταίος να αξιώσει από τον
υπαίτιο, εκτός των άλλων, και χρηματική
ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που
υπέστη από τον υποβιβασμό και την
ανεπίτρεπτη επαγγελματική του μείωση.
Τέλος, από τις διατάξεις του άρθρου 12
παρ. 1 και 2 του Γενικού Κανονισμού
Προσωπικού του ΟΤΕ, που εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 εδ. στ
του α.ν. 301/1968, κυρώθηκε με το άρθρο
54§1 του ν.δ. 165/1973 και έχει ισχύ
νόμου, προκύπτει ότι ο ΟΤΕ, ασκώντας
με τα αρμόδια όργανα του το διευθυντικό
του δικαίωμα, μπορεί να αναθέτει στο
ανώτερο προσωπικό καθήκοντα κατώτερα
ακόμη κατά ένα βαθμό του κατεχόμενου,
εφόσον η ανάθεση αυτή επιβάλλεται
από το συμφέρον της υπηρεσίας. Δεν
δικαιούται όμως ο ΟΤΕ ικανό υπάλληλο
που ανήκει στο ανώτερο προσωπικό του
και προΐσταται σημαντικού τομέα της
υπηρεσίας, κατέχοντας ανάλογη προς
το βαθμό του θέση, να τον υποβιβάσει,
τοποθετώντας τον σε μη οργανική
θέση τομέα, χωρίς να ανατεθεί σ’ αυτόν
η άσκηση οποιουδήποτε υπηρεσιακού
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έργου, όταν μάλιστα ο υποβιβασμός
δεν γίνεται προς το συμφέρον της
υπηρεσίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η
άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος
του εργοδότη ΟΤΕ δεν υπερβαίνει
απλώς τους απαγορευτικούς όρους
του άρθρου 281 Α.Κ., αλλά συνιστά
ανεπίτρεπτη μονομερή και βλαπτική
μεταβολή των όρων της εργασιακής
συμβάσεως. Επομένως στην περίπτωση
αυτή δεν είναι κρίσιμο στοιχείο, για την
κατά το άρθρο 216 Κ.Πολ.Δικ πληρότητα
της αγωγής η επίκληση από τον
ενάγοντα των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων του επιλεγέντος για την
κατάληψη της θέσεως συναδέλφου
του, αφού δεν πρόκειται για διεκδίκηση
θέσεως από τον ενάγοντα και εκείνον
που κατέλαβε τη θέση αυτή, αλλά για
ανεπίτρεπτο υποβιβασμό του ενάγοντος
που κρίνεται αυτοτελώς και θεμελιώνει
την αγωγή που στηρίζεται στην ανωτέρω
μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων
της συμβάσεως (ΑΠ. 1791/2001, ΑΠ.
1146/2001 ΕΕΔ 61, 849, 1211, ΑΠ.
187/2000 ΕΕΔ 59,645, ΑΠ. 542/1999
ΕΕΔ 58,495).
……….Επίσης οι ίδιες ενέργειες
αποτελούν παράνομη προσβολή
της προσωπικότητας του ενάγοντος,
αφού θίγουν ανεπανόρθωτα την
επαγγελματική του αξία και υπόληψη,
γιατί δημιουργείται η ψευδής εντύπωση
στον υπηρεσιακό και κοινωνικό του
περίγυρο, ότι δεν χρησιμοποιείται
από τη διοίκηση του εναγομένου για
λόγους υπηρεσιακής ανεπάρκειας και
ελλείψεως ήθους και πρέπει να του
επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση
λόγω της ηθικής του βλάβης το ποσό
των 2.000.000 δρχ.
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

1157/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Κολλιόπουλος, Δημήτριος Ζωητός, Γιάννης Μαράτος).
Σύμβαση εργασίας. Προστασία συνδικαλιστών. Προυποθέσεις και έκταση.

Επειδή, κατά το αρθρ. 14§5α του
Ν. 1264/82, είναι άκυρη η καταγγελία
της σχέσεως εργασίας των μελών της
διοίκησης συνδικαλιστικής οργανώσεως.
Με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου καθορίζεται
ο αριθμός των προστατευόμενων
μελών της διοίκησης, ενώ με την παρ.
7 προβλέπεται ότι η σειρά των μελών
που προστατεύονται αν ο αριθμός
των μελών της διοίκησης υπερβαίνει
εκείνον που αναφέρει η προηγούμενη
παράγραφος ορίζει το καταστατικό,
άλλως πρώτος στη σειρά προστασίας
είναι ο πρόεδρος. Με την παρ. 10 του
ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η καταγγελία
της σχέσεως εργασίας των προσώπων
που προστατεύονται σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στο άρθρο αυτό επιτρέπεται
μόνο αν συντρέχουν οι αναφερόμενοι
περιοριστικά στην παράγραφο αυτή
λόγοι, στους οποίους προστέθηκαν και
άλλοι τρείς με το αρθρ. 1§1 το Ν. 1915/
90. Κατά το επόμενο άρθρο 15 του ίδιου
νόμου, όπως ισχύει μετά την
αντικατάσταση του με το αρθρ. 25 του Ν.
1545/85, για τη συνδρομή ενός από τους
ανωτέρω λόγους πριν από την καταγγελία
αποφασίζει
κατά
πλειοψηφία
πρωτοβάθμια και μετά από έφεση η
δευτεροβάθμια επιτροπή. Η απόφαση
της Επιτροπής αυτής αποτελεί διοικητική
πράξη, η οποία, εφόσον δεν ακυρωθεί
από το Σ.τ.Ε ή δεν κριθεί κατά τον
παρεμπίπτοντα έλεγχο των πολιτικών
δικαστηρίων ως μη νόμιμη, δεσμεύει
τα πολιτικά δικαστήρια ως προς το
υποστατό των πραγματικών δικαστηρίων

που στοιχειοθετούν έναν από τους
παραπάνω λόγους καταγγελίας (βλ. ΑΠ.
1258/2002, Δνη 2002,1694, 75/2000,
ΝοΒ 49,36). Εφόσον δεν τηρήθηκε η
προαναφερόμενη διαδικασία, η γενόμενη
καταγγελία είναι άκυρη και ο εργοδότης,
εκτός της υποχρεώσεως του προς
καταβολή των αποδοχών του μισθωτή
συνδικαλιστικού στελέχους κατά τον
χρόνο της υπερημερίας του, είναι
υποχρεωμένος σε επαναπρόσληψη
αυτού, απειλουμένων μάλιστα των
ποινών που προβλέπονται από το
αρθρ. 23 του ίδιου νόμου (βλ. ΑΠ.
197/90, Δνη 90,1028). Η ακυρότητα
όμως της καταγγελίας τελεί υπό την
αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο εργοδότης
γνώριζε τη συνδικαλιστική ιδιότητα του
απολυόμενου μισθωτή, η γνώση αυτή δε
αρκεί να έγινε οποτεδήποτε πριν από την
καταγγελία, ακόμη και κατά την επίδοση
του εγγράφου αυτής (βλ. ΑΠ. (Ολ.) 26/88,
Ε.Εργ.Δ. 1989,23, ΑΠ. 1194/92, Ε.Εργ.Δ.
1994,577, 74/89 Ε.Εργ.Δ. 1990,447,
866/84, Ε.Εργ.Δ. 1985,375. Ακόμη,
υπέρ της απόψεως ότι η προστασία
χωρεί ανεξαρτήτως γνώσεως της
ιδιότητας του συνδικαλιστή εκ μέρους
του εργοδότη (Ντάσιος, Τομ. Β/1 (1995)
§193, Βλαστός, Ατομικό Εργατικό
Δίκαιο, 3η έκδ.,σελ. 1395). Περαιτέρω,
στην περίπτωση που η συμπεριφορά
του συνδικαλιστικού στελέχους
εξέρχεται από τα όρια της γνήσιας
συνδικαλιστικής δράσεως με την οποία
πράγματι επιδιώκεται, σύμφωνα με το
αρθρ. 4§1 του Ν. 1264/82, η διαφύλαξη

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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και η προαγωγή των εργασιακών,
οικονομικών, ασφαλιστικών κοινωνικών
και συνδικαλιστικών συμφερόντων
των εργαζομένων και εξικνείται μέχρι
διαπράξεως ποινικού αδικήματος σε
βάρος του εργοδότη ή μέχρι σημείου
παραβάσεως θεμελιωδών υποχρεώσεων
του προστατευόμενου συνδικαλιστή
ή με πράξεις ή παραλείψεις του από
κακοβουλία έχει καταστήσει αδύνατη
ή έχει θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία
της επιχειρήσεως ή του τμήματος
στο οποίο εργάζεται, τότε η επίκληση
προστασίας του λόγω ακυρότητας της
καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεως
ως συνδικαλιστικού στελέχους για
απόληψη αποδοχών υπερημερίας

και επαναπρόσληψή του μπορεί να
αποκρουσθεί από τον εργοδότη ως
καταχρηστική. Η διαπίστωση της
συνδρομής ή μη τέτοιας καταχρηστικής
ασκήσεως δικαιώματος δεν είναι έργο
της Επιτροπής του αρθρ. 15 του Ν.
1264/1982, η οποία αποφαίνεται αν
συντρέχει ή όχι κάποιος νόμιμος λόγος
για την εγκυρότητα της απολύσεως
του συνδικαλιστικού στελέχους, αλλά
των πολιτικών δικαστηρίων, τα οποία
επιλαμβάνονται σχετικής αγωγής για
καταβολή αποδοχών υπερημερίας
και για επαναπρόσληψή του ακύρως
απολυθέντος συνδικαλιστικού στελέχους
(βλ. ΑΠ.199/90, Ε.Εργ.Δ. 1990,452, 197/
90 ό.π).

1165/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γρηγόριος Δανελάτος, Δημήτριος Γιαννακός).
Σύμβαση εργασίας. Αξίωση από μισθούς υπερημερίας. Ελέγχεται κατά το άρθρο 281
A.Κ. όταν από οκνηρία και κακοβουλία αποφεύγει την εξεύρεση εργασίας.

Το, κατά το άρθρο 656§1 Α.Κ.
δικαίωμα του εργαζομένου προς λήψη
του μισθού του από τον εργοδότη, ο
οποίος τελεί σε υπερημερία σχετικά με την
αποδοχή της συμπεφωνημένης εργασίας,
υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου
281 Α.Κ. κατά το οποίο απαγορεύεται
η άσκηση του δικαιώματος όταν αυτή
υπερβαίνει προφανώς τα από την καλή
πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό
και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος
επιβαλλόμενα όρια. Τοιαύτη δε περίπτωση
στην άσκηση του παραπάνω δικαιώματος

του εργαζομένου υπάρχει όταν αυτός, για
να λάβει τον μισθό του χωρίς να εργασθεί,
ηθελημένα από οκνηρία και κακοβουλία
δηλαδή με πρόθεση ν’ αποκομίσει χωρίς
δικαιολογητικό λόγο ωφέλεια, με ζημία του
εργοδότη του, αποφεύγει αδικαιολόγητα
να επιδιώξει την εξεύρεση εργασίας, την
οποία δύναται ευχερώς ν’ ανεύρει σε
άλλον εργοδότη, απαιτεί δε τους μισθούς
υπερημερίας (ΑΠ. 2021/2000 ΕΕργΔ
6199, ΑΠ. 2020/2000, 653/2000 Ελ.
Δικ. 42406, 123, ΑΠ. 659/2000 ΕΕργΔ
42855).
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

1182/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόρος: Ευλαλία Μιχαηλίδου).
Σύμβαση εργασίας. Υπερεργασία και υπερωρία. Έννοια των όρων. Ωράριο υπαλλήλων
καταστημάτων. Εργασία κατά την Κυριακή.

Με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 26.2.1975,
η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/1975,
εισήχθη η εβδομάδα των 5 εργασίμων
ημερών ή το λεγόμενο διαφορετικά
πενθήμερο
εργασίας,
δηλαδή
καθιερώθηκε ως χρονικό όριο εργασίας
οι 45 ώρες την εβδομάδα. Με την από
14.2.1984 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. το χρονικό όριο
εργασίας καθορίσθηκε σε 40 ώρες
εβδομαδιαίως. Για τους εργαζομένους
6 ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα
έως και Σάββατο, το νόμιμο ωράριο
είναι 8 ώρες την ημέρα και 48 ώρες την
εβδομάδα. Η απασχόλησή τους πέραν
των 40 ωρών και μέχρι 48 ωρών την
εβδομάδα είναι υπερεργασία και για
κάθε ώρα απασχόλησης τους από την
41η μέχρι και την 48η δικαιούνται το
ωρομίσθιό τους προσαυξημένο κατά
25%, ενώ η απασχόλησή τους πέραν
των 48 ωρών χωρίς την άδεια της αρχής
συνιστά παράνομη υπερωρία για την
οποία δικαιούνται προσαύξηση 100%
του ωρομίσθιου τους για κάθε ώρα
απασχόλησής τους. Για τους εργαζομένους
5 ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα
έως την Παρασκευή, το νόμιμο ωράριο
είναι 9 ώρες την ημέρα και 45 ώρες την
εβδομάδα. Η απασχόλησή τους πέραν
των 40 ωρών και μέχρι 45 ωρών την
εβδομάδα είναι κανονική υπερεργασία
και για κάθε ώρα απασχόλησης τους από
την 41η μέχρι και την 45η ώρα δικαιούνται
το ωρομίσθιό τους προσαυξημένο κατά
25%, ενώ η απασχόλησή τους πέραν των
45 και μέχρι 48 ωρών συνιστά ιδιότυπη

υπερωρία, η οποία πραγματοποιείται
κατά την κρίση του εργοδότη, χωρίς να
απαιτείται άδεια ή αναγγελία και για κάθε
ώρα απασχόλησής τους από την 46η
μέχρι και την 48η δικαιούνται ως αμοιβή
το ωρομίσθιο τους προσαυξημένο κατά
25%, διότι οι τρεις αυτές ώρες έχουν
την ίδια μεταχείριση με τις νόμιμες
υπερωρίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 § 1
εδ. α’ του ν. 435/76. Η δε απασχόλησή
τους πέραν των 48 ωρών χωρίς άδεια
της αρχής συνιστά παράνομη υπερωρία,
όπως και στην εβδομάδα των 6 ημερών
εργασίας και δικαιούνται την ίδια όπως
και στην τελευταία περίπτωση πρόσθετη
αποζημίωση (100%). Για τη συνδρομή
υπερεργασίας κριτήριο αποτελεί
όχι η ημερήσια αλλά η εβδομαδιαία
απασχόληση του μισθωτού και μάλιστα
εκείνη που πραγματοποιείται κατά τις
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, διότι η
εργασία του μισθωτού κατά την Κυριακή
ή το Σάββατο ως έκτη ημέρα υπό το
σύστημα της πενθήμερης εργασίας
δεν αποτελεί υπερεργασία, δηλαδή δεν
συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό
των ωρών υπερεργασίας (Α.Π. 1207/
2002 Ελλ. Δνη 44.162, ΑΠ 24/2000
Ελλ. Δνη 41.720, Εφ. Αθ. 810/2001 Ελλ.
Δνη 42.1381, Εφ. Θεσ. 676/2002 Αρμ.
56.1194). Αν κάποιος απασχοληθεί και
κατά την ημέρα του Σαββάτου ακύρως, η
απασχόλησή του κατά την ημέρα αυτή δεν
γεννά αξίωση για αμοιβή υπερεργασίας,
γιατί οι ώρες απασχόλησης κατά το
Σάββατο δεν συναριθμούνται με τις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

453

ώρες των λοιπών ημερών, αλλά παρέχει
σ’ αυτόν το δικαίωμα να διεκδικήσει ένα
ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού του,
κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου
πλουτισμού (Α.Π. 1017/1995 ΔΕΝ
51.1364, Εφ. Θεσ. 676/2002 ό.π.,
Εφ. Θεσ. 2212/2000 Αρμ. 54.1400).
Περαιτέρω, το νόμιμο ανώτατο ωράριο
των εργαζομένων σε καταστήματα
καθορίστηκε με τη διάταξη του άρθρου 9
του ν.δ. 1037/1971 σε 48 ώρες, ενώ με τις
διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1892/1990,
η ισχύς του οποίου άρχισε από 1.9.1990,
προσδιορίστηκαν οι ώρες λειτουργίας
των καταστημάτων (ήδη ισχύει η σχετική
ρύθμιση του άρθρου 23 του ν. 2224/1994)
και καθορίστηκε η πενθήμερη εβδομαδιαία
εργασία των εργαζομένων σε αυτά, χωρίς
να μεταβληθεί το προβλεπόμενο από την
παραπάνω διάταξη του άρθρου 9 του ν.δ.
ανώτατο όριο απασχόλησης, όπως αυτό
προκύπτει τόσο από τη διάταξη του αρθρ.
43 § 8 εδ. α’, όπου ρητώς αναφέρονται
οι διατάξεις ν.δ. 2037 που καταργούνται,
όσο και από την § 4 του αυτού άρθρου,
στην οποία το εβδομαδιαίο ωράριο των
40 ωρών ρητώς χαρακτηρίζεται ως
συμβατικό. Από τον συνδυασμό των

διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι η εργασία
των απασχολουμένων στα καταστήματα
αμείβεται ως υπερωριακή, εφόσον
υπερβαίνει για τους απασχολουμένους
έξι ημέρες την εβδομάδα τις οκτώ ώρες
ημερησίως (48 ώρες την εβδομάδα) και τις
εννέα ώρες ημερησίως (45 εβδομαδιαίως)
για τους απασχολουμένους πέντε ημέρες
εβδομαδιαίως (Εφ. Πειρ. 1132/1996
Ελλ. Δνη 38.676). Εξάλλου, από τον
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
1, 2, 7 και 10 § 1 του β.δ. 748/1966
«Περί κωδικοποιήσεως κ.λ.π. της
κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας
και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών
αργίας», 2 § 1 ν. 435/1976 «περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
ενίων διατάξεων εργατικών νόμων» και
εκείνων των αριθ. 8900/1946 και 25825/
1951 κοινών αποφάσεων των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας, προκύπτει ότι
ο μισθωτός, ο οποίος προσφέρει εργασία
κατά την ημέρα της Κυριακής, δικαιούται,
εκτός από την αναπληρωματική
εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα
της εβδομάδας, να λάβει προσαύξηση
75% επί του νομίμου ημερομισθίου του
(Εφ. Αθ. 3577/1998 Ελλ. Δ.νη 39.908).

1184/2003
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παναγιώτου, Αλέξανδρος Μονοκρούσος).
Σύμβαση εργασίας. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ν. 2643/1998). Διορισμός από την
αρμόδια επιτροπή. Ο διορισθείς έχει υποχρέωση να εμφανιστεί στον εργοδότη για
ανάληψη υπηρεσίας μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της αποφάσεως της
Επιτροπής. Εμφάνιση μετά την παρέλευση του μήνα. Συνέπειες.

Ο εκκαλών, ο οποίος πάσχει
από ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη
διαβήτη και έχει εξαιτίας της πάθησής
του αυτής περιορισμένη δυνατότητα για

επαγγελματική απασχόληση (άτομο
με ειδικές ανάγκες), με την 360/14
Απριλίου 1997 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 8 του Ν. 1648/1986 (ήδη
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άρθρου 9 Ν. 2643/1998), όπως αυτή
διατυπώθηκε στο υπ’ αριθ. 43/2 Απριλίου
1997 πρακτικό της εν λόγω επιτροπής,
τοποθετήθηκε ως προστατευόμενο
πρόσωπο στην επιχείρηση της
εφεσίβλητης ανώνυμης εταιρίας που
έχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της
στο Δρέπανο Πατρών με την ιδιότητα του
υπαλλήλου. Η απόφαση αυτή επιδόθηκε
στον εκκαλούντα αυθημερόν, ήτοι την 14
Απριλίου 1997, όπως προκύπτει από το
προσαγόμενο αποδεικτικό επιδόσεως
της υπαλλήλου της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πελοποννήσου του ΟΑΕΔ
Φ.Β. Για να τελειωθεί η αναγκαστική
αυτή σύμβαση εργασίας, δοθέντος
ότι η απόφαση της Επιτροπής για την
τοποθέτηση του προστατευομένου
προσώπου είναι υποχρεωτική για τον

εργοδότη, πρέπει ο τοποθετούμενος
μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση
σε αυτόν της απόφασης για την
τοποθέτησή του να παρουσιαστεί στην
υπόχρεη επιχείρηση για να αναλάβει
υπηρεσία, εάν δε αυτό δεν συμβεί όχι
μόνο η σύμβαση δεν καταρτίζεται αλλά
και ο υπόχρεος χάνει την προστασία
που του παρέχει ο νόμος (άρθρο 5 §
3 Ν. 2643/1998). Με την εμπρόθεσμη
εμφάνιση του προστατευομένου
προσώπου για ανάληψη εργασίας στην
υπόχρεη επιχείρηση ολοκληρώνεται η
κατάρτιση της αναγκαστικής σύμβασης
εργασίας, ενώ η περαιτέρω άρνηση του
εργοδότη να δεχτεί τις υπηρεσίες του
διορισθέντος καθιστά αυτόν υπερήμερο
(Α.Π. 505/2000 Επ. Εργ. Δ., τόμος 60ος,
σελίδα 753).

1185/2003
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ντίνος Βγενόπουλος, Κων/νος Πετρόπουλος).
Σύμβαση εργασίας. ΔΕΗ. Αγωγή εργαζομένου να αναγνωριστεί δικαστικά ότι εργάσθηκε
και σε άλλον εργοδότη ώστε να αναγνωρισθεί προϋπηρεσία. Δεκτή η αγωγή γιατί με
αυτήν βεβαιώνεται μία έννομη σχέση και όχι ένα πραγματικό γεγονός.

Με την ως άνω αγωγή του ο
εκκαλών, ο οποίος είναι υπάλληλος του
εφεσίβλητου νομικού προσώπου (ΔΕΗ)
από τον Απρίλιο του έτους 1976, ζήτησε
να αναγνωριστεί δικαστικώς ότι για το
χρονικό διάστημα από 1.3.1967 έως
και 1.3.1970 προσέφερε με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας τις υπηρεσίες
του ως τεχνίτης σιδηρών κατασκευών
στον εργοδότη Ε.Κ., σιδηρουργό στην
κοινότητα Γαϊτανίου Ζακύνθου, όπου δεν
είχε επεκταθεί τότε η ασφάλιση του ΙΚΑ
ή άλλου σχετικού ασφαλιστικού φορέα,
προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση

του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 1539/1985
και να αναγνωρίσει με εξαγορά ως
χρόνο ασφάλισης το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα (από 1.3.1967 έως 1.3.1970).
Με την εκκαλουμένη απόφαση η αγωγή
αυτή απορρίφθηκε ως μη νόμιμη, επειδή
«το αντικείμενό της δεν αφορούσε
αναγνώριση έννομης σχέσης αλλά
τεκμηρίωση πραγματικού γεγονότος που
αποτελεί προϋπόθεση του δικαιώματος
του ενάγοντος να εξαγοράσει χρόνο
ασφάλισης προκειμένου να αξιώσει από
το εναγόμενο επίδομα προϋπηρεσίας ή
άλλο δικαίωμα.». Από την επισκόπηση
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και την εν γένει αξιολόγηση του
δικογράφου προκύπτει ότι υπό δικαστική
κρίση και διάγνωση τέθηκε όχι απλούν
πραγματικό γεγονός, αλλά βιοτική
έννομη σχέση, αφού η αναγνώριση
της εκτός της ΔΕΗ προϋπηρεσίας
του υπαλλήλου της με τις οριζόμενες
στο νόμο προϋποθέσεις αποτελεί
προϋπόθεση έννομης συνέπειας,
δηλαδή του δικαιώματος του μισθωτού
να αναγνωρίσει τον αντίστοιχο εκτός ΔΕΗ
χρόνο εργασίας ως χρόνο υπαγόμενο
στην ασφάλιση της τελευταίας. Εξ άλλου
το ότι πρόκειται για αναγνώριση αληθινής
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έννομης σχέσης και όχι πραγματικού
γεγονότος προκύπτει και από τη
διάταξη του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν.
1539/1985, η οποία την αναγνώριση της
ως άνω προϋπηρεσίας θεωρεί δυνατή
και με δικαστική απόφαση. Επομένως το
Πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχθηκε τα
αντίθετα και απέρριψε την αγωγή ως μη
νόμιμη, έσφαλε περί την ορθή εφαρμογή
και ερμηνεία του Νόμου (άρθρο 70 του
Κ.Πολ.Δικ.) και πρέπει η εκκαλουμένη
απόφαση να εξαφανιστεί κατά παραδοχή
της εφέσεως.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

10. ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÌÉÓÈÙÓÅÉÓ
7/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Ανδρέας Νικολετάτος).
Εμπορική μίσθωση. Δικαίωμα αναπροσαρμογής του μισθώματος με βάση τη διάταξη
των άρθρων 388 ΑΚ αλλιώς του άρθρου 288 ΑΚ. Προϋποθέσεις. Ελάττωμα του μισθίου
που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Δικαίωμα του μισθωτή να ζητήσει
μείωση του μισθώματος. Περιστατικά μείωσης του ετήσιου ποσοστού αύξησης του
μισθώματος (από 15% σε 7%) και λόγω μη παραδόσεως ολόκληρου του μισθίου.

Κατά το άρθρο 7 παρ. 4 του π.
δ/τος 34/1995 επί εμπορικών μισθώσεων
μπορεί να ζητηθεί σε κάθε περίπτωση
αναπροσαρμογή του μισθώματος με τη
συνδρομή του άρθρου 388 του Αστικού
Κώδικα. Κατά τη σαφή έννοια της
τελευταίας διατάξεως για την άσκηση
του διαπλαστικού αυτού δικαιώματος,
πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω
προϋποθέσεις: α) μεταβολή των
περιστατικών στα οποία κυρίως, ενόψει
της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη
της αμφοτεροβαρούς συμβάσεως,
β) η μεταβολή να επακολούθησε την
κατάρτιση της συμβάσεως και να
οφείλεται σε λόγους που ήταν έκτακτοι
και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και
γ) από τη μεταβολή αυτή, η παροχή του
οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής,
να γίνεται υπέρμετρα επαχθής. Σε
περίπτωση δε που δεν συντρέχουν
οι παραπάνω προϋποθέσεις της
ειδικής διατάξεως του άρθρου 388
ΑΚ, εφαρμόζεται η γενική διάταξη του
άρθρου 288 του ίδιου κώδικα, κατά την
οποία “ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να
εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η
καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα
συναλλακτικά ήθη” (ολ ΑΠ 9/1997 Ελ. Δικ.

38.767, ολ ΑΠ 927/82 Ελ.Δικ. 24.45, ΑΠ
1138/1990 Ελ. Δικ. 32.808). Εξάλλου, από
τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων
574, 575 και 576 ΑΚ, προκύπτει ότι ο
εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει
στο μισθωτή το μίσθιο κατάλληλο για τη
συμφωνηθείσα χρήση και να το διατηρεί
έτσι σε όλη τη διάρκεια μισθώσεως. Εάν
δε κατά τη διάρκεια της μισθώσεως
αναφανεί ελάττωμα, που συνεπάγεται
τη μερική ή πλήρη παρακώλυση της
συμφωνημένης χρήσης, ο μισθωτής
δικαιούται να ζητήσει μείωση του
μισθώματος (ΑΠ 1839/1990 Ελ.Δικ.
32. 1248). Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του από
20.10.1995 μισθωτηρίου συμβολαίου,
το εφεσίβλητο ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»
εκμίσθωσε στον εκκαλούντα, ύστερα
από διενεργηθέντα δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό που κατακυρώθηκε σ’ αυτόν,
το κυλικείο εστιατόριο, που βρίσκεται
στο κτίριο Β του ως άνω Νοσοκομείου.
Η διάρκεια της μισθώσεως αυτής
ορίστηκε για πέντε χρόνια, ήτοι για το
χρονικό διάστημα από 20.10.1995 έως
19.10.2000, το δε μηνιαίο μίσθωμα
συμφωνήθηκε στο ποσό των 4.750.000

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

δραχμών, που ήταν η προσφορά του
εκκαλούντος, αναπροσαρμοζόμενο
κατά ποσοστό 15% ετησίως επί του
εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος.
Σε απόσταση 500 περίπου μέτρων
από την παραπάνω επιχείρηση,
λειτουργούσε, κατά τη σύναψη της
παραπάνω μισθώσεως, και το κυλικείο
του σωματείου των εργαζομένων του
ως άνω νοσοκομείου. Τούτο (σωματείο),
με την έναρξη της λειτουργίας του
εκμισθωθέντος κυλικείου εστιατορίου,
μεταφέρθηκε σε άλλον χώρο, πλησίον
της τελευταίας επιχειρήσεως, μ’
αποτέλεσμα να πωλούνται τα είδη του όχι
μόνο στους παραπάνω εργαζομένους,
αλλά μερικές φορές και σε οποιοδήποτε
τρίτον. Όντως, συνεπεία της λειτουργίας
και του ανωτέρω κυλικείου, πλησίον της
εκμισθωθείσας επιχειρήσεως, μειώθηκαν
οι πωλήσεις και αντιστοίχως και τα
κέρδη αυτής, όχι όμως σε σημαντικό
βαθμό, αλλά σε μικρό ποσοστό που
δεν υπερβαίνει το 2%. Το περιστατικό
όμως αυτό και μόνο δεν παρέχει στον
εκκαλούντα το διαπλαστικό δικαίωμα
της αναπροσαρμογής του μισθώματος
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 388
ΑΚ, καθόσον δεν συντρέχει καμία από
τις προαναφερόμενες στη μείζονα
σκέψη προϋποθέσεις. Ειδικότερα: α) Τα
συμβαλλόμενα μέρη, κατά τη σύναψη της
συμβάσεως μισθώσεως, δεν στήριξαν
αυτή στην απαγόρευση της λειτουργίας
του κυλικείου των εργαζομένων σε
πλησιέστερο χώρο, β) η γενόμενη
μεταφορά της λειτουργίας του ως άνω
κυλικείου πλησίον της εκμισθωθείσας
επιχειρήσεως δεν ήταν απρόβλεπτη
και γ) η ζημία του εκκαλούντος από
την παράλληλη λειτουργία του εν λόγω
κυλικείου δεν είναι σημαντική και ως
εκ τούτου το καταβαλλόμενο μίσθωμα
δεν είναι υπέρμετρα επαχθές. Επίσης,
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η συνεχής μείωση του τιμάριθμου
κόστους ζωής για τη χώρα μας, κατά τα
έτη που μεσολάβησαν από τη σύναψη
της μισθώσεως και μέχρι την άσκηση της
αγωγής, και η οποία ανήλθε για το έτος
1996 σε ποσοστό 8,5%, για το έτος 1997
σε ποσοστό 5,5% και για το έτος 1998 σε
ποσοστό 4,8%, δεν αποτελεί απρόοπτη
μεταβολή συνθηκών και συνεπώς δεν
δίνεται στον εκκαλούντα το δικαίωμα να
ζητήσει αναπροσαρμογή του μισθώματος
με βάση την προαναφερόμενη διάταξη
του άρθρου 388 ΑΚ. Επομένως, η
αγωγή είναι απορριπτέα ως αβάσιμη
κατά τη βάση της αυτή. Μπορούν όμως
τα παραπάνω περιστατικά, ήτοι τόσο η
λειτουργία του κυλικείου του σωματείου
των εργαζομένων του εφεσίβλητου
ΝΠΔΔ πλησίον της εκμισθωθείσας
επιχειρήσεως, όσο και η ανωτέρω μείωση
του τιμαρίθμου, να ληφθούν υπόψη για
αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση
την προαναφερθείσα γενική διάταξη του
άρθρου 288 ΑΚ, έχουσα τέτοια βάση η
αγωγή. Η αναπροσαρμογή αυτή (μείωση)
του μισθώματος, λαμβανομένων υπόψη
των περιστατικών αυτών, πρέπει να
προσδιοριστεί, σύμφωνα με την καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, για το
χρονικό διάστημα από την επίδοση της
αγωγής και εφεξής, από το ποσοστό
του 15% της ετήσιας σταδιακής
αναπροσαρμογής του στο ποσοστό
του 7%. Ο χώρος που εκμισθώθηκε
στον εκκαλούντα, δυνάμει του ως άνω
συμβολαίου, ανέρχεται σε 450 τ.μ. Δεν
παραδόθηκε όμως σ’ αυτόν ολόκληρος
ο ανωτέρω χώρος, αλλά μόνο 380 τ.μ. Ο
υπόλοιπος χώρος, εμβαδού 70 τ.μ., δεν
παραδόθηκε για χρήση, γιατί στεγαζόταν
σ’ αυτόν τα γραφεία των Κοινωνικών
Λειτουργών και διαχωριζόταν από τον
παραδοθέντα χώρο με γυψοσανιδες.
Από τη μερική αυτή παρακώλυση της
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συμφωνημένης χρήσης του μισθίου, ο
εκκαλών δεν δικαιούται και περαιτέρω
μείωση του μισθώματος, γιατί τα
συμβαλλόμενα μέρη, κατά τη σύναψη
της μισθώσεως, απέβλεψαν κυρίως στον
παραδοθέντα χώρο για τη λειτουργία της
ανωτέρω επιχειρήσεως, όχι δε και στο
χώρο που στεγάζονταν τα παραπάνω
γραφεία, ο οποίος εχρησιμοποιείτο
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Ούτε είχε
ο εκκαλών εκ του λόγου τούτου μειωμένα
έσοδα και συνακόλουθα μειωμένα κέρδη
από την άσκηση της επιχειρήσεώς του,
γιατί ο χώρος των 380 τ.μ. ήταν αρκετός
για την εξυπηρέτηση της πελατείας του.
Συνεπώς, η αγωγή κατά το μέρος της,
περί μειώσεως του μισθώματος ένεκα

του ως άνω πραγματικού ελαττώματος,
πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που προσδιόρισε με βάση τη διάταξη του
όρθρου 288 ΑΚ τη μείωση του σταδιακώς
αναπροσαρμοζόμενου
ανωτέρω
μισθώματος από ποσοστό 15% σε
ποσοστό 10%, αντί να προσδιορίσει αυτή
(μείωση) σε ποσοστό 7%, εσφαλμένα το
νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και τις
προσαχθείσες αποδείξεις εκτίμησε, κατά
παραδοχή, ως βάσιμων, των σχετικών
λόγων της έφεσης, ενώ κατά τα λοιπά
δεν έσφαλε και πρέπει να απορριφθούν,
ως αβάσιμοι, οι υπόλοιποι λόγοι της
έφεσης με τους οποίους υποστηρίζονται
τα αντίθετα.

52/2003
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Τσινούκας, Σωτήριος Κολλιόπουλος).
Εμπορική μίσθωση του έτους 1981. Παρατάσεις συμβατικές μέχρι το τέλος 1987.
Μετά ταύτα παρατάσεις με το π.δ. 34/1995. Λήξη της ελάχιστης διάρκειας των
εννέα ετών. Καταγγέλλεται από τον μισθωτή προ 15 ημερών και λήγει στο τέλος του
ημερολογιακού μηνός (609 ΑΚ). Δεν επιδικάζεται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο
43 του π.δ. 34/1995.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ/
τος 34/1995 «κωδικοποίηση διατάξεων
νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»
ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο
διετίας από την έναρξη της σύμβασης
να καταγγείλει τη μίσθωση. Η καταγγελία
γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσματα
της επέρχονται μετά την πάροδο έξι (6)
μηνών από αυτή. Στην περίπτωση αυτή
ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως
αποζημίωση το καταβαλλόμενο κατά το
χρόνο της καταγγελίας μίσθωμα τεσσάρων
(4) μηνών. Εξάλλου κατά το άρθρο 15
παρ. 1 εδαφ. α του αυτού ως άνω Π. Δ/τος
η καταγγελία της μίσθωσης επιτρέπεται

για τους λόγους που προβλέπει το παρόν
και ο Αστ. Κώδιξ. Ακόμη κατά το άρθρο
608 παρ. 2 Α.Κ. η μίσθωση αόριστης
διάρκειας λήγει με καταγγελία εκάστου
από τους συμβαλλομένους. Τέλος
κατά το άρθρο 609 Α.Κ. στη μίσθωση
με αόριστη διάρκεια η καταγγελία του
προηγουμένου άρθρου (608) εφόσον δεν
συμφωνήθηκε διαφορετικά γίνεται: ... αν
πρόκειται για μίσθωμα ακινήτου που έχει
ορισθεί κατά μήνα, τουλάχιστον πριν από
δεκαπέντε ημέρες και ισχύει για το τέλος
του ημερολογιακού μηνός.
Στην υπό κρίση αγωγή οι
ενάγοντες ισχυρίσθηκαν ότι η μίσθωση
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άρχισε το έτος 1981 και μέχρι το έτος
1987 ρυθμίζετο συμβατικά και έκτοτε
παρατάθηκε χωρίς συμβατική κάλυψη.
Όμως η μίσθωση αυτή μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου, μετατράπηκε
σε αορίστου χρόνου σύμβαση και η
καταγγελία της προβλέπεται από τις
ανωτέρω διατάξεις του Α.Κ. μετά την
λήξη και της ελάχιστης διάρκειας αυτής
(εννέα έτη). Συνεπώς νομίμως και
εμπροθέσμως η εναγομένη κατάγγειλε
την αναφερόμενη μίσθωση την 1381999
(βλ. την υπ’ αριθμ. 10784/1381999 έκθεση
επίδοσης του αρμοδίου Δικ. Επιμελητή
Μ.Κ.) μετά την πάροδο του συμβατικού
χρόνου και της ελάχιστης διάρκειας του
άρθρου 5 του Π.Δ/τος 34/1995 (εννέα

έτη) τα αποτελέσματα της οποίας
(καταγγελίας) επήλθαν στο τέλος του μήνα
που ασκήθηκε αυτή (Αυγούστου 1999).
Επομένως είναι μη νόμιμη η αγωγή με την
οποία οι ενάγοντες εκκαλούντες ζητούν
την επιδίκαση μισθωμάτων έξι (6) μηνών
και αποζημίωση μισθωμάτων τεσσάρων
μηνών μη εφαρμοζομένων στην παρούσα
υπόθεση της ανωτέρω αναφερομένης
διατάξεως του άρθρου 43 του Π.Δ/τος
34/1995 και απορριπτέα για το λόγο
αυτό αποβαίνει κατά το σχετικό αίτημα
της ως άνω αγωγής, (βλ. Εφ.Αθ. 10378/
1998 ΝοΒ 47, 1149, Χαρ. Παπαδάκης
Σύστημα Εμπορικών μισθώσεων αριθμ.
2983, 2987 έως 2989).

206/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Δελέγκος, Χρήστος Μούλιας).
Εμπορική μίσθωση. Συμφωνία για μικρότερη (από την νόμιμη) διάρκειά της. Μετατρέπεται
από το νόμο σε μίσθωση με διάρκεια (τότε) εννέα ετών. Άρα δεν εφαρμόζεται η διάταξη
του άρθρου 608. 1 ΑΚ που προβλέπει τη λύση της σύμβασης όταν περάσει ο χρόνος που
συμφωνήθηκε. Εναντίωση του μισθωτή ή παραίτηση από τη νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης,
δεν επιτρέπονται. Καταγγελία της μίσθωσης από τον μισθωτή. Συνέπειες. Ισχυρισμός του
μισθωτή ότι συμφωνήθηκε η λύση της μίσθωσης με νεότερη συμφωνία αποτελεί ένσταση
καταλυτική της αγωγής του εκμισθωτή για την καταβολή της αποζημίωσης των τεσσάρων
μηνών και την παράταση των έξι μηνών για την παράδοση του μισθίου. “Εγγύηση” στη
μίσθωση. Έννοια της. Μίσθιο με ελαττώματα. Δικαιώματα του μισθωτή. Μη χορήγηση
άδειας της αρχής για τη συμφωνημένη χρήση. Είναι πραγματικό ελάττωμα. Εφαρμογή
άρθρων 281 και 300 ΑΚ σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης πρόωρα. Περιστατικά για
συνυπαιτιότητα και εγγυοδοσία.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του
Ν. 813/78, όπως αντικα. με άρθρο 2
παρ. 8 του Ν. 2235/1994 η εμπορική
μίσθωση ισχύει για εννέα (9) έτη,
ακόμη και αν συναφθεί για βραχύτερο
ή αόριστο χρόνο. Κατά την έννοια της
διατάξεως αυτής η συνομολόγηση
τοιαύτης μισθώσεως για χρονικό

διάστημα μικρότερο των εννέα ετών
μετατρέπεται εκ του νόμου σε μίσθωση
με διάρκεια εννέα ετών, ανεξαρτήτως
της θελήσεως των συμβληθέντων και
συνεπώς στην περίπτωση αυτή δεν
εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 608
παρ. 1 ΑΚ κατά την οποία η μίσθωση
που συνομολογήθηκε για ορισμένο
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χρόνο λήγει μόλις περάσει αυτός ο
χρόνος χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο.
Επομένως ο μισθωτής δεν δικαιούται να
εναντιωθεί στην επιμήκυνση της διαρκείας
της μισθώσεως ούτε να παραιτηθεί
μονομερώς της προστασίας του νόμου
και να θεωρήσει ότι η μίσθωση έληξε με
την πάροδο του συμβατικού χρόνου εκτός
εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 12 Ν. 813/78. Η καθιερωθείσα με
το 2 παρ. 8 του Ν. 2235/94 υποχρεωτική
διάρκεια των εννέα ετών ισχύει, εκτός των
άλλων, για τις μισθώσεις που συνάπτονται
μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
(191994) (ΑΠ 364/2000 Ελ. Δικ. 41
428).
Κατά το άρθρο 12 του Ν. 813/78
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3
του Ν. 2041/1999 (ήδη άρθρο 43 Π.Δ.
34/95) ο μισθωτής μπορεί μετά την
πάροδο διετίας από της ενάρξεως της
μισθώσεως να καταγγείλει την μίσθωση.
Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και, όπως
ορίστηκε για πρώτη φορά με το άρθρο
3 του Ν. 2041/92, τα αποτελέσματα της
επέρχονται μετά πάροδο εξ (6) μηνών
από της καταγγελίας. Στην περίπτωση
αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή
ως αποζημίωση, το καταβαλλόμενο, κατά
τον χρόνο της καταγγελίας, μίσθωμα,
τεσσάρων μηνών. Σκοπός της ειδικής
αυτής ρυθμίσεως είναι η προστασία του
εκμισθωτή από τον κίνδυνο προώρου
και αιφνίδιας λύσεως της μισθώσεως γι’
αυτό και ο νομοθέτης, με την κατά τα
ως άνω αντικατάσταση του άρθρου 12
επεξέτεινε την προστασία, αφού ήδη τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται
μετά παρέλευση εξι μηνών από αυτήν, με
συνέπεια, κατά το χρονικό αυτό διάστημα
ο μισθωτής να έχει υποχρέωση καταβολής
του μισθώματος έστω και αν δεν κάνει
χρήση του μισθίου εκ λόγων που αφορούν
το πρόσωπο του. (ΑΠ 617/2000 760/2000
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Ελ.Δ/νη 42 140 και 141, ΑΠ 585/97 Ελ.
Δνη 39112, ΕΑ 2408/94 Ελ. Δνη 35 1713).
Η διάταξη αυτή βεβαίως δεν αποκλείει
στους συμβαλλομένους με νεότερη
της συνάψεως της συμβάσεως κοινή
συμφωνία που πρέπει να αποδεικνύεται
με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας
να λύσουν τη μίσθωση, οπότε δεν
εφαρμόζεται η παραπάνω διάταξη του
άρθρου 43 του Π.Δ. 34/95 (ΑΠ 450/
2000 Ελ. Δνη 41 1353). Ο παραπάνω
περιορισμός ως προς την απόδειξη της
αντισυμφωνίας για λύση της μισθώσεως,
δεν ισχύει, όταν η συμφωνία γίνεται μετά
την σύναψη της συμβάσεως μισθώσεως
και σε εκτέλεσή της ο μισθωτής αποδίδει
το μίσθιο στον εκμισθωτή και αυτός το
παραλαμβάνει με σκοπό την λύση της
μισθώσεως (ΑΠ 1614/2000 Ελ. Δνη 42
720). Ο ισχυρισμός του μισθωτή ότι η
μίσθωση ελύθη με νεότερη συμφωνία,
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1, 4 ΠΔ
34/95, αποτελεί ένσταση καταλυτική της
αγωγής του εκμισθωτή για καταβολή τόσον
των τεσσάρων όσων και εξι μισθωμάτων
μεταγενεστέρων της υλοποιήσεως της
συμφωνίας (ΑΠ 214/94 ΕΔΠολ 1995 84
ΑΠ 1938/90 Ελ. Δνη 32 1249 ΕΑ 10694/
97 Αρμ ΝΔ 1236, ΕΘ 1555/99 αρμ ΝΔ
39). Κατά την σύναψη της συμβάσεως
μισθώσεως δίδεται από τον μισθωτή
στον εκμισθωτή ορισμένο χρηματικό
ποσό, που συνήθως αντιπροσωπεύει
αριθμό μηνιαίων μισθωμάτων και
διέπεται ως προς την λειτουργία και την
τύχη του, από τις ειδικότερες συμφωνίες
των συμβαλλομένων στα πλαίσια της
ελευθερίας των συμβάσεων και είναι
δυνατόν το ποσό αυτό να συμφωνήθηκε
προς εξασφάλιση των μισθωμάτων, ή ως
αρραβών, ποινική ρήτρα ή συμβατική
εγγυοδοσία. Όταν συμφωνήθηκε ότι
η παράβαση όρου της μισθώσεως
συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυοδοσίας,
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τότε αυτή λειτουργεί ως ποινική ρήτρα.
(ΑΠ 585/97 Ελ. Δνη 39114, ΕΑ 1791/
2000 Ελ. Δνη 41837 ΕΑ 10040/96 Ελ.
Δνη 381867). Η εγγυοδοσία νομίμως
καταλογίζεται στην οφειλή του μισθωτή,
από καθυστερούμενα μισθώματα, παρά
τον αντίθετο όρο της συμβάσεως, εφόσον
έχει προηγηθεί λύση της συμβάσεως
κατά κάποιο νόμιμο τρόπο όπως είναι
η μεταγενεστέρα της καταρτίσεως της,
αντισυμφωνία για λύση της. (ΑΠ 1041/
98 Ελ. Δνη 39 1596 ΕΘεσ. 2440/99 Αρμ
54 379). Επίσης με αγωγή ή ένσταση
μπορεί να ζητηθεί η μείωση του ποσού
της ποινικής ρήτρας (ΑΠ 1439/97 ΝοΒ 46
1070 ΕΘεσ. 2974/98 Αρμ ΝΓ 30).
Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 575, 576, 585 ΑΚ συνάγεται
ότι ο εκμισθωτής υποχρεούται να
παραδώσει το μίσθιο στο μισθωτή
κατάλληλο για την συμφωνηθείσα
χρήση και να το διατηρεί έτσι καθ’ όλη
τη διάρκεια της μισθώσεως. Αν κατά
την διάρκεια της μισθώσεως αναφανεί
ελάττωμα που συνεπάγεται την μερική ή
πλήρη παρακώλυση της συμφωνημένης
χρήσεως, όπως και στην περίπτωση
που το αποτέλεσμα αυτό είναι συνεπεία
μέτρου επιβαλλομένου από τον νόμο ή
από διοικητικές πράξεις, ο μισθωτής,
εκτός των άλλων δικαιωμάτων που
του παρέχονται, έχει δικαίωμα, εφόσον
δεν έχει συμφέρον στην εκτέλεση της
συμβάσεως, να την καταγγείλει αμέσως,
χωρίς προθεσμία, προς αποκατάσταση
της χρήσεως, οπότε σύμφωνα με το άρθρο
587 ΑΚ αίρεται για το μέλλον η μισθωτική
σχέση και δεν υποχρεούται πλέον σε
καταβολή μισθωμάτων για τον χρόνο
μετά την καταγγελία. (ΑΠ 395/97 Ελ. Δ/νη
38 1814 Νοβ 46 514). Η από μέρους του
εκμισθωτού αμφισβήτηση είτε ως προς
την ύπαρξη του προβαλλομένου από το
μισθωτή πραγματικού ελαττώματος, είτε
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ως προς τον βαθμό επιδράσεως του στη
χρήση του μισθίου αποτελεί άρνηση των
στοιχείων της ως άνω ενστάσεως του
μισθωτού (ΑΠ 427/97 Ελ.Δικ. 38 1813).
Η απαγόρευση με διάταξη νόμου της
συμφωνημένης χρήσεως ή η άρνηση
χορηγήσεως αδείας λειτουργίας του
καταστήματος στον μισθωτή, θεωρείται
πραγματικό ελάττωμα (ΕΠερ 541/98 Ελ.
Δ/νη 40 1168, ΕΑ 1979/93 Ελ. Δ/νη 34
1148, ΕΑ 7012/86 Ελ. Δ/νη 28 1075).
Ως πραγματικό ελάττωμα θεωρείται και η
παρεμπόδιση της χρήσεως του μισθίου
από μέτρα επιβαλλόμενα από την
διοικητική αρχή. Αν όμως τα μέτρα αυτά
δεν εμποδίζουν τη χρήση του μισθίου
ιδίως διότι η διοίκηση ανέχεται την άσκηση
αυτής παρά την έλλειψη των νομίμων
προϋποθέσεων δεν υπάρχει ελάττωμα
(ΑΠ 560/99 Ελ. Δ/νη 39 113, ΑΠ 912/2000
Ελ. Δ/νη 42 142, ΕΑ 9526/98 Ε.Δ.Πολ
2800 75 ΕΑ 3348/98 ΕΑ 68146/97 αδημ.).
Κατά το άρθρο 574 ΑΚ με τη σύμβαση
μισθώσεως πράγματος ο εκμισθωτής
έχει υποχρέωση να παραχωρεί στον
μισθωτή τη χρήση του πράγματος για
όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο
μισθωτής να καταβάλει το συμφωνηθέν
μίσθωμα. Το μίσθωμα υποχρεούται να
καταβάλει ο μισθωτής σύμφωνα με το
άρθρο 596 ΑΚ και αν άκαιρα και χωρίς
εύλογη αιτία αποχώρησε από το μίσθιο
προ της λήξεως της μισθώσεως εκτός
εάν ο εκμισθωτής χρησιμοποιήσει ο
ίδιος το μίσθιο ή το εκμισθώσει σε άλλον
και ωφεληθεί εντεύθεν ισόποσα δια του
τρόπου αυτού. Το δικαίωμα ωστόσο του
εκμισθωτή ν’ αξιώσει από τον μισθωτή
που αποχώρησε πρόωρα από το μίσθιο,
το μίσθωμα ή αποζημίωση προσκρούει
στον απαγορευτικό κανόνα του άρθρου
281 ΑΚ όταν η άσκηση του αντίκειται
στην καλή πίστη, πράγμα που συμβαίνει
και όταν ο εκμισθωτής παραλείπει να
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εκμισθώνει το μίσθιο σε τρίτον παρόλο
που η εκμίσθωση είναι ευχερής. Αλλά και
στον κανόνα του άρθρου 300 ΑΚ υπόκειται
αφού ο εκμισθωτής με την συμπεριφορά
του συνετέλεσε στην επέλευση της ζημίας
του και την έκταση της παραλείποντας
να αποτρέψει και περιορίσει αυτή με την
εκμίσθωση του ακινήτου (ΑΠ 617/2000,
760/2000 Ελ. Δ/νη 139, 140 ΕΑ 10001/95
Ελ. Δ/νη 38 1584, ΕΑ 2408/94 Ελ. Δ/νη
35 1713).
Οι ενάγοντες εκμισθωτές
δικαιούνται ν’ αξιώσουν την καταβολή
των μισθωμάτων αυτού του χρονικού
διαστήματος (1162000 έως 1112001). Οι
ίδιοι όμως μολονότι είχαν την δυνατότητα
να εκμισθώσουν το μίσθιο για το χρονικό
διάστημα από 15102000 μέχρι 1112001
σε μισθωτές που είχαν εκδηλώσει σχετικό
ενδιαφέρον (φροντιστήριο «Σύμβολο»)
δεν το έπραξαν συντελέσαντες και οι
ίδιοι στην έκταση της ζημίας, αφού
με τον τρόπο αυτό, παρέλειψαν να
περιορίσουν την ζημία. Μετά ταύτα ορθά
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκανε εν μέρει
δεκτή ως ουσία βάσιμη την εκ του άρθρου
300 ΑΚ ένσταση οικείου πταίσματος και
θα πρέπει οι σχετικοί λόγοι εφέσεως
αμφοτέρων των εφέσεων ν’ απορριφθούν
ως ουσία αβάσιμοι. Με την εγκαλούμενη

απόφαση επεδικάσθηκαν, εκτός των
άλλων κονδυλίων, στους ενάγοντες α)
για διαφορά εγγυοδοσίας δρχ. 407.200
δρχ., β) για αποζημίωση ίση με τέσσερα
μισθώματα 2.234.400 δρχ. Για τα
κονδύλια αυτά δεν παραπονείται με την
έφεση της η εναγομένη. Τέλος απεδείχθη
ότι η δοθείσα από την εναγομένη, κατά
την σύναψη της μισθώσεως, εγγυοδοσία
ποσού 2.117.200 δρχ., είχε, σύμφωνα με
τους όρους του μισθωτηρίου εγγράφου,
τον χαρακτήρα της ποινικής ρήτρας εξ
αιτίας δε της καθυστερήσεως καταβολής
των μισθωμάτων από 1552000 και
εφεξής και επειδή δεν ήταν επιτρεπτός ο
συμψηφισμός της λόγω μη λύσεως της
μισθώσεως, κατέπεσε αυτοδικαίως υπέρ
των εναγόντων, εν όψει δε της συμβατικής
παραβάσεως από μέρους της εναγομένης
και του δικαιολογημένου συμφέροντος
των εναγόντων δεν είναι δυσανάλογα
μεγάλη ώστε να δικαιολογείται μείωση
της, ορθά το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
έκρινε ότι η εγγυοδοσία κατέπεσε υπέρ
των εναγόντων και απέρριψε το αίτημα
της εναγομένης περί μειώσεως της και
θα πρέπει ο σχετικός λόγος της εφέσεως
της εναγομένης ν’ απορριφθεί ως ουσία
αβάσιμος και αμφότερες οι εφέσεις στο
σύνολο τους.

220/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γεωργακόπουλος, Παναγιώτης Χαλκιόπουλος).
Εμπορική μίσθωση. Λύση της μίσθωσης με συμφωνία πριν τη συμβατική λήξη ή
την νόμιμη διάρκειά της. Απαιτείται έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Δεν απαιτείται το
έγγραφο στην περίπτωση που ο μισθωτής αποχωρήσει οικειοθελώς από το μίσθιο
και αποδώσει τη χρήση του στον εκμισθωτή που δεν αρνείται την παραλαβή.

Από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.
4 του Π. Δ. 34/10.2.1955 « Κωδικοποίηση

διατάξεων νόμων περί Εμπορικών
μισθώσεων», προκύπτει ότι είναι δυνατόν
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να συμφωνηθεί η λύση υπαγόμενης στο
καθεστώς του νόμου αυτού μίσθωσης
νωρίτερα του συμβατικού ή νομίμου ή
κατά την παράταση του χρόνου διαρκείας
εφ’ όσον η σχετική συμφωνία γίνεται μετά
την κατάρτιση της μισθωτικής σύμβασης
και αποδεικνύεται με έγγραφο βεβαίας
χρονολογίας. Ο έγγραφος αυτός τύπος
είναι αποδεικτικός και όχι συστατικός
(Α.Π. 1624/90 Ελ. Δ/νη 32.786, Α.Π.
1566/87 ΝοΒ 36.1624, Α.Π. 827/86
ΝοΒ 35.1195, Α.Π. 61/1986 Ελ. Δ/νη
27.1278), διώκεται δε μ’ αυτόν και τον
όρο της βεβαίας χρονολογίας, κατ’
άρθρου 446 Κ.Πολ.Δικ., να αποφευχθούν
καταστρατηγήσεις με την κατάρτιση
απαγορευμένων συμφωνιών, συνεπεία
αναγραφής ψευδούς ημερομηνίας στην
αρχική ή την παρεπόμενη σύμβαση.
Επομένως, αν δεν τηρηθεί καθόλου ο
έγγραφος τύπος, ή αν το έγγραφο που
συντάχθηκε δεν φέρει βεβαία χρονολογία,
η απόδειξη της λύσης της μίσθωσης
μπορεί να γίνει με όρκο ή ομολογία, τα
οποία (αποδεικτικά αυτά μέσα) παρέχουν
πλήρη απόδειξη του γεγονότος κατά τις
διατάξεις των άρθρων 352 παρ. 1 και
430 παρ. 1 του ΚΠολΔ, (βλ. Α.Π. 729/89
Ελ. Δ/νη 33.σ. 43, Α.Π. 8624/90 οπ. αν.,
Α.Π. 1566/87 οπ. αν., ΑΠ 61/1986 οπ.
αν., Εφ. Αθ 9224/89 επιθ. Δικ. Πολ. 1992.
300, Εφ.ΑΘ. 4351/87 Επιθ. Δικ. Πολ.
1990.146, Εφ. Θεσ. 346/1986 Αρμ. Μ
882). Αν το έγγραφο έχει χαθεί τυχαίως,
η απόδειξη της λύσης της μίσθωσης
μπορεί να γίνει και με μάρτυρες, κατ’

άρθρον 394 παρ. 1 εδαφ. γ’ Κ.πολ.Δικ.
(Α.Π. 1566/87 ΝοΒ 36.1624). Η βεβαία
χρονολογία μπορεί να αποκτηθεί και
μετά τη σύνταξη του εγγράφου, μέχρι τον
χρόνο προσκομιδής του στο Δ/ριο (Α.Π.
1624/90 Ελ. Δ/νη 32. 786). Καθώς δε
έχει γίνει δεκτό, η τήρηση του παραπάνω
αποδεικτικού τύπου απαιτείται και στην
ειδική διαδικασία των άρθρων 647 επ.,
ΚπολΔικ., όπου λαμβάνονται υπόψη και
αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους
όρους του νόμου (650 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.),
διότι η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4
Π.Δ. 34/1995 είναι νεότερη και ειδική,
και προσθέτως, έχει θεσπισθεί ειδικά
για να αποτρέψει καταστρατήγηση των
διατάξεων της επαγγελματικής στέγης
(Α.Π. 1566/87 οπ. αν.). Ο έγγραφος
δε αποδεικτικός τύπος ισχύει μόνο
μεταξύ των συμβαλλομένων. Οι τρίτοι
μπορούν να αποδείξουν τη λύση της
μίσθωσης με οποιονδήποτε τρόπο και
με μάρτυρες (Α.Π. 827/86. ΝοΒ 35.1195).
Ο περιορισμός της απόδειξης ισχύει
μόνον όταν τα αποτελέσματα της λύσης
δεν έχουν επέλθει. Δεν απαιτείται στην
περίπτωση που ο μισθωτής αποχωρήσει
οικειοθελώς από το μίσθιο και αποδώσει
τη χρήση του στον εκμισθωτή, ο οποίος
δεν αρνείται την παραλαβή, διότι τότε
επέρχεται άμεση λύση της μίσθωσης
και η ύπαρξη της συμφωνίας λύσης θα
έχει αποδειχθεί εκ των πραγμάτων (Α.Π.
1938/90 Ελ. Δ/νη 32.1249,ΑΠ 757/84
ΝοΒ 33.763, Εφ. Αθ. 12215/88 Ελ. Δ/νη
32.1658).

232/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευστάθιος Αρβανίτης, Παύλος Αναγνωστόπουλος).
Εμπορική μίσθωση. Διαδικασία μισθωτικών διαφορών. Αντέφεση. Αν ασκηθεί με
δικόγραφο τότε πρέπει να κοινοποιηθεί στον εκαλούντα με τήρηση της νόμιμης
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προθεσμίας (523.2 ΚπολΔ). Μπορεί όμως να ασκηθεί και με τις προτάσεις (654 ΚπολΔ).
Σύσταση εταιρίας μεταξύ μισθωτή και τρίτου για την εκμετάλλευση του μίσθιου. Πότε
επιτρέπεται. Αλλά και μετά τη σύσταση της εταιρίας η μίσθωση λειτουργεί μεταξύ των
αρχικών συμβαλλομένων (εκμισθωτή και μισθωτή), εκτός αν γίνει εκχώρηση ολόκληρης
της μισθωτικής σχέσης (455 ΑΚ) με τη συναίνεση του εκμισθωτή.

Η αντέφεση είναι απορριπτέα ως
απαράδεκτη, διότι δεν αποδεικνύεται ότι
ασκήθηκε νομίμως, ήτοι με κατάθεση και
επίδοση του δικογράφου αυτής προς τον
εκκαλούντα σαράντα πέντε ημέρες πριν
τη συζήτηση της έφεσης, σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 523 § 2 ΚΠολΔ,
όπως αυτή ίσχυε κατά τον κρίσιμο
στην προκειμένη περίπτωση χρόνο
κατάθεσης της αντέφεσης (24.4.02), αφού
οι αντεκκαλούντες δεν προσκομίζουν
ούτε επικαλούνται με τις προτάσεις
τους, αποδεικτικό επίδοσης από το
οποίο να αποδεικνύεται επίδοση της
αντέφεσης στον εκκαλούντα. Σημειωτέο
δε ότι και στην ειδική διαδικασία των
μισθωτικών διαφορών, κατά την οποία
η αντέφεση παραδεκτώς ασκείται και με
τις προτάσεις, αν ασκηθεί αντέφεση με
ιδιαίτερο δικόγραφο, απαιτείται κατάθεση
αυτού και επίδοση στον εκκαλούντα,
όπως παραπάνω αναφέρθηκε (βλ. Σαμ.
Σαμουήλ «Η Έφεση» έκδ. 1993 σελ. 196,
Ολ. ΑΠ 33/1990 Ελ. Δ. 32.56).
Κατά το άρθρο 6 § 1 του ν. 813/78,
όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάσταση
του με το άρθρο 2 του ν. 2041/92, δεν
επιτρέπονταν η με οποιοδήποτε τρόπο,
εν όλω ή εν μέρει, παραχώρηση της
χρήσης του μισθίου σε άλλον, ιδίως με
υπεκμίσθωση ή σύσταση εταιρίας καθώς
και η μεταβίβαση εν όλω της μισθωτικής
σχέσεως, εκτός αν περί αυτού υπήρχε
αντίθετη συμφωνία των μερών. Με το
ν. 2041/92, που άρχισε να ισχύει από
1.5.92 τροποποιήθηκε η διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 6 ν. 813/78 (ήδη
άρθρο 11 του π.δ.34/1995) και ορίστηκε

ότι η ολική ή μερική παραχώρηση του
μισθίου σε τρίτο δεν επιτρέπεται εκτός
από αντίθετη συμφωνία των μερών.
Επιτρέπεται πάντως, μετά την παρέλευση
τριετίας από τη σύναψη της μίσθωσης,
η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου
σε εταιρία προσωπική ή ΕΠΕ που θα
συσταθεί μεταξύ μισθωτή και τρίτου, στην
οποία ο μισθωτής θα συμμετέχει κατά
ποσοστό τουλάχιστον 35%, χωρίς τη
συναίνεση του εκμισθωτή, επιβαλλομένης
γνωστοποίησης της παραχώρησης
αυτής στο εκμισθωτή εγγράφως από
τον μισθωτή και αυξανομένου, στην
περίπτωση αυτή της παραχώρησης
του μισθώματος κατά ποσοστό 20%.
Μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων της
εταιρίας που συστήθηκε και στην οποία
παραχωρήθηκε η χρήση του μίσθιου,
επιτρέπεται μόνο μία φορά. Ως εταιρία,
στην οποία παραχωρείται η χρήση του
μισθίου κατά τον προαναφερόμενο
τρόπο, νοείται προσωπική ή ΕΠΕ που
αποκτά νομική προσωπικότητα και
όχι αφανής εταιρία (ΑΠ 1420/99 Ελ.
Δ.41.737). Η παραχώρηση όμως της
χρήσης του μισθίου σε τρίτο είτε με
υπεκμίσθωση είτε με σύσταση εταιρίας,
κατά τα προαναφερόμενα, είναι σχέση
παρεπόμενη αναφορικά με την κυρία
μίσθωση και δεν αλλοιώνει υποκειμενικά
τη μισθωτική σχέση, η οποία εξακολουθεί
να λειτουργεί μεταξύ των αρχικών
συμβαλλομένων (εκμισθωτή και μισθωτή
και σε περίπτωση θανάτου αυτών των
κληρονόμων τους που υπεισέρχονται στη
μισθωτική σχέση). Έτσι η κυρία μισθωτική
σχέση δεν επηρεάζεταιαλλοιώνεται
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ακόμη και αν ο εκμισθωτής συναίνεσε ή
ενέκρινε την παραχώρηση της χρήσης
του μισθίου, είτε με υπεκμίσθωση είτε
με τη σύσταση εταιρίας. Επομένως
και μετά την παραχώρηση της χρήσης
του μισθίου ο εκμισθωτής εξακολουθεί
να είναι εκμισθωτής και ο αρχικός
μισθωτής και αυτοί νομιμοποιούνται
ενεργητικά και παθητικά να ασκήσουν
όλα τα δικαιώματα που απορρέουν
από την αρχική μισθωτική σύμβαση,
η οποία εξακολουθεί να υπάρχει και
να λειτουργεί μεταξύ αυτών, εκτός αν
υπάρχει αντίθετη συμφωνία μεταξύ των
αρχικώς συμβληθέντων (ΑΠ 858/2000
Ελ.Δ.41.1639, ΑΠ 1578/98 Ελ.Δ.40.132).
Διαφορετική όμως είναι η περίπτωση της
εκχώρησης ολόκληρης της μισθωτικής
σχέσης, σύμφωνα με το άρθρο 455
επ. ΑΚ, που εφαρμόζονται και στις
εμπορικές μισθώσεις. Με την εκχώρηση
της μισθωτικής σχέσης που γίνεται με τη
συναίνεση του εκμισθωτή, μεταβιβάζεται
στον τρίτο εκδοχέα ολόκληρη η μισθωτική
σχέση, με την ενεργητική και με αποδοχή
χρέους κατά την παθητική της μορφή (ΑΠ
479/01 Ελ. Δ. 43.437). Με την εκχώρηση
αυτή δεν καταρτίζεται νέα μίσθωση μεταξύ
εκμισθωτή και τρίτου, αλλά μεταβιβάζεται
η υπάρχουσα μίσθωση, στην κατάσταση
που υπήρχε κατά την εκχώρηση. Η χωρίς
δικαίωμα παραχώρηση της χρήσης του
μισθίου από τον μισθωτή προς τρίτο,
παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα
να καταγγείλει τη μίσθωση για το λόγο

αυτό και να ζητήσει την απόδοση του
μισθίου χωρίς να υποχρεούται στην
πληρωμή αποζημίωσης (άρθρο 11
παρ. 2 π.δ.34/1995). Περαιτέρω από
τις διατάξεις του νόμου περί εμπορικών
μισθώσεων προκύπτει ότι η εμπορική
μίσθωση, καταστρώνεται στο νόμο
ως σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η
σύμβαση αυτή μπορεί να λυθεί με
νεότερη συμφωνία των μερών η οποία
πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο
βεβαίας χρονολογίας (άρθρο 5 του π. δ.
34/95). Ο λόγος που επέβαλε την κατά
τον προαναφερόμενο τρόπο απόδειξη
της συμφωνίας (αντισυμφωνίας) λύσεως
της εμπορικής μίσθωσης, έγκειται στην
αποφυγή καταστρατηγήσεως σε βάρος
του μισθωτή της διατάξεως ως προς τη
διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης, με
την ταυτόχρονη, κατά την κατάρτιση
της μίσθωσης σύναψη αντισυμφωνίας
για λύση της μίσθωσης από ορισμένου
χρονικού σημείου. Έτσι ο παραπάνω
περιορισμός ως προς την απόδειξη της
αντισυμφωνίας για λύση της μίσθωσης
δεν ισχύει και η απόδειξη αυτής μπορεί
να γίνει με κάθε αποδεικτικό μέσο,
όταν η αντισυμφωνία γίνεται μετά την
σύναψη της μίσθωσης. Η δε συμφωνία
των μερών ότι απαιτείται έγγραφος
τύπος ως συστατικός ή αποδεικτικός
για την τροποποίηση της συμβάσεως
δεν εκτείνεται και στην καταργητική της
συμβάσεως συμφωνία (βλ. ΑΠ 495/2001
Ελ.Δ. 43.439).

243/2003
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Τσενές, Δημήτριος Κανελλής).
Μισθώσεις για στέγαση υπηρεσιών του ελληνικού δημοσίου. Αποκλείεται σιωπηρή
παράταση. Αν, χωρίς σιωπηρή παράταση παραμείνει το δημόσιο στο ακίνητο, οφείλει,
ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα και κάθε άλλη ζημία από την παραμονή
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στο ακίνητο των δημοσίων υπηρεσιών, μόνο εφόσον συντρέχουν οι όροι του άρθρου
611 ΑΚ δηλαδή εφόσον ο εκμισθωτής δεν εναντιώνεται.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 28, 29 και 30 του ΠΔ/τος της
19/19111932 «περί στεγάσεως δημοσίων
υπηρεσιών» που διατηρήθηκε σε ισχύ
με το άρθρο 34 Εισ. ΝΑΚ, προκύπτει
ότι σε μισθώσεις για στέγαση δημοσίων
υπηρεσιών αποκλείεται σιωπηρή
αναμίσθωση, με την έννοια της σιωπηρής
παράστασης της μίσθωσης με τους ίδιους
όρους για αόριστο χρόνο.
Η παράταση αυτή της συμβάσεως
είναι δυνατή για ορισμένο και πάλι χρόνο,
όμως προς τούτο χρειάζεται δήλωση του
Υπουργού των Οικονομικών προς τον
εκμισθωτή, τήρηση των διατυπώσεων
και συνδρομή των προϋποθέσεων που
τάσσει η διάταξη του ως άνω άρθρου
29. Η χρησιμοποίηση του μισθίου από
το Ελληνικό Δημόσιο μετά τη λήξη της
μισθώσεως, η οποία επέρχεται αφού
περάσει ο συμφωνημένος χρόνος
διάρκειας της μίσθωσης και δεν
τηρηθούν οι διατυπώσεις κανονικής
παράτασης ή αφού περάσει ο χρόνος
παράτασης και δεν πραγματοποιηθεί
άλλη παράταση για περαιτέρω χρόνο,
μόνο κατά νομικό πλάσμα θεωρείται
σιωπηρή παράταση και υποχρεούται το
Δημόσιο σε καταβολή, ως αποζημίωση
του συμφωνηθέντος μισθώματος και
άλλης περαιτέρω ζημίας μόνο εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
611 ΑΚ, δηλαδή εφόσον ο εκμισθωτής,
καίτοι γνωρίζει ότι το Ελληνικό Δημόσιο
συνεχίζει να χρησιμοποιεί το μίσθιο, δεν
εναντιώνεται. Η παράταση αυτή έχει την
έννοια ότι διατηρείται η έννομη σχέση
της μισθώσεως (καίτοι αυτή έληξε) μόνο
σχετικά με την καταβολή του μισθώματος
(Παπαδάκης: Αγωγές αποδόσεως μισθίου
έκδ. Β’ παρ. 2558 ΑΠ 526/1989 Δνη 33,

144, ΑΠ 863/1991 Δνη 33, 838).
Άμεση δε συνέπεια αυτού του
είδους της παρατάσεως είναι ότι τοΔημόσιο
ως μισθωτής μπορεί οποτεδήποτε να
εγκαταλείψει το μίσθιο αζημίως, αφού έχει
λήξει η μίσθωση (Παπαδάκης: Αγωγές
αποδόσεως Μισθίου εκδ. Β’ παρ. 2577,
ΕΑ 6447/1986 Επιθ. Δικ. Πολυκ. Τόμος
1989 σελ. 152).
Στην προκειμένη περίπτωση οι
ενάγοντες ισχυρίζονται στην αγωγή τους
ότι δυνάμει συμβάσεως μισθώσεως που
καταρτίσθηκε στην Πάτρα στις 231275
υπογραφέντος και του με την ίδια
ημερομηνία ιδιωτικού συμφωνητικού,
μεταξύ των προκτητόρων τους, Μ.Α.
και Β.Μ. και του Ελληνικού Δημοσίου,
οι πρώτοι εξεμίσθωσαν στο Ελληνικό
Δημόσιο, το λεπτομερώς περιγραφόμενο
στην αγωγή ακίνητο, σύμφωνα με τους
όρους της από 8111975 διακηρύξεως του
Β’ Οικ. Εφόρου Πατρών, για τη στέγαση
του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
Διάρκεια της μισθώσεως συμφωνήθηκε
να είναι τριετής δηλ. από 23121975
μέχρι 22121978. Δυνάμει όμως της από
28101979 δηλώσεως παρατάσεως η
μίσθωση παρατάθηκε κανονικά δηλ. αφού
τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις
για μία ακόμη τριετία δηλ. μέχρι 21121981,
έκτοτε δε συνεχίσθηκε μετατραπείσα σε
αορίστου διαρκείας. Στην συνέχεια οι
ενάγοντες εκθέτουν ότι δυνάμει των υπ’
αριθμ. 18577/12111981 και 12133/1995
αγοραπωλητηρίων συμβο λαίων των
συμ/φων Πατρών Π.Κ. και Δ.Κ, αντίστοιχα,
νόμιμα μεταγραφέντων, κατέστησαν αυτοί
συγκύριοι κατά ποσοστό 1⁄2 εξ αδιαιρέτου
του επιδίκου μισθίου και υπεισήλθαν
έκτοτε ως συνεκμισθωτές στη μισθωτική
σύμβαση. Περαιτέρω εκθέτουν ότι η
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εναγομένη η οποία υπεισήλθε στη
θέση του μισθωτή Ελληνικού Δημοσίου,
στις 30121996 εγκατέλειψε το μίσθιο
δηλώνοντας ότι καταγγέλλει την ένδικη
σύμβαση. Κατ’ ακολουθίαν του ιστορικού
αυτού ζητούν να υποχρεωθεί η εναγομένη
να τους καταβάλει τα μισθώματα εξ (6)
μηνών διότι έπρεπε να καταγγείλει
την σύμβαση προ εξ (6) μηνών ως
και αποζημίωση τεσσάρων μηνιαίων
μισθωμάτων σύμφωνα με το αρθρ. 43
του Π. Δ 34/1995.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα
η κρινόμενη αγωγή δεν είναι νόμιμη,
σύμφωνα με όσα προαναφέρθησαν,
αφού η ένδικη μίσθωση ουδέποτε
κατέστη αορίστου διαρκείας. Αντίθετα
μετά την πάροδο του χρόνου της
κανονικής της παράτασης, η μίσθωση
έληξε εφόσον, όπως προαναφέρθηκε,

στις μισθώσεις του Δημοσίου δεν νοείται
σιωπηρή παράταση με την έννοια της
επιμήκυνσης του χρόνου λήξης της
μίσθωσης αφού το Δημόσιο συμβάλλεται
πάντα με ορισμένες διατυπώσεις και δεν
νοείται σιωπηρή δήλωση βούλησης από
μέρους του. Απλά μετά την πάροδο της
παραπάνω ημερομηνίας (21121981) που
το Δημόσιο συνέχισε, χωρίς εναντίωση
των εκμισθωτών να κάνει χρήση
του μισθίου ακινήτου, καίτοι έληξε η
μίσθωση, διατηρήθηκε η μισθωτική σχέση
πλασματικά μόνο για τον υπολογισμό του
μισθώματος. Όταν δε στις 30121996 η
εναγομένη απέδωσε στους ενάγοντες
το μίσθιο δεν χρειαζόταν να προβεί
σε προηγούμενη (και με προθεσμία
μάλιστα) καταγγελία της μίσθωσης, ούτε
να καταβάλει αποζημίωση.

259/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαναγιώτου, Γιάννης Αποστολόπουλος).
Εμπορική Μίσθωση. Καταγγελία της μίσθωσης από τον μισθωτή (για ύπαρξη
πραγματικού ελαττώματος του μίσθιου). Δεν απαιτείται έγγραφος τύπος και μπορεί
να γίνει και προφορικά.

Η ανωτέρω καταγγελία καίτοι
ήτο άτυπη (προφορική), ήτο (κατ’
εφαρμογήν των οικείων διατάξεων του
Α.Κ., στις οποίες παραπέμπει το άρθρο
15 του Π.Δ. 34/95) έγκυρη και ως τοιαύτη
επήγαγε τα έννομα αποτελέσματά της.
Ήτοι, επέφερε την πρόωρη λύση της
μισθώσεως (σχ. Α.Π. 757/84 ΝοΒ 1985,
763, Α.Π. 1435/77 ΕΕΝ 45, 353, Καυκάς
υπ’ αρθρ. 585586 Α.Κ., Βαθρακοκοίλης
υπ’ αρθρ. 585 ΑΚ). Στην κρινομένη
δηλαδή υπόθεση (κατισχύοντας του
άτυπου της καταγγελίας) δεν έχει

εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 43
του προεκτεθέντος Π.Δ. (34/95), κατά
την οποία «ο μισθωτής μπορεί μετά
την πάροδο διετίας από την έναρξη της
σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση.
Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα
αποτελέσματα της επέρχονται μετά την
πάροδο έξι (6) μηνών από αυτή. Στην
περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει
στον εκμισθωτή ως αποζημίωση το
καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της
καταγγελίας μίσθωμα τεσσάρων (4)
μηνών.
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405/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιώργος Κουκούλης Παύλος Μαρινάκης, Κων/νος
Πετρόπουλος Φοίβος Γεωργόπουλος).
Εμπορικές μισθώσεις. Αϋλη εμπορική αξία. Πότε δεν οφείλεται. Δικαστική προστασία.
Πότε μπορεί να ζητηθεί σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 περ. ε Κ.Πολ.Δ. Ο δικαστής
δεν δεσμεύεται από τον νομικό χαρακτηρισμό του αντικειμένου της δίκης.

Με το αρθρ. 61 του ίδιου Π.Δ.,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 15
του αρθ. 7 του ίδιου νόμου ορίσθηκαν οι
περιπτώσεις στις οποίες δεν οφείλεται το
παραπάνω ποσό για αποκατάσταση της
άϋλης εμπορικής αξίας. Μεταξύ αυτών
είναι και η υπό στοιχ. δ’ περίπτωση
«που η αγωγή απόδοσης του μισθίου για
λήξη της μίσθωσης που έχει επέλθει είτε
σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 14
του άρθρου 58 του παρόντος είτε λόγω
συμπλήρωσης δωδεκαετίας ασκηθεί
μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από
αυτή τη λήξη της μίσθωσης. Μετά την
άπρακτη πάροδο του εννεαμήνου η
μίσθωση θεωρείται ότι έχει παραταθεί
για τέσσερα (4) χρόνια, μετά δε τη λήξη
της τετραετίας δεν οφείλονται τα ποσά
του προηγούμενου άρθρου». Από τη
διάταξη αυτή που εφαρμόζεται και στις
υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος
του άνω νόμου (28.9.1999) εμπορικές
μισθώσεις προκύπτει ότι η εμπορική
μίσθωση που έληξε την 31.8.1997
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.
58§§10 γ’ και 12 του Π.Δ. 34/95 αλλά
οι συμβαλλόμενοι διατήρησαν την ισχύ
της μέχρι την 28.9.1999 και ο εκμισθωτής
δεν ασκήσει αγωγή αποδόσεως του
μισθίου εντός εννέα (9) μηνών από την
ημερομηνία ενάρξεως του νόμου αυτού
(βλ. ΑΠ. 1160/2002, Δνη 2002,1674),
παρατείνεται αναγκαστικά για άλλα

τέσσερα (4) χρόνια από τη λήξη της,
δηλαδή μέχρι 31.8.2001 (βλ. ΑΠ. 1160/
2002, ό.π., 1388/2001, Δνη 2002,433,
Εφ. Αθ. 2749/2001, Δνη 2001,1407,
Εφ.Πειρ. 317/2001, Ε.Δικ.Πολ. 2001, 369,
1164/2000 Ε.Δικ.Πολ.2001, 363, Κατράς,
Δνη 2002,1075; ο ίδιος σχόλιο υπό την
Ειρ. Αμ. 294/2000, Δνη 2000,867). Μετά
τη λήξη της μισθώσεως με την πάροδο
και της τετραετίας δεν οφείλεται πλέον
αποζημίωση για άϋλη εμπορική αξία,
διότι θεωρείται ότι ο μισθωτής την
καρπώθηκε με την επί πλέον παραμονή
του στο μίσθιο (βλ. αιτιολογική έκθεση
του Ν. 2741/1999, Παπαδάκης, Γ’ Τομ.
(έκδ. 2000), 6.175, Κατράς ό.π.). Κατά
τα προεκτεθέντα μετά την ισχύ του Ν.
2741/1999, που εφαρμόζεται στις δίκες
μετά την έναρξη της ισχύος του (βλ.
αρθρ. 7§16 αυτού), οι μισθώσεις που
είχαν λήξει και καταστεί αορίστου χρόνου
παρατάθηκαν από τη λήξη τους για
τέσσερα (4) χρόνια και δεν εφαρμόζεται
ως προς αυτές η διάταξη του αρθρ. 60
περί καταβολής χρηματικού ποσού στον
μισθωτή για την αποκατάσταση της
άϋλης εμπορικής αξίας, όπως συνέβαινε
στην περίπτωση λήξεως της μισθώσεως
αόριστου χρόνου (ως προς τις τελευταίες
αυτές μισθώσεις και υπό την ισχύ του
αρθρ. 60 και 61 του Π.Δ. 34/1995 πριν
την αντικατάσταση τους με τον Ν. 2741/
1999, βλ. ΑΠ. 1590/2001, Δνη 2002, 756,
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600/2001, Δνη 2001,929, 96/2001 Ε. Δικ.
Πολ. 2001, 63).
Από τον συνδυασμό των
διατάξεων των αρθρ. 106, 216 §1 και 335
του Κ.Πολ.Δ. συνάγεται ότι ο δικαστής
αυτεπαγγέλτως εφαρμόζοντας τον
νόμο προβαίνει στον προσήκοντα κατ’
αυτόν χαρακτηρισμό του αντικειμένου
της αγωγής και από το περιεχόμενο
αυτής προσδίδει στην προβαλλόμενη
με αυτή έννομη σχέση τη νομική έννοια
που αρμόζει χωρίς να δεσμεύεται
από τις περί αυτής απόψεις των
διαδίκων, έστω και αν καταλήγει σε
νομικό συμπέρασμα διαφορετικό από
το προβαλλόμενο από τον ενάγοντα,
από τις σχετικές απόψεις του οποίου
δεν δεσμεύεται (βλ. ΑΠ. 25/2001, Δνη
2001, 681, 1129/2000, Δνη 2001, 1330,
302/1999, Δνη 99,1304). Ο ενάγων
οφείλει να υποβάλει στο δικαστήριο
με σαφήνεια μόνο τα πραγματικά
περιστατικά που θεμελιώνουν το αίτημα
του και δεν υποχρεούται να επικαλεσθεί
τις διατάξεις στις οποίες στηρίζεται αλλά
το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να
ερευνήσει κάθε δυνατή νομική θεμελίωση

της αγωγής προτού την απορρίψει ως μη
νόμιμη, δοθέντος ότι η κρίση του αυτή
καλύπτεται από το δεδικασμένο. Έτσι, δεν
είναι απαράδεκτο το αίτημα της αγωγής
εκ μόνου του λόγου ότι κατ’ εσφαλμένη
νομική εκδοχή ο ενάγων υποστηρίζει
νομικά αποτελέσματα διαφορετικά από
αυτά που πράγματι επέρχονται με βάση
όσα εκθέτει στην αγωγή. Αρκεί υπό την
εκτιθέμενη ιστορική αιτία να ευσταθεί
το αίτημά του κατ’ εφαρμογή άλλων
νομικών διατάξεων, οπότε αντικείμενο
της δίκης είναι μόνο η αξίωση που
θεμελιώνεται στην εν λόγω ιστορική
αιτία (βλ. ΑΠ. 1377/1994, ΝοΒ 44.430).
Αναφορικά δε με το άρθρο 69 του
Κ.Πολ.Δ. πρέπει να σημειωθεί ότι και
αν ακόμη δεν περιέχεται στην αγωγή
ρητή επίκληση της διατάξεως αυτής δεν
συντρέχει περίπτωση απαραδέκτου,
διότι το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως κατά
τα άνω και με βάση τα εκτιθέμενα στην
αγωγή θα εφαρμόσει τον νόμο και θα
διατάξει την απόδοση του μισθίου μετά
την παρέλευση του κρίσιμου χρονικού
διαστήματος (πρβλ. Εφ. Αθ. 7390/1988,
Δνη 90,857).

411/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Λέων – Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Κων/νος
Πετρόπουλος – Μαργαρίτα Κοτζαμάνη – Γρηγορία Αναστασοπούλου).
Εμπορικές μισθώσεις. Διατηρητέα ακίνητα. Εξαιρούνται από την προστασία του
νόμου περί εμπορικών μισθώσεων (από 1.9.1990, άρθρο 6 παρ. 4 ν. 1898/1990
και άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1390/1991). Οι σχετικές διατάξεις δεν είναι αντισυνταγματικές.
Εφαρμόζεται (η εξαίρεση) είτε έχουν χαρακτηριστεί εν όλω ως διατηρητέα είτε μερικά.
Στις μισθώσεις των διατηρητέων εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία περί μισθώσεων
και όχι η ειδική νομοθεσία των εμπορικών μισθώσεων.

Επειδή με το άρθρο 6§4 του ν.
1898/1990 που άρχισε να ισχύει από

1.9.1990 (αρθρ. 9) εξαιρέθηκαν το
πρώτον από την προστασία του νόμου
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περί εμπορικών μισθώσεων οι μισθώσεις
ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως
διατηρητέα κατά την ισχύουσα ειδική
νομοθεσία και ανεξαρτήτως του χρόνου
κατά τον οποίο συνήφθη η μίσθωση, με
το άρθρο δε 1 §1 του μεταγενέστερου
νόμου 1390/1991 αντικαταστάθηκε η
ανωτέρω διάταξη, που είχε προστεθεί
ως εδ. στ’ στον ν. 813/1978, και ορίστηκε
ότι η εξαίρεση αφορά τις μισθώσεις που
συνάπτονται από 1ης Σεπτεμβρίου 1990.
Έτσι οι μισθώσεις που συνάπτονται μετά
την 1.9.1990 είναι μισθώσεις του κοινού
αστικού δικαίου και διέπονται εξ’ αρχής
από τις οικείες διατάξεις του Α.Κ. και τις
συμφωνίες των μερών (αρθρ. 361, 574
επ. του Α.Κ.) ως προς τη διάρκεια της
μισθώσεως, τη λήξη της, το ύψος του
μισθώματος κ.λ.π. (Χ. Παπαδάκης,
Σύστημα εμπορ. Μισθώσεων, 1996, αρ.
1218, ΕΑ. 3698/2000 Ελλ.Δ. 42.485,
6099/1993 Ελλ.Δ. 35.1120). Η διάταξη
αυτή του αρθρ. 1§1 του ν. 1390/1991 και
η θεσπισθείσα ως άνω εξαίρεση, που με
το άρθρο 2§5 του ν. 2235/1994 τέθηκε
ως εδ. θ’ στην §1 του άρθρου 4 του π.δ.
34/1995 (ΦΕΚ 30/10.2.1995, τ. Α’), αφ’
ενός μεν δεν καταργήθηκε έκτοτε, αφού,
ειδικότερα, με το αρθρ. 3§1 του ν. 1962/
1991 καταργήθηκε το εδ. ε’ του άρθρου 3
του ν. 813/1978 που είχε προστεθεί με το
άρθρο 6§3 του ν. 1898/90 και καθιέρωνε
την εξαίρεση από την προστασία του
νόμου των ακινήτων που ανήκουν στο
Ταμείο Εθνικής Αμύνης, εξαίρεση που
είχε επικριθεί ως αντισυνταγματική
(γνωμ. Φ. Σπυρόπουλου, Αρχ. Ν.
42.193 επ., Τσάτσου Παπαδημητρίου,
Αρχ. Ν. 42.198 επ.), όχι δε (δηλ. δεν
καταργήθηκε) και η ως άνω εξαίρεση
των διατηρητέων, αφ’ ετέρου δε (η
εξαίρεση των διατηρητέων) δεν είναι
αντισυνταγματική, ως αντικείμενη
στη συνταγματική αρχή της ισότητας

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ή προσβάλλουσα συνταγματικώς
κατοχυρωμένο δικαίωμα, αφού: α) είναι
ρύθμιση γενική, συναρτώμενη προς
μια ιδιότητα του πράγματος (μισθίου
ακινήτου) και όχι προς τον φορέα
της ιδιοκτησίας του (ρύθμιση ad rem
και όχι ad personam, βλ. και Τσάτσο
Παπαδημητρίου, Αρχ. Ν. 42.204), και
β) παρίσταται δικαιολογημένη, ως
αποσκοπούσα στην εξισορρόπηση των
μειονεκτημάτων των εν λόγω ακινήτων
από τις πολεοδομικές δεσμεύσεις τους,
που αφορούν το γενικό (δημόσιο)
συμφέρον (πρβλ. Παπαδάκη αρ. 1214,
ο οποίος εκφράζεται επιφυλακτικά για
τη συνταγματικότητα της ρύθμισης),
ενώ γ) το χρονικό σημείο της έναρξης
της εξαίρεσης αυτής (1.9.1990, που
είναι ο χρόνος ενάρξεως της ισχύος του
ν. 1898/90, κατά τα προεκτεθέντα) και
η εντεύθεν δημιουργούμενη διαφορά
ως προς την προστασία τους μεταξύ
των μισθώσεων που συνήφθησαν, προ
της ημερομηνίας αυτής και εκείνων που
συνήφθησαν μετ’ αυτήν είναι αποτέλεσμα
της ως άνω, συνταγματικής και κατά τα
λοιπά, νομοθετικής μεταβολής και δεν
μπορεί να γίνει λόγος για αδικαιολόγητη
δημιουργία δύο κατηγοριών μισθώσεων
ανάλογα με τον χρόνο συνάψεως τους,
και εντεύθεν για αντίθεση της ρύθμισης
αυτής, που ορίζει χρόνον ενάρξεως της
εξαίρεσης, στη συνταγματική αρχή της
ισότητας (πρβλ. Παπαδάκη, αρ. 1216). Οι
ως άνω, τέλος, διατάξεις δεν θέτουν ως
προϋπόθεση της θεσπιζόμενης εξαίρεσης
τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου
ολόκληρου, εσωτερικά και εξωτερικά, του
μισθίου ακινήτου, και κατά συνέπειαν η
εξαίρεση καταλαμβάνει τα εν λόγω
ακίνητα είτε αυτά έχουν χαρακτηρισθεί
εν όλω, είτε έχουν χαρακτηρισθεί εν μέρει
διατηρητέα.
Περαιτέρω, ο νόμος δεν θέτει ως
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προϋπόθεση της προκειμένης εξαίρεσης
και τη γνώση του μισθωτού ότι το μίσθιο
έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο ή (και) την
αναγραφή της ιδιότητας αυτής του μισθίου
στο μισθωτήριο, ούτε αποδεικνύεται από
τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα ότι οι
διάδικοι θέλησαν να έχει η συμφωνηθείσα
μίσθωση τη διάρκεια που ορίζει ο νόμος
περί εμπορικών μισθώσεων (ήδη
δώδεκα ετών, άρθρο 7§6 του ν. 2741/
1999), ενώ, τέλος, τα επικαλούμενα από
την εκκαλούσα μισθώτρια περιστατικά
ότι, δηλαδή, ο εφεσίβλητος εκμισθωτής
απέκρυψε την ιδιότητα του μισθίου
ως διατηρητέου από αυτήν, που την
αγνοούσε και ότι η ίδια (εκκαλούσα)

έχει δαπανήσει για τη λειτουργία του
καταστήματος της στο μίσθιο σημαντικά
κεφάλαια, με την απόδοση της χρήσης
του οποίου θα υποστεί σημαντική ζημία,
εν αντιθέσει, προς τον εφεσίβλητο
εκμισθωτή, ο οποίος επιδιώκει την έξωση
της προκειμένου να επιτύχει υψηλότερο
μίσθωμα από άλλον μισθωτή, αληθή
ακόμη υποτιθέμενα (πέραν του ότι
δεν αποδεικνύονται), δεν καθιστούν
καταχρηστική την άσκηση του ενδίκου
δικαιώματος του εφεσίβλητου και μάλιστα
ως υπερβαίνουσα προφανώς τα όρια που
επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη
ή ο κοινωνικός ή ο οικονομικός σκοπός
του δικαιώματος (άρθρο 281 Α.Κ.).

437/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου, Σπύρος Παπαδόπουλος).
Εμπορικές μισθώσεις. Άρθρο 7 παρ. 14 ν. 2741/1999: οφείλει ο εκμισθωτής
αποζημίωση για αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας σε κάθε περίπτωση λήξης
της μίσθωσης λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας και σε περίπτωση απόδοσης του
μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης κατά τις περιπτώσεις των παρ. 1014 του άρθρου
55 του π.δ. 34/1995. Αν όμως η αγωγή για απόδοση του μισθίου ασκηθεί μετά
παρέλευση εννέα (9) μηνών που αρχίζουν να τρέχουν από 28.9.1999, θεωρείται ότι
έχει παραταθεί η μίσθωση για τέσσερα (4) χρόνια οπότε κατά τη λήξη της τετραετίας,
δεν οφείλεται αποζημίωση για άυλη εμπορική αξία.

Κατά το άρθρο 60 του Π.Δ.
34/1995, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 7 § 14 του ν. 2741/1999, σε
περίπτωση απόδοσης του μισθίου,
λόγω λήξης της μίσθωσης, σύμφωνα με
τις παραγράφους 1014 του άρθρου 58
του πιο πάνω ΠΔ και σε κάθε περίπτωση
λήξης της μίσθωσης, λόγω συμπλήρωσης
δωδεκαετίας ο εκμισθωτής οφείλει στο
μισθωτή για την αποκατάσταση της
αϋλής εμπορικής αξίας ποσό ίσο με το
καταβαλλόμενο, κατά το χρόνο λήξης της
μίσθωσης, μίσθωμα 24 μηνών. Έτσι η

αποζημίωση για την αποκατάσταση της
αϋλής εμπορικής αξίας μετά την έναρξη
ισχύος του προδιαληφθέντος νόμου είναι
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό χωρίς να
υπάρχει δυνατότητα του δικαστηρίου να
το αυξήσει, όπως προβλεπόταν από
την ίδια διάταξη πριν την αντικατάσταση
της. Με το άρθρο 61 του ίδιου ΠΔ, όπως
αντικαταστάθηκε με την § 15 του άρθρου
7 του πιο πάνω νόμου, ορίστηκαν οι
περιπτώσεις στις οποίες δεν οφείλεται το
παραπάνω ποσό, για αποκατάσταση της
άϋλης εμπορικής αξίας. Μεταξύ αυτών
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είναι και η υπό στοιχ. δ’ περίπτωση
«που η αγωγή απόδοσης του μισθίου
για λήξη της μίσθωσης που έχει επέλθει
είτε σύμφωνα με τις παραγράφους 10
έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος
είτε λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας
ασκηθεί μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών
από αυτή τη λήξη της μίσθωσης. Μετά
την άπρακτη πάροδο του εννεαμήνου
η μίσθωση θεωρείται ότι έχει παραταθεί
για τέσσερα (4) χρόνια, μετά δε τη λήξη
της τετραετίας δεν οφείλονται τα ποσά
του προηγούμενου άρθρου». Από τη
διάταξη αυτή που εφαρμόζεται και στις
υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του
προδιαληφθέντος νόμου (28.9.1999)
εμπορικές μισθώσεις προκύπτει ότι
η εμπορική μίσθωση που έληξε στις

31.8.1997, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 58 § 10γ’ και 12 του ΠΔ 34/1995,
αλλά οι συμβαλλόμενοι διατήρησαν
την ισχύ της μέχρι τις 28.9.1999 και
ο εκμισθωτής δεν άσκησε αγωγή
απόδοσης του μισθίου εντός εννέα
μηνών από την ημερομηνία έναρξης του
νόμου αυτού, παρατείνεται αναγκαστικά
για άλλα τέσσερα χρόνια από τη λήξη
της, δηλαδή μέχρι 31.8.2001. Μετά
τη λήξη της μίσθωσης με την πάροδο
και της τετραετίας δεν οφείλεται πλέον
αποζημίωση για αυλή εμπορική αξία,
επειδή θεωρείται ότι ο μισθωτής την
καρπώθηκε με την επί πλέον παραμονή
του στο μίσθιο (ιδ. Ε Πατρ 405/2003
αδημ. και εκεί παραπομπές).

568/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Άγγελος Αγγελόπουλος).
Εμπορική μίσθωση. Άρθρα 7 και 8 του ν. 2741/99. (Έναρξη ισχύος 28.9.1999). Έννοια
των τροποποιήσεων. Περιστατικά.

Με το άρθρο 7 § 6, 7 και 8 του
Ν. 2741/1999 (έναρξη ισχύος 2891999)
ορίζονται τα εξής: «6. Οι παράγραφοι
1 και 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 34/1995
αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η μίσθωση
ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόμα και αν
έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή αόριστο
χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη
συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο
βεβαίας χρονολογίας. 7 Από την έναρξη
ισχύος του παρόντος η παράγραφος 4 του
άρθρου 5, το άρθρο 6 και η περίπτωση
γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του
ΠΔ 34/1995 καταργούνται. 8 Οι διατάξεις
των δύο προηγουμένων παραγράφων 6
και 7 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται
και στις υφιστάμενες κατά την έναρξη

ισχύος του παρόντος μισθώσεις». Από
τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται τα
ακόλουθα: Καταργούνται οι διατάξεις, οι
οποίες προέβλεπαν μικρότερη νόμιμη
διάρκεια της μισθώσεως, καθώς και
οι εναρμονισμένες με αυτές διατάξεις
(άρθρο 5 § 4, άρθρο 16 § 1 εν μέρει
και άρθρο 23 § 1 εδ. γ’ ΠΔ 34/1995).
Προβλέπεται επίσης ότι καταργούνται οι
διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 34/1995
που ρύθμιζαν τη διαδικασία μονομερούς
παρατάσεως της μισθώσεως από το
μισθωτή, αφού τέτοια δυνατότητα δεν
έχει πλέον αυτός (μισθωτής). Για να μη
δημιουργηθούν αμφιβολίες ως προς την
έκταση εφαρμογής της νέας ρυθμίσεως,
με την οποία καθορίζεται η δωδεκαετία,
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ως νόμιμος χρόνος διάρκειας των
εμπορικών μισθώσεων, ορίζεται ότι η
νέα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις ήδη
υφιστάμενες μισθώσεις, δηλαδή και
εκείνες, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν
από την ισχύ του νέου νόμου και δεν
έχουν συμπληρώσει συνολικό χρόνο
δώδεκα (12) ετών (Α.Π. 34/2002 Ελλ.Δικ.
43, 755, Α.Π. 1212/2001 ελλ. Δικ. 43 146).
Ως υφιστάμενες νοούνται οι μισθώσεις
στις οποίες ο μισθωτής κατά την έναρξη
της ισχύος του νόμου εξακολουθεί να
βρίσκεται στη χρήση του μισθίου, έστω
και αν με το προηγούμενο νομοθετικό
καθεστώς είχε συμπληρωθεί η νόμιμη
διάρκεια της (9ετία). Τέλος κατά την § 11
του ΠΔ 34/1995 ως χρόνος παραμονής
στη χρήση του μισθίου κατά την έννοια
της προηγούμενης παραγράφου, νοείται
ο συνολικός συμπληρούμενος στο
πρόσωπο του μισθωτή, ανεξαρτήτως
του είδους της συμβάσεως. Επομένως

συνυπολογίζεται και ο χρόνος όχι μόνο
των διαδοχικών παρατάσεων, αλλά και
ο χρόνος των διαδοχικών ανανεώσεων
της μισθώσεως ή των διαδοχικών νέων
αυτοτελών μισθώσεων που προηγήθηκαν
(Α.Π. 955/1999 Ελλ.Δικ. 41 120).
Εφόσον ο εφεσίβλητος μισθωτής
είχε συμπληρώσει στη χρήση του μισθίου
κυλικείου χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
ετών συμπεριλαμβανομένων όλων των
διαδοχικών αυτοτελών μισθώσεων, η
επίδικη μίσθωση, ως διεπομένη από
το Ν. 813/1978 παρατάθηκε μέχρι την
31.8.1997 (αρθρ. 58 § 10 περ. γ’ και 12
ΠΔ 34/1995) κατά την οποία και έληξε
λόγω συμπληρώσεως κατά την τελευταία
αυτή ημερομηνία της νόμιμης διάρκειας
της μισθώσεως των δώδεκα (12) ετών,
σύμφωνα με την προεκτεθείσα διάταξη
του άρθρου 7 § 6 Ν. 2741/1999, η οποία
ίσχυε όταν δημοσιεύθηκε η πρωτόδικη
απόφαση.

591/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Απόστολος Πούλιος).
Εμπορική μίσθωση. Περίπτωση λήξεως της μίσθωσης και σε κάθε περίπτωση λήξης
της μίσθωσης λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας οφείλεται αποζημίωση 24 μηνών
για την αποκατάσταση της άυλης αξίας. Πότε δεν οφείλεται η αποζημίωση αυτή.
Αν ο μισθωτής, μετά τη συμπλήρωση της 12ετίας και την άσκηση αγωγής εντός 9
μηνών από τη λήξη, εξακολουθεί να μένει στο μίσθιο και πάλι δικαιούται να λάβει την
αποζημίωση. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 60
του Π.Δ. 34/1995 όπως αντικ. με αρθρ.
7 ν. 2741/99 σε περίπτωση απόδοσης
του μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης
σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως
14 του άρθρου 58 του παρόντος και σε
κάθε περίπτωση λήξης της μίσθωσης
λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ο
εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή για

την αποκατάσταση της άυλης εμπορικής
αξίας ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο
κατά το χρόνο της λήξης της μίσθωσης
24 μηνών. Εξάλλου κατά το άρθρο 61
του ίδιου Π.Δτος, όπως αντικ. με άρθρο 7
του ίδιου παραπάνω νόμου τα ποσά του
προηγούμενου άρθρου δεν οφείλονται
στις εξής περιπτώσεις: α) αν ο μισθωτής
αποχωρήσει οικειοθελώς από το μίσθιο

474

β)... γ) ... δ) στις περιπτώσεις που η
αγωγή απόδοσης του μισθίου για λήξη
της μίσθωσης που έχει επέλθει με τις
παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58
του παρόντος είτε λόγω συμπλήρωσης
δωδεκαετίας ασκηθεί μετά παρέλευση 9
μηνών από αυτή τη λήξη της μίσθωσης.
Μετά την άπρακτη πάροδο του
εννεαμήνου η μίσθωση θεωρείται ότι έχει
παραταθεί για 4 χρόνια μετά δε τη λήξη
της τετραετίας δεν οφείλονται τα ποσά
του προηγούμενου άρθρου. Από το
συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων
προκύπτει ότι σε περίπτωση που η
μίσθωση συμπλήρωσε δωδεκαετία
και καταγγέλθηκε αυτή για το λόγο
αυτό και ασκήθηκε σχετική αγωγή
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εννέα
μηνών από τη λήξη της μισθώσεως τότε
ο εκμισθωτής οφείλει να καταβάλει στο
μισθωτή την παραπάνω αποζημίωση
των 24 μισθωμάτων. Η μέχρι την
άσκηση της αγωγής αυτής ή και μετά
απ’ αυτήν παραμονή του μισθωτή στο
μίσθιο για εύλογο χρονικό διάστημα
παρά την εναντίωση του εκμισθωτή
ή με τη θέληση του τελευταίου, μέχρι
την ανεύρεση νέου μισθίου χώρου, δεν
αναιρούν το δικαίωμα του μισθωτή προς
λήψη της παραπάνω αποζημίωσης,
εφόσον με τη συμπλήρωση της 12ετίας
και την άσκηση της αγωγής εντός της
9μήνου προθεσμίας λύθηκε η μίσθωση
(σχ. ΑΠ 1720/2002, ΑΠ 96/2001, ΑΠ
1590/2001).
Μετά τη λήξη της μίσθωσης
(31101999) και εντός εννέα μηνών
ο ήδη εναγόμενος άσκησε κατά της
ήδη ενάγουσας την από 2252000
αγωγή του η οποία επιδόθηκε σ’
αυτήν την 2652000, με την οποία
ζήτησε την απόδοση του μισθίου λόγω
συμπλήρωσης 12 ετίας στο μίσθιο,
προτιθέμενος να καταβάλει σ’ αυτήν
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την προβλεπομένη αποζημίωση των
24 μισθωμάτων. Με την από 262000
Εξώδικη Δήλωση της τότε εναγομένης,
που επιδόθηκε στον τότε ενάγοντα στις
562000, του γνώριζε ότι αποδέχεται την
αγωγή βρίσκεται σε αναζήτηση ετέρου
μισθίου και προτίθεται να του αποδώσει
το μίσθιο κατάστημα σε εύλογο
χρόνο με την καταβολή σ’ αυτήν της
προβλεπομένης αποζημίωσης. Με την
παραπάνω άσκηση της αγωγής από τον
ήδη εναγόμενο εντός της εννεαμήνου
προθεσμίας από τη λήξη της μίσθωσης,
λόγω συμπληρώσεως δωδεκαετίας
πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις του νόμου
και η μίσθωση λύθηκε και ο εναγόμενος
είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην
ενάγουσα για την αποκατάσταση της
αυλής εμπορικής αξίας ποσό ίσο με το
καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της λήξης
της μίσθωσης 24 μηνών ήτοι 3.859.200
δραχμές (160.800 χ 24 μήνες) ή 11.325
ΕΥΡΩ. Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι
μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
της μίσθωσης και εφόσον η ενάγουσα
παρέμεινε σ’ αυτό με τη συναίνεση του,
η ένδικη μίσθωση μετατράπηκε σε
αστική μίσθωση αορίστου χρόνου και
συνεπώς με την καταγγελία της με τη
προβλεπόμενη αγωγή λύθηκε αυτή και
δεν οφείλεται η παραπάνω αποζημίωση.
Ο ισχυρισμός αυτός, σύμφωνα και με
τη μείζονα σκέψη, είναι μη νόμιμος και
απορριπτέος εφόσον με την άσκηση
της προαναφερόμενης αγωγής εντός
της εννεαμήνου προθεσμίας από
τη λήξη της μίσθωσης, αυτή λύθηκε
αναδρομικώς από τη λήξη της και
οφείλεται η προβλεπομένη αποζημίωση
και δεν είχε μετατραπεί σε αορίστου
χρόνου μίσθωση για το χρονικό
διάστημα εντός των εννέα μηνών που
πρόβλεπε ο νόμος για την άσκηση της
αγωγής.
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634/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Ζαχαρόπουλος (Δικ. αντιπρ.), Θεοδώρα Μπίρη).
Εμπορική μίσθωση (ν. 813/78). Αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση το άρθρο
288 Α.Κ. Εφαρμογή και στις μισθώσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες. Περιστατικά.

Η διάταξη του άρθρου 288
Α.Κ. κατά την οποία ο οφειλέτης έχει
υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή
όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού
ληφθούν υπόψη και τα συναλλατικά
ήθη, εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ενοχή
και στις προβλεπόμενες από το νόμο
813/78 (π.δ. 34/95) μισθώσεις. Έτσι ο
εκμισθωτής δεν αποκλείεται να ζητήσει
κατά το αρθρ. 288 Α.Κ. αναπροσαρμογή
του οφειλομένου αρχικού ή μετά από
αναπροσαρμογή συμβατική ή νόμιμη
μισθώματος, εφόσον εξαιτίας προβλεπτών
ή απροβλέπτων περιστάσεων, επήλθε
αδιαμφισβήτητα τόσο ουσιώδης αύξηση
της μισθωτικής αξίας του μισθίου, ώστε
με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες,
η εμμονή του μισθωτή στην καταβολή
του ίδιου μισθώματος να είναι αντίθετη
προς την ευθύτητα και την εντιμότητα
που απαιτούνται στις συναλλαγές και να
επιβάλλεται, σύμφωνα με την καλή πίστη
και τα συναλλακτικά ήθη, παρά την ανάγκη
διασφάλισης των σκοπών του ως άνω
νόμου και κατοχύρωσης της ασφάλειας
των συναλλαγών, η αναπροσαρμογή του
μισθώματος στο επίπεδο εκείνο το οποίο
αίρει τη δυσαναλογία των εκατέρωθεν
παροχών και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα
καλή πίστη (ΑΠ. 63/2000).

……. Επίσης το εναγόμενο με την
από 29.6.1999 διακήρυξη μειοδοτικής
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου,
προσέφερε μίσθωμα μέχρι 1.600.000
δραχμές για τη μίσθωση ακινήτου στην
πόλη του Αιγίου, επιφάνειας 1.000 τ.μ. για
τη στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών
του Αιγίου. Ενόψει όλων των παραπάνω
η μισθωτική αξία του επιδίκου μισθίου
κατά τον κρίσιμο χρόνο (28.12.1999)
επιδόσεως της κρινόμενης αγωγής που
μπορούσε να επιτευχθεί υπό καθεστώς
ελεύθερης μίσθωσης ανέρχεται σε
1.850.000 δραχμές κατά μήνα. Επομένως
μεταξύ του καταβαλλομένου μισθώματος
των 1.250.000 δραχμών, από το οποίο
στο ιδανικό μερίδιο των εναγόντων (1/2)
αντιστοιχεί ποσό 625.000 δραχμές και
του ως άνω ελευθέρου μισθώματος
υπάρχει σημαντική διαφορά, ώστε
αντίκειται στη διέπουσα κάθε ενοχή αρχή
της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών η συνέχιση της καταβολής του
ως άνω μισθώματος και πρέπει να
αναπροσαρμοσθεί αυτό σχετικά με το
ιδανικό μερίδιο των εναγόντων στο ποσό
των 925.000 δραχμών (2.715 ΕΥΡΩ),
έτσι ώστε να αρθεί η δυσαναλογία και
να αποκατασταθεί η διαταραχθείσα καλή
πίστη.

1008/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Χρήστος Μούλιας).

476

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μίσθωση κατοικίας. Μετατροπή της σε μίσθωση αορίστου χρόνου.

Από τις διατάξεις των άρθρων
608 και 611 ΑΚ προκύπτει ότι η σύμβαση
μίσθωσης λήγει με την παρέλευση
του συμφωνηθέντος μεταξύ των
συμβληθέντων χρόνου διαρκείας αυτής,
ο οποίος προκειμένου για μίσθωση
κυρίας κατοικίας, είναι τουλάχιστον τριών
ετών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1
του ν. 1703/87 όπως τροποποιήθηκε και
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 παρ.
5 του ν. 2235/94. Αν όμως ο μισθωτής
εξακολουθήσει να κάνει χρήση του
μισθίου χωρίς εναντίωση προς τούτο
του εκμισθωτή και μετά την παρέλευση
του ορισμένου χρόνου, η μίσθωση
μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου
και λύεται με καταγγελία σύμφωνα με
το άρθρο 609 ΑΚ. Προϋπόθεση της
μετατροπής της μίσθωσης σε αορίστου
χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 611 ΑΚ είναι
αφενός μεν ο μισθωτής να εξακολουθήσει
να κάνει χρήση του μισθίου και μετά την
παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου,
αφετέρου δε η μη εναντίωση προς τούτο
του εκμισθωτή. Η εναντίωση αυτή του
εκμισθωτή, που συνεπάγεται την μη
μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου
χρόνου, έστω και αν ο μισθωτής
εξακολουθήσει να κάνει χρήση του
μισθίου, είναι δυνατό να περιληφθεί σε
όρο της μισθωτικής σύμβασης, δηλαδή

σε χρόνο προγενέστερο εκείνου της
λήξεως της μίσθωσης. Όμως ο όρος
αυτός της μισθωτικής σύμβασης είναι
δυνατό να τροποποιηθεί ή καταργηθεί
με μεταγενέστερη ρητή ή σιωπηρή
συμφωνία μεταξύ των συμβληθέντων,
γεγονός που συμβαίνει όταν ο μισθωτής
εξακολούθησε να κάνει χρήση του
μισθίου και μετά την παρέλευση του
συμφωνηθέντος χρόνου ο δε εκμισθωτής
και μετά το χρόνο αυτό, επί σχετικά
μακρό χρονικό διάστημα εξακολούθησε
να λαμβάνει το συμφωνημένο μίσθωμα
(βλ. ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλου
τόμος 3ος σελ. 348 επ.). Κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της μισθωτικής
συμβάσεως ως αορίστου χρόνου, μετά
την παρέλευση του συμφωνημένου
χρόνου διαρκείας αυτής, εξακολουθεί να
ισχύει ο ουσιώδης όρος της σύμβασης
περί σταδιακής αναπροσαρμογής του
μισθώματος, διότι, και μετά την λήξη του
συμφωνημένου χρόνου εξακολουθεί να
λειτουργεί η μισθωτική σύμβαση εκτός του
όρου αυτής περί διαρκείας της μίσθωσης,
η οποία έκτοτε μετατρέπεται σε αορίστου
χρόνου, εκτός αν συμβατικώς είχε
αποκλεισθεί η ισχύς του όρου αυτού
μετά την παρέλευση του συμφωνημένου
χρόνου (ΑΠ 809/77 Ελ. Δ 39.117).

1077/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φαίδων Κουλούρης, Αλέκος Καρώκης).
Εμπορική μίσθωση. Περίπτωση μείωσης του συμφωνημένου μισθώματος σύμφωνα
με το άρθρο 288 Α.Κ.

Με το από 111995 ιδιωτικό
συμφωνητικό και μετά από πλειοδοτική

δημοπρασία, το εναγόμενο εκκαλούν
Κληροδότημα εκμίσθωσε στον πρώτο

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

477

των εναγομένων εφεσίβλητων ένα
ισόγειο κατάστημα εμβαδού 18,53
τ.μ. που βρίσκεται στη διασταύρωση
των οδών Μαιζώνος και Φιλοποίμενος
των Πατρών για επαγγελματική στέγη
(εμπορική μίσθωση). Η διάρκεια
της μισθώσεως ορίστηκε εξαετής
και το καταβλητέο μίσθωμα στα
αναφερόμενα στην αγωγή ποσά κατ’
έτος, ανερχόμενο το έτος 2000 στο
ποσό των 141.655 δραχμών μηνιαίως,
πλέον χαρτοσήμου, συμφωνήθηκε
δε περαιτέρω για την περίπτωση της
παρατάσεως της μισθώσεως πέραν του
έτους 2000 ετήσια αναπροσαρμογή του
μισθώματος σε ποσοστό 20% επί του
εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος
του αμέσως προηγούμενου έτους και
ανερχομένου έτσι του μισθώματος από
112001 στο ποσό των 169.998 δραχμών
μηνιαίως. Από τον χρόνο της συνάψεως
της μισθώσεως μέχρι την άσκηση της
αγωγής (642001) επήλθε ουσιώδης
μείωση της μισθωτικής αξίας του
επιδίκου μισθίου, οφειλόμενη αφ’ ενός
στη σημαντική πτώση του τιμαρίθμου
από 15% ετησίως σε 3,5% περίπου,
αντίστοιχα, και αφ’ ετέρου στη μείωση της
εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή
όπου ευρίσκεται το επίδικο, όπως τούτο
προκύπτει και από τα αναφερόμενα
συγκριτικά στοιχεία, κατά τα οποία και
ενδεικτικώς α) κατάστημα κ.λ.π.
Τα ανωτέρω περιστατικά της
μειώσεως της μισθωτικής αξίας του

επιδίκου δεν ήταν έκτακτα και απρόβλεπτα
ώστε ο ενάγων μισθωτής, συντρεχόντων
και των λοιπών όρων του νόμου, να
δικαιούται να ζητήσει αναπροσαρμογή
του μισθώματος κατά το άρθρο 388 του
ΑΚ (αρθρ. 7 παρ. 4 του π.δ. 34/1995).
Ανεξαρτήτως όμως αυτού και ενόψει
της προαναφερθείσης μειώσεως και των
συγκεκριμένων περιστατικών η εμμονή
του εκμισθωτή να απαιτεί την καταβολή
του ίδιου μισθώματος είναι αντίθετη προς
την ευθύτητα και την εντιμότητα που
απαιτούνται στις συναλλαγές εις τρόπον
ώστε να επιβάλλεται σύμφωνα με την
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη η
αναπροσαρμογή του μισθώματος στο
επίπεδο εκείνο που αίρει τη δυσαναλογία
των εκατέρωθεν παροχών και αποκαθιστά
τη διαταραχθείσα καλή πίστη (αρθρ. 288
του ΑΚ, εφαρμοζόμενο, ενόψει και του
αρθρ. 44 του π.δ. 34/1995, εν πάση
περιπτώσει και στην αναπροσαρμογή
του μισθώματος εμπορικής μίσθωσης·
Ολομ. ΑΠ 9/1997 ΕλλΔ 38.767, Ιω.
Κατράς, Πανδέκτης, παρ. 107, Χ.
Παπαδάκης, Σύστημα, αρ. 2559,
2671 επ.) και ανερχόμενο, ενόψει των
προεκτεθέντων, στο ποσό των 125.000
δραχμών μηνιαίως για το επίδικο χρονικό
διάστημα από 742001 έως 742002 με
περαιτέρω ετήσια αναπροσαρμογή
στο ύψος του τιμαρίθμου του κόστους
ζωής, όπως τούτο καθορίζεται από την
Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 3% του
ύψους αυτού.

1088/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Εμπορική μίσθωση μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2041/1992. Όρος στη σύμβαση για
σταδιακή αναπροσαρμογή του μισθώματος που συνομολογείται μετά την 1.9.1994
ισχύει και για τον υπόλοιπο χρόνο (συμβατικό ή με αναγκαστική παράταση) εφόσον
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δεν έχει αποκλεισθεί από τη σύμβαση. Το ίδιο ισχύει και για τις προηγούμενες

Επειδή από τον συνδυασμό των
αρθρ. 58 § 12 και 53 § 2 του Π.Δ. 34/95
συνάγεται ότι μετά την έναρξη ισχύος του
Ν. 2041/1992, για όλες τις μισθώσεις
που καταρτίσθηκαν είτε πριν είτε μετά
τον νόμο αυτό, εφαρμόζεται ως προς
τον καθορισμό του μισθώματος και την
αναπροσαρμογή το αρθρ. 7 § 1 του ίδιου
ΠΔ, σύμφωνα με το οποίο το μίσθωμα κατά
τη σύναψη της συμβάσεως καθορίζεται
ελεύθερα από τους συμβαλλομένους
και αναπροσαρμόζεται κατά τα χρονικά
διαστήματα και στο ύψος που ορίζεται στη
σύμβαση. Όρος για ποσοστιαία σταδιακή
αναπροσαρμογή του μισθώματος, που
συνομολογείται μετά την 1η Σεπτεμβρίου
1994, ισχύει και για χρόνο (συμβατικό
ή με αναγκαστική παράταση), για τον
οποίο δεν έχει προβλεφθεί σταδιακή
αναπροσαρμογή, εφόσον τα μέρη δεν

είχαν αποκλείσει την ισχύ του για χρόνο
που δεν προβλέπεται από τη σύμβαση.
Αυτό που ορίζεται πλέον ρητώς με το
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του
αρθρ. 7 του άνω ΠΔ, είχε γίνει δεκτό
και υπό τις προϊσχύουσες διατάξεις των
αρθρ. 5 § 3 και 29 του Ν. 813/78. Έτσι
επί συμβάσεως εμπορικής μισθώσεως
καταστήματος που καταρτίσθηκε υπό το
καθεστώς του Ν. 813/78 και παρατάθηκε
πέραν της εξαετίας, ο όρος περί σταδιακής
αναπροσαρμογής του μισθώματος ισχύει
και για το πέραν της εξαετίας αναγκαστικώς
παρατεινόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον
η ισχύς του όρου αυτού και για το πέραν
της εξαετίας χρονικό διάστημα δεν έχει
αποκλεισθεί συμβατικώς (βλ. ΑΠ (ολ)
9/92, ΝοΒ 41, 713 και Δνη 92,755, ΑΠ
809/97, Δνη 98,117, 86/94, Δνη 95,367).

11. ÄÇÌÏÓÉÏ ÄÉÊÁÉÏ
14/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεοφάνης Βλάχος, Νίκος Παρασκευόπουλος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Εργολαβία δίκης. Είναι νόμιμη η συμφωνία μεταξύ
δικηγόρου και καθού η απαλλοτρίωση να αναλάβει με σύμβαση εργολαβίας δίκης ο
πρώτος τις δίκες που προέρχονται από την αναγκαστική απαλλοτρίωση με ποσοστό
αμοιβής (8%) επί του ποσού της αποζημίωσης που καθορίσθηκε οριστικά και των
τόκων (20%). Περιστατικά. Αίτηση για καθορισμό αποζημίωσης για τα εναπομείναντα
τμήματα των απαλλοτριουμένων ακινήτων. Δεν οφείλεται ιδιαίτερη αμοιβή του
δικηγόρου. Η ανάκληση της απαλλοτρίωσης από υπαιτιότητα των καθών δεν έχει
έννομη σημασία για την υποχρέωση καταβολής της αμοιβής του δικηγόρου.

Ο ισχυρισμός των εναγομένων
ότι τα κεφάλαια αυτά της αγωγής
δεν είναι νόμιμα για το λόγο ότι δεν
λαμβάνεται υπόψη ιδιαίτερη με το
δικηγόρο συμφωνία κατά τον καθορισμό
της δικηγορικής αμοιβής στις δίκες
απαλλοτριώσεων (βλ. Ολ. ΑΠ. 17/2000
Ελλ. Δικ. 41,958) είναι αβάσιμος και
απορριπτέος, καθ’ όσον η περίπτωση
αυτή αφορά τη δικαστική δαπάνη
(στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η
δικηγορική αμοιβή) που επιβάλλεται με
την δικαστική απόφαση για προσωρινή
ή οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης,
πάντοτε σε βάρος του υπέρ ου η
απαλλοτρίωση, για να μη φαλκιδεύεται
στο ποσό της επιδικαζομένης
αποζημίωσης και συνεπώς δε θα ήταν
δίκαιο να επιβαρύνεται υπέρμετρα ο
υπέρ ου η απαλλοτρίωση με υπερβολικές
συμφωνίες για αμοιβές δικηγόρων στις
δίκες απαλλοτριώσεων. Όμως από
καμμιά διάταξη δεν εμποδίζεται η
συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και ιδιώτη
να αναλάβει ο πρώτος εργολαβικά
τις δίκες απαλλοτριώσεων και να
συμφωνηθεί ποσοστό μεγαλύτερο των

προβλεπομένων στα άρθρα 100 επ.
του Κώδικα Δικηγόρων, το οποίο και
θα καταβάλει τελικώς όχι ο υπέρ ου
η απαλλοτρίωση αλλά ο ελευθέρως
συνάψας τη συμφωνία διάδικος.
Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που απέρριψε τα κεφάλαια αυτά της
αγωγής ως μη νόμιμα εσφαλμένα
ερμήνευσε τις παραπάνω διατάξεις και
πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση ως και
ουσιαστικά βάσιμη και να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη απόφαση.
Οι εναγόμενοι είναι συγκύριοι δύο
ακινήτων (οικοπέδων) που βρίσκονται
στην Κοινότητα Καλλιθέας Πατρών. Τα
ακίνητα αυτά, τα οποία φέρουν τους
αριθμούς 119 και 126 στον κτηματολογικό
πίνακα, απαλλοτριώθηκαν με την υπ’
αριθμ. 1020914 /1175 /1994 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και ΠΕΧΩΔΕ, για λόγους δημόσιας
ωφέλειας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
για την κατασκευή του οδικού κόμβου
Καλλιθέας Πατρών. Τον μήνα Μάιο του
1995 οι εναγόμενοι έδωσαν εντολή στον
ενάγοντα, δικηγόρο Πατρών, να τους
εκπροσωπήσει σε όλες τις δικαστικές και
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εξώδικες διαδικασίες για τον καθορισμό
προσωρινής και οριστικής αποζημίωσης
καθώς και για την αναγνώρισή τους
ως δικαιούχων της αποζημίωσης των
απαλλοτριουμένων ακινήτων τους. Από
τα προαναφερόμενα όμως αποδεικτικά
μέσα δεν αποδείχθηκε οποιαδήποτε
συμφωνία των διαδίκων περί αμοιβής
του ενάγοντος σε ποσοστό επί της
επιδικασθησομένης αποζημίωσης,
όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο τελευταίος.
Επομένως η αμοιβή του, για τις
παρακάτω περιγραφόμενες δικαστικές
και εξώδικες ενέργειες, θα καθορισθεί
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 100 επ. του Κώδικα Δικηγόρων.
Ο ενάγων παρέστη ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
κατά τη συζήτηση των αιτήσεων
για αναγνώριση δικαιούχων της
αποζημίωσης και για προσωρινή
τιμή μονάδος αποζημίωσης των
απαλλοτριουμένων
ακινήτων
καταθέσας σχετικές προτάσεις. Επίσης
παραστάθηκε ενώπιον του Εφετείου
Πατρών κατά τη συζήτηση της αίτησης
οριστικού προσδιορισμού τιμής μονάδος
του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία
συνεκδικάσθηκε με αυτοτελή αίτηση
οριστικού προσδιορισμού ενώπιον του
ίδιου δικαστηρίου, που είχε ασκήσει ο
ίδιος, καταθέσας σχετικές προτάσεις.
Με την υπ’ αριθμ. 794/1996 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
ορίσθηκε η προσωρινή τιμή μονάδος
των απαλλοτριουμένων ακινήτων και
των συστατικών τους και η συνολική
αποζημίωση …….
Επομένως ο ενάγων, σύμφωνα
με τις προαναφερόμενες διατάξεις,
δικαιούται για δικηγορική του αμοιβή
για την ενώπιον του Μονομελούς
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Πρωτοδικείου παράσταση του και
τις κατατεθείσες προτάσεις του
κατά τη συζήτηση της αίτησης για
προσωρινό προσδιορισμό τιμής
μονάδος των απαλλοτριουμένων
ακινήτων, τα παρακάτω χρηματικά
ποσά. Από τον πρώτο εναγόμενο
465.876 δραχμές (23.293.839 Χ 2%),
από το δεύτερο εναγόμενο 327.855
δραχμές (16.392.768 Χ 2%) και από
τον τρίτο εναγόμενο 36.281 δραχμές
(1.814.073 X 2%). Για την παράστασή
του ενώπιον του Εφετείου Πατρών,
όπως παραπάνω αναφέρεται και
στις κατατεθείσες προτάσεις του,
δικαιούται από τον πρώτο εναγόμενο
667.539 δραχμές (22.251.310 Χ 3%),
από το δεύτερο εναγόμενο 469.796
δραχμές (15.659.880 Χ 3%) και από
τον τρίτο εναγόμενο 52.022 δραχμές
(1.734.074 Χ 3%). Έτσι συνολικά από
τις παραπάνω αιτίες ο ενάγων δικαιούται
από τον πρώτο εναγόμενο 1.133.406
δραχμές, από το δεύτερο εναγόμενο
796.651 δραχμές και από τον τρίτο
εναγόμενο 88.303 δραχμές. Περαιτέρω
αποδείχθηκε ότι ο ενάγων με την αίτησή
του για οριστικό προσδιορισμό τιμής
μονάδος ενώπιον του Εφετείου Πατρών,
είχε ζητήσει να επιδικασθεί ιδιαίτερη
αποζημίωση ύψους 96.104.183
δραχμών, για τα εναπομένοντα
τμήματα των απαλλοτριουμένων
ακινήτων. Για την αίτησή του αυτή δεν
δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής, όπως
αβάσιμα ισχυρίζεται, εφόσον πρόκειται
για την ίδια διαφορά για την οποία
υπάρχει ενιαία απασχόληση και ορθά
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε
το σχετικό κονδύλιο της αγωγής και τα
αντίθετα που ισχυρίζεται ο εκκαλών είναι
αβάσιμα και απορριπτέα.
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32/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Ρουμελιώτης, Βασίλειος Αντωνόπουλος).
Ελεγκτικό Συνέδριο. Αρμοδιότητα για την εκδίκαση ένδικου μέσου για διαφορές
σχετικές με την απονομή συντάξεων. Αποκλειστική δικαιοδοσία για τον κανονισμό
σύνταξης πολιτικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου καθώς και την αναγνώριση χρόνου
συνταξίμου υπηρεσίας τους έχει μόνο τα Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι τα πολιτικά
δικαστήρια. Ως συντάξιμος χρόνος υπολογίζεται ο χρόνος παροχής υπηρεσίας
με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ’ αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι
υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηρισθεί με διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση ότι
διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή εφόσον συντρέχουν ορισμένες
άλλες προυποθέσεις. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων να αποφασίσουν
επί αναγνωριστική αγωγής του υπαλλήλου για τη σχέση αυτή. Πρόσληψη από το
δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Προϋπόθεση και διαδικασία. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 98 § 1 του
Συντάγματος, στην αρμοδιότητα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκει, πλην
άλλων, και η εκδίκαση ενδίκων μέσων
για διαφορές σχετικές με απονομή
συντάξεων. Εξάλλου από τις διατάξεις των
άρθρων 14 § 1, 3, 4 και 66 του Π. Δ. 1041/
1979 «Κώδιξ Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων» προκύπτουν τα εξής: α) ο από
την κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενος
καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας
πολιτικών υπαλλήλων κατά το χρόνο που
αυτοί βρίσκονται στην υπηρεσία ενεργείται
κατά τη διαδικασία του άρθρου 66 § 1 και
2 (αρθρ. 14 §3), β) η περί αναγνωρίσεως
της υπηρεσίας αίτηση του υπαλλήλου
πρέπει να υποβάλλεται κατά τη διάρκεια
της ενεργού υπηρεσίας του υπαλλήλου ή
εντός εξαμήνου από της απομακρύνσεώς
του από την υπηρεσία, κατά των
πράξεων δε με τις οποίες αναγνωρίζεται
με αίτηση του υπαλλήλου ως συντάξιμη
προϋπηρεσία αυτού ή όχι επιτρέπεται
έφεση ενώπιον του οικείου τμήματος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρθρ. 14 §
4 εδ. στ’ και 3). γ) η πράξη αυτή περί

αναγνωρίσεως ή όχι χρόνου υπηρεσίας
του υπαλλήλου είναι υποχρεωτική για το
Δημόσιο και τον ενδιαφερόμενο, υπόκειται
δε μόνο στα προβλεπόμενα ένδικα μέσα
(αρθρ. 66 § 1 εδ. β’). Περαιτέρω, κατά
το άρθρο 47 § 1 του οργανισμού του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Π.Δ. 774/1980) τη
δικαστική δικαιοδοσία ασκεί το Ελεγκτικό
Συνέδριο σε τμήματα ή σε ολομέλεια, οι
δε οριστικές αποφάσεις των τμημάτων
που είναι εκτελεστές επιτρεπομένων
κατ’ αυτών μόνο των ενδίκων μέσων
της αναίρεσης και αναθεώρησης
(άρθρα 61 § 1, 62 του Οργανισμού του
Ελεγκτικού Συνεδρίου). Από τα ανωτέρω
συνάγεται ότι αποκλειστική δικαιοδοσία
για τον κανονισμό σύνταξης πολιτικού ή
στρατιωτικού υπαλλήλου καθώς και για
την αναγνώριση αναγκαίως συνεχόμενου
με τον καθορισμό της σύνταξης χρόνου
συνταξίμου υπηρεσίας αυτών, είτε μετά την
έξοδο του από την υπηρεσία είτε κατά το
χρόνο που αυτή είναι ενεργής (διαρκούσης
της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης), έχει
μόνο το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι τα
πολιτικά δικαστήρια (βλ. ΑΠ 1217/1992
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Ελλ. Δικ. 35 1366, ΑΠ 742/1994 Ελλ.
Δικ. 37 73). Στο άρθρο 12 του ανωτέρω
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων καθορίζονται οι προϋπηρεσίες
που προσμετρώνται ως συντάξιμες.
Με το άρθρο 8 § 6 του Ν. 1813/1988
προστέθηκε μετά την παράγραφο 12 του
άρθρου 12 του Π. Δ. 1041/1979 διάταξη
που έχει ως εξής: «Επίσης λογίζεται
συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή
συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου
ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με
σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση
κατ’ αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι
υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηρισθεί με
διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση
ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου (εξηρτημένης) ή
εφόσον σύμφωνα με τα υπηρεσιακά
έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις: α) απασχόληση κατά το
σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο, β)
παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας
υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία της
υπηρεσίας και γ) αμοιβή ανάλογη με των
προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου». Όπως προκύπτει από
τη διάταξη αυτή το αποκλειστικώς αρμόδιο
κατά τα ανωτέρω άρθρα 12 και 66 του
Κώδικα συντάξεων για τον καθορισμό
της συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου
Ελεγκτικό Συνέδριο συνυπολογίζει ως
συντάξιμη την υπηρεσία του υπαλλήλου
σε Ν.Π.Δ.Δ. είτε κατά τη διάρκεια της
δημοσιοϋπαλληλικής σχέσεως με αίτηση
αυτού, είτε κατά την έξοδο του από τη
δημόσια υπηρεσία προς συνταξιοδότηση,
εφόσον η προϋπηρεσία του υπαλλήλου
έχει χαρακτηρισθεί με διάταξη νόμου
ως διανυθείσα πραγματικά με σύμβαση
εξηρτημένης εργασίας ή με δικαστική
απόφαση έχει κριθεί ότι η προϋπηρεσία
αυτή παρασχέθηκε πράγματι με σύμβαση
εξηρτημένης εργασίας ή αν από τα
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υπηρεσιακά έγγραφα προκύπτουν
σωρευτικώς οι ανωτέρω προϋποθέσεις
(απασχόληση κατά το δημοσιοϋπαλληλικό
ωράριο κ.λ.π.) η συνδρομή των οποίων
προσέδιδε στην υπηρεσία αυτή το
χαρακτηρισμό ως εξηρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου και όχι της μίσθωσης
έργου ή ανάθεση εργασίας κατ’ αποκοπή
όπως από τους συμβαλλομένους
(ΝΠΔΔ ή Δημόσιο) είχε χαρακτηρισθεί,
προς καταστρατήγηση των σχετικών
δικαιωμάτων του απασχοληθέντος.
Από την προαναφερομένη διάταξη του
άρθρου 8 § 6 του Ν. 1813/1988 δεν
αποκλείεται ο δημόσιος υπάλληλος, ως
έχων το σχετικό έννομο συμφέρον, με
αναγνωριστική αγωγή κατά του εργοδότη
του, να ζητήσει να αναγνωρισθεί ότι η
προϋπηρεσία του παρεσχέθη πράγματι
με σχέση εξηρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου και όχι έργου, όπως είχε
χαρακτηρισθεί, δικαιοδοσία δε για την
εκδίκαση της αγωγής αυτής έχουν τα
αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, διότι στην
περίπτωση αυτή δεν γίνεται καθορισμός
του χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας του
υπαλλήλου, ο οποίος υπάγεται στη
δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
αλλά αναγνωρίζεται ή όχι η συνδέουσα
τον υπάλληλο και τον εργοδότη του σχέση
εργασίας. Ενόψει αυτών, το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη
απόφαση του απέρριψε την ένσταση του
εκκαλούντος περί ελλείψεως δικαιοδοσίας
των πολιτικών δικαστηρίων προς
εκδίκαση της κρινόμενης αγωγής, καθώς
και σιωπηρώς την ένσταση ότι η ενάγουσα
δεν νομιμοποιείται παθητικά στρεφόμενη
κατ’ αυτού, δεν έσφαλε ως προς την
ερμηνεία του νόμου και επομένως οι
σχετικοί πρώτος και δεύτερος λόγοι της
εφέσεως με τους οποίους υποστηρίζονται
τα αντίθετα, είναι απορριπτέοι ως
αβάσιμοι.
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Από τις διατάξεις των άρθρων
1, 3, 4, 5 και 8 του Ν. 993/1979, όπως
ίσχυαν κατά το κρίσιμο για την κρινόμενη
υπόθεση χρονικό διάστημα, προκύπτει ότι
η πρόσληψη από το Δημόσιο στους Ο.Τ.Α
και τα ΝΠΔΔ προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
γίνεται μόνο με σύμβαση ορισμένου
χρόνου και απαιτείται γι’ αυτό απόφαση
του οικείου Υπουργού, που να διαπιστώνει
το απρόβλεπτο και επείγον της ανάγκης
και να ορίζει τον αριθμό του αναγκαίου
προσωπικού, την ειδικότητα αυτού και
τη διάρκεια της απασχολήσεως του, και
πράξη του ίδιου Υπουργού ή, προκειμένου
περί Ν.Π.Δ.Δ., του διοικούντος το νομικό
πρόσωπο, που να περιέχει τα στοιχεία
του προσλαμβανομένου, το είδος της
εργασίας και το χρόνο διάρκειας της
συμβάσεως. Εξάλλου, με το άρθρο 9
§ 6 του Ν. 1256/1982 ορίζεται ότι από
της ισχύος του νόμου αυτού (3151982),
κάθε ανάθεση έργου στο δημόσιο τομέα
θα διενεργείται ύστερα από σχετική
απόφαση της τριμελούς εξ Υπουργών
Επιτροπής και δεν θα είναι μετατρέψιμη
σε σύμβαση εργασίας, η δε παράβαση
της διατάξεως αυτής συνιστά για τα
αρμόδια για την ανάθεση ή μετατροπή
όργανα του κράτους (ή του Ν.Π.Δ.Δ.) το
αδίκημα της παραβάσεως καθήκοντος,
ενώ με το άρθρο 22 § 2 του Ν. 1288/
1982, το οποίο ίσχυε από 1101982 μέχρι
της καταργήσεως του με το άρθρο 15
του Ν. 1735/1987, προβλέπεται ότι ο
αριθμός των προσώπων που μπορούν
να προσλαμβάνονται με σύμβαση
μισθώσεως έργου καθορίζεται κάθε
φορά με κοινή απόφαση του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του
κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού,
τηρούμενης πάντοτε της διαδικασίας της
παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 1256/1982.
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Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει
καταρχήν ότι αν δεν συντρέχουν οι
οριζόμενες στο Ν. 993/1979 προϋποθέσεις
για την πρόσληψη στο Δημόσιο ή στα
Ν.Π.Δ.Δ. προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή σχετική
σύμβαση θα είναι άκυρη, με περαιτέρω
συνέπεια ή πραγματική απασχόληση του
ακύρως προσληφθέντος μισθωτού να
δημιουργεί απλή σχέση εργασίας. Η ίδια
συνέπεια επέρχεται και όταν καταρτίζεται
με το Δημόσιο ή κάποιο Ν.Π.Δ.Δ. σύμβαση
μισθώσεως έργου, αλλά ο συμβασιούχος
παρέχει πράγματι εξηρτημένη εργασία,
αφού και στην περίπτωση αυτή δεν
έχουν τηρηθεί οι ως άνω προϋποθέσεις
του Ν. 993/1979, ώστε να παρέχει με
έγκυρη σύμβαση την εν λόγω εργασία.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις υπάρχει απλή
σχέση εξηρτημένης εργασίας εξ αιτίας
της εφαρμογής ή άκυρης συμβάσεως
εργασίας και ο εργαζόμενος μπορεί να
ζητήσει τη δικαστική αναγνώριση της
σχέσεως αυτής, εφόσον έχει έννομο
συμφέρον. Στην περίπτωση όμως, που
καταρτίσθηκε μετά την 3151982 σύμβαση
έργου με την τήρηση των διατυπώσεων
των άρθρων 9 § 6 του Ν. 1256/1982 και
22 § 2 του Ν. 1288/1982, η σύμβαση αυτή
έχει πάντοτε, κατά νομοθετική επιταγή, το
χαρακτήρα της μισθώσεως έργου, έστω
και αν ο συμβασιούχος παρέχει πράγματι
εξηρτημένη εργασία, και συνεπώς, αφού
δεν επιτρέπεται από το νόμο διαφορετικός
νομικός χαρακτηρισμός της εν λόγω
συμβάσεως, δεν μπορεί να τεθεί θέμα
εκτιμήσεως αυτής ως απλής σχέσεως
εργασίας. Και τούτο, διότι η ύπαρξη
τέτοιας σχέσεως προϋποθέτει την
παροχή εξηρτημένης εργασίας από άκυρη
σύμβαση εργασίας ή από άλλη ενοχική
σύμβαση, όπως είναι και η σύμβαση
μισθώσεως έργου, που θα μπορούσε να
θεωρηθεί (έγκυρη) σύμβαση εργασίας,
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αν είχαν τηρηθεί οι τυχόν απαιτούμενες
για την κατάρτιση αυτής προϋποθέσεις.
Όταν όμως απαγορεύεται από το νόμο η
μετατροπή της εγκύρως συναπτόμενης
συμβάσεως μισθώσεως έργου σε
σύμβαση εργασίας δεν είναι δυνατός
και ο χαρακτηρισμός αυτής ως έγκυρης
ή άκυρης συμβάσεως εργασίας, αφού
δεν είναι νομικώς δυνατό η ίδια έννομη
σχέση να χαρακτηρίζεται αναγκαίως
(κατά νομοθετική επιταγή) ως σύμβαση
μισθώσεως έργου και να θεωρείται
παράλληλα ως σύμβαση ή απλή σχέση
εργασίας. Το αντίθετο δεν συνάγεται από
τις διατάξεις του άρθρου 8 § 6 του Ν. 1813/
1988 που προστέθηκαν στο τελευταίο
εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 12 του
Π. Δ 1041/1979 και ορίζουν ότι λογίζεται
συντάξιμος και ο χρόνος παροχής
υπηρεσιών με σύμβαση μισθώσεως
έργου ή με ανάθεση κατ’ αποκοπή
εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές
έχουν χαρακτηρισθεί με διάταξη νόμου
ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν
με σχέση εξηρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, διότι οι διατάξεις αυτές
προϋποθέτουν ότι είναι νόμω δυνατός ο
χαρακτηρισμός από το δικαστήριο των
υπηρεσιών που παρέχονται με σύμβαση
μισθώσεως έργου, ως υπηρεσιών
παρεχομένων με σχέση εργασίας (βλ.
ΑΠ 1786/2001 προσκομιζομένη).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της από
2121980 συμβάσεως μισθώσεως έργου
που καταρτίσθηκε μεταξύ της εφεσίβλητης
και του νομίμου εκπροσώπου του
εκκαλούντος, το τελευταίο ανέθεσε στην
εφεσίβλητη, η οποία ήταν σχεδιάστρια, τη
σχεδίαση σημειώσεων της έδρας «Θεωρίας
Πληροφοριών» εφόσον υφίστατο,
προς τούτο ανάγκη κρινομένη υπό των
οικείων Προϊσταμένων Υπηρεσιών και
Γραμματειών. Ως χρόνος εκτελέσεως
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του έργου αυτού συμφωνήθηκε το
χρονικό διάστημα από 2121980 μέχρι
31121980, η δε αμοιβή της εφεσίβλητης
στο ποσό των 36.000 δραχμών. Μετά
τη λήξη της ανωτέρω συμβάσεως
καταρτίσθηκε μεταξύ των διαδίκων η
από 2431981 σύμβαση μισθώσεως
έργου με την οποία το εκκαλούν ανέθεσε
στην εφεσίβλητη την εκτέλεση τεχνικών
σχεδιάσεων της ίδιας ως άνω έδρας,
εφόσον υφίστατο προς τούτου ανάγκη
κρινομένη υπό των οικείων προϊσταμένων
Υπηρεσιών και Γραμματειών. Ως χρόνος
εκτελέσεως του έργου συμφωνήθηκε το
χρονικό διάστημα από 2431981 μέχρι
3081981 η δε αμοιβή της εφεσίβλητης
στο ποσό των 36.000 δραχμών. Το έτος
1983 με την υπ’ αριθμ. 821/1781983
απόφαση της Τριμελούς εξ Υπουργών
Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση από το
εκκαλούν στην εφεσίβλητη του έργου της
εκπονήσεως σχεδίων των μαθημάτων του
τομέα «Εφαρμοσμένων μαθηματικών και
μηχανικής» για το χρονικό διάστημα από
171983 μέχρι 31121983, αντί συνολικής
αμοιβής 125.000 δραχμών, σύμφωνα με
την από 6121982 έγγραφη προσφορά
της εφεσίβλητης. Παρά το χαρακτηρισμό
των ανωτέρω συμβάσεων ως συμβάσεων
μισθώσεως έργου η εφεσίβλητη καθ’ όλο
το από 2101980 μέχρι 31121983 χρονικό
διάστημα, απασχολήθηκε σαν υπάλληλος
του εκκαλούντος και συγκεκριμένα σαν
γραμματέας στο Γενικό Τμήμα, στον
Τομέα Εφαρμοσμένων μαθηματικών
και μηχανικής, εργαζομένη υπό τις
οδηγίες, τον έλεγχο και την εποπτεία
ως προς τον τόπο, το χρόνο και τον
τρόπο παροχής της εργασίας της των
οργάνων του εκκαλούντος και ειδικότερα
των προϊσταμένων της καθηγητών,
ήτοι αρχικά του καθηγητή Λ. και στη
συνέχεια του καθηγητή Β.Μ. Ειδικότερα
η εργασία της εφεσίβλητης συνίστατο σε
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δακτυλογραφήσεις αλληλογραφίας και
τεχνικών σημειώσεων στην Ελληνική και
στην Αγγλική, στην οργάνωση αρχείων,
στην εκτέλεση καθηκόντων γραμματέως
και μεταφράστριας σε συνέδρια λόγω
του ότι εγνώριζε την Αγγλική και Γαλλική
γλώσσα (βλ. ιδιαίτερα από 2221984
έγγραφο του καθηγητή ΒΜ.), στην
τήρηση του τηλεφωνικού κέντρου του
Τμήματος, στην τήρηση των στοιχείων της
οικονομικής διαχειρίσεως του Τμήματος,
στην εκτέλεση καθηκόντων επιτηρήτριας
κατά τις περιόδους εξετάσεων. Περαιτέρω
καθόλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
τηρούσε το ωράριο των λοιπών
διοικητικών υπαλλήλων του Τμήματος
(08.00 έως 14.00) μετακινούμενη
μάλιστα από και προς το Πανεπιστήμιο
με το υπηρεσιακό λεωφορείο. Ενόψει
των ανωτέρω περιστατικών, η εφεσίβλητη
πράγματι προσέφερε στο εκκαλούν,
κατά το επίδικο χρονικό διάστημα,
εξηρτημένη εργασία. Σύμφωνα όμως
με τα αναπτυχθέντα στη μείζονα σκέψη
οι από 2121980 και 2431981 συμβάσεις
δεν μπορούν να εκτιμηθούν ως έγκυρες
συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας, εφόσον
κατά την κατάρτιση αυτών δεν τηρήθηκε η
διαδικασία η οριζόμενη από τις διατάξεις
του Ν. 993/1979. Λόγω όμως του ότι
οι ανωτέρω συμβάσεις καταρτίσθηκαν

πριν την ισχύ του Ν. 1256/1982, η,
βάσει των ακύρων αυτών συμβάσεων,
παρασχεθείσα από την εφεσίβλητη
στο εκκαλούν ως άνω εργασία,
δημιούργησε μεταξύ αυτών απλή σχέση
εξηρτημένης εργασίας, για τη δικαστική
αναγνώριση της οποίας πρόδηλο είναι
το έννομο συμφέρον της εφεσίβλητης,
δεδομένου ότι, από 28121984, είναι
μόνιμη δικαστική υπάλληλος, και μπορεί
αυτό να συνυπολογισθεί στη λοιπή
συντάξιμη υπηρεσία της. Η τρίτη όμως
σύμβαση βάσει της οποίας η εφεσίβλητη
απασχολήθηκε στο εκκαλούν κατά το από
171983 μέχρι 31121983 χρονικό διάστημα,
καταρτίσθηκε, όπως προαναφέρθηκε,
σύμφωνα με τις διατυπώσεις των άρθρων
9 § 6 του Ν. 1256/1982 και 22 παρ.2του Ν.
1288/1988, και κατά νομοθετική επιταγή
έχει το χαρακτήρα της μισθώσεως έργου,
ανεξαρτήτως της ως άνω εξηρτημένης
εργασίας την οποία πράγματι προσέφερε
η εφεσίβλητη στο εκκαλούν βάσει της
συμβάσεως αυτής. Συνεπώς εφόσον
απαγορεύεται από το νόμο η μετατροπή
της ανωτέρω συμβάσεως μισθώσεως
έργου σε σύμβαση εργασίας δεν είναι
δυνατός και ο χαρακτηρισμός αυτής ως
έγκυρης ή άκυρης συμβάσεως εργασίας
ώστε να θεωρηθεί παράλληλα ως
σύμβαση ή απλή σχέση εργασίας.

120/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Θεοδωράτος, Ιωάννα Ρουσσιά).
Δημόσια κτήματα. Αυθαίρετη κάρπωση ή χρήση από τρίτο. Βεβαιώνεται αποζημίωση
για όσο χρόνο έκαναν χρήση, με πρωτόκολλο από τον Οικονομικό Εφορο. Κατά του
πρωτοκόλλου χωρεί ανακοπή κατά του δημοσίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή του Μον.
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Πρωτοδικείου, ανάλογα με το ποσό της αποζημίωσης (άρθρο 14 Κ.Πολ.Δ.). Έφεση
χωρεί μόνο κατά των αποφάσεων του Ειρηνοδικείου, όχι κατά των αποφάσεων του
Μον. Πρωτοδικείου.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 115
του από 11/12.11.1929 Π.Δ/τος “περί
διοικήσεως δημοσίων κτημάτων” όπως
αντικατ. με το άρθρο 5 του Ν. 5895/
1933 και το τελευταίο τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20
ΑΝ 1540/1938, αρθ. 10 ΑΝ 1919/39,
2ΑΝ 1928/1951, που κυρώθηκε από
το Ν. 2113/1952 και αντικαταστάθηκε η
παραγρ. 2 του άρθρου 4 αυτού από την
παραγρ. 4 του άρθρου 5 του Α.Ν. 263/
1968, σε βάρος όσων χωρίς συμβατική
σχέση καρπούνται ή κάνουν χρήση καθ’
οιονδήποτε τρόπο δημοσίων κτημάτων
ή άλλων κτημάτων των οποίων τη
νομή ή τη χρήση έχει με σύμβαση το
Δημόσιο, ή η διεύθυνση δημοσίων
κτημάτων, βεβαιώνεται αποζημίωση για
όσο χρονικό διάστημα έκαναν χρήση,
η οποία αποζημίωση επιβάλλεται μετά
το Β.Δ. 619/1965 από τον Οικονομικό
Έφορο με πρωτόκολλο που κοινοποιείται
στον αυθαίρετο καρπωτή ή χρήστη και ο
τελευταίος δύναται, εντός μηνός από της
κοινοποιήσεως ν’ ασκήσει ανακοπή κατά
του Δημοσίου. Η ανακοπή απευθύνεται
ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών
(ήδη Μονομελούς Πρωτοδικείου) ή του
Ειρηνοδικείου ανάλογα με το ποσό της
αποζημιώσεως (μετά την τροποποίηση
του άρθρου 14 Κ.Πολ.Δ.). Τα δικαστήρια
αυτά δικάζουν εκ των ενόντων και κατά
μεν των αποφάσεων του Μονομελούς
Πρωτοδικείου δεν χωρεί κανένα ένδικο
μέσο, τακτικό ή έκτακτο, κατά δε
των αποφάσεων του Ειρηνοδικείου,
επιτρέπεται έφεση ενώπιον του
Πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει κατά την
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

3 § 1, 2 του Εισ. Ν. Κ.Πολ.Δ. (Α.Π.
1412/1999 Ελ. Δικ. 41691, ΑΕΔ 6/1989
Α.Π. 1089/1992 Ελ. Δικ. 351283). Από τις
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η διαφορά
που δημιουργείται από την επιβολή της
αποζημιώσεως από τον Οικονομικό
έφορο φέρει τον χαρακτήρα, ιδιωτικής
διαφοράς που υπάγεται στην αρμοδιότητα
των πολιτικών δικαστηρίων (ΑΕΔ 10/93
Ελ. Δικ. 35500) (αρθρ. 94 § 3 του
συντάγματος), κατά δε των αποφάσεων
του Μονομελούς πρωτοδικείου, μετά την
εισαγωγή του Κ.Πολ.Δ., δεν επιτρέπεται
κανένα ένδικο μέσο, κατά το όρθρο 699
Κ.Πολ.Δ., το οποίο ορίζει ότι αποφάσεις
που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις
ασφαλιστικών μέτρων δεν προσβάλλονται
με κανένα ένδικο μέσο, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά (Α.Π. 612/1990 Ελ. Δικ.
32773), η δε διαφορά επιλύεται οριστικά
και αμετάκλητα και από την απόφαση
που εκδίδεται δημιουργείται τίτλος
διοικητικής εκτελέσεως (βλ. Δωρή τα
δημόσια κτήματα σελ. 316, ΕΑ 11615/90
Ελ. Δικ. 33851 Α.Π. 50/85). Μετά ταύτα
η υπό κρίση έφεση της ανακοπτούσης
ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία
«Βιοτεχνία επίπλων Ρ. Ο.Ε. κατά της
υπ’ αριθμ. 21/2000 αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας
το οποίο δίκασε αντιμωλία των διαδίκων
κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων και απέρριψε την από 26.2.1999
(αριθ. κατάθ. 110/99) ανακοπή της
εκκαλούσης κατά του Ελληνικού
Δημοσίου και του υπ’ αριθμ. 1704/
30.12.98 πρωτοκόλλου καθορισμού
αποζημιώσεως αυθαιρέτου χρήσεως
δημοσίου κτηματικής Υπηρεσίας
Κεφαλληνίας, είναι απαράδεκτη,
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καθόσον στρέφεται κατ’ αποφάσεως
καθ’ ης δεν επιτρέπεται το ένδικο μέσο

της εφέσεως και για το λόγο αυτό πρέπει
ν’ απορριφθεί.

122/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης Χρήστος Κίκης, Τάκης Παπαδόπουλος).
ΟΤΕ. Συμβάσεις εκτέλεσης έργων του. Διαφορές προερχόμενες από συμβάσεις έργων
του ΟΤΕ που καταρτίστηκαν συνεπεία δημοπρασιών ή προσφορών που έγιναν μετά
την 20.8.1991 εκδικάζονται από τα πολιτικά δικαστήρια κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ.
Αν εισαχθούν στο πενταμελές (πολιτικό) εφετείο, παραπέμπονται στο αρμόδιο καθ’
ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο.

Κατά το άρθρο 2§1 του Ν. 1418/
1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» ο νόμος αυτός
εφαρμόζεται σε όλα τα έργα, τα οποία
προγραμματίζονται και εκτελούνται από
τους φορείς του δημόσιου τομέα που
προσδιορίζεται με την § 6 του άρθρου 1
του Ν. 1256/1982. Στους φορείς αυτούς
περιλαμβάνεται, κατά τη τελευταία αυτή
διάταξη και ο ΟΤΕ. Περαιτέρω κατά το
άρθρο 1 του π.δ. 361/2081991, που
εκδόθηκε ενόψει των άρθρων 30 ν. 1914/
1990 και 22 ν. 1947/1991 ο ΟΤΕ έπαυσε
από της δημοσιεύσεως του διατάγματος
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(2081991) να υπάγεται στις διατάξεις που
ισχύουν για το δημόσιο τομέα. Επομένως
έπαυσε για τον ΟΤΕ η εφαρμογή του ν.
1418/1984, περί δημοσίων έργων, κατά
το παραπάνω άρθρο 2 § 1 αυτού, που
ορίζει το πεδίο εφαρμογής του. Συνεπώς
και οι διαφορές, που προέρχονται από
συμβάσεις εκτελέσεως έργων του
ΟΤΕ, δεν υπάγονται οπωσδήποτε στη
δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων,
αλλά υπάγονται στη δικαιοδοσία των
πολιτικών δικαστηρίων, χωρίς όμως
να έχει εφαρμογή και η διάταξη του

άρθρου 13 του ν. 1418/1984, που ορίζει
ως αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση
των διαφορών αυτών το Εφετείο,
μολονότι ο ΟΤΕ παραμένει λειτουργικώς
δημόσια υπηρεσία υπό την εξάρτηση και
εποπτεία του κράτους, η δε αρμοδιότητα
των πολιτικών δικαστηρίων ρυθμίζεται
από τις γενικές διατάξεις του ΚΠολΔ.
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου
27 §1 του ν. 1418/1984 οι διατάξεις
των άρθρων 1114 αυτού, άρα και η
του άρθρου 13 §2 περί της δικαστικής
επιλύσεως των διαφορών και της καθ’
ύλην αρμοδιότητας «εφαρμόζονται στις
συμβάσεις έργων που θα καταρτιστούν
ύστερα από δημοπρασίες που θα
γίνουν ή κατόπιν προσφορών που θα
υποβληθούν μετά την ημερομηνία που
θα ορισθεί με τα π.δ/γματα του άρθρου
18 §2, τα οποία θα εκδοθούν μέσα σε 18
μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού. Οι
προγενέστερες συμβάσεις εξακολουθούν
να διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
μέχρι την πλήρη εκκαθάριση τους».
Επομένως οι διαφορές οι προερχόμενες
από συμβάσεις εκτελέσεως έργων του
ΟΤΕ υπάγονται στην αρμοδιότητα του
πενταμελούς Εφετείου ή των (καθ’ ύλην
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αρμοδίων) πρωτοβαθμίων πολιτικών
δικαστηρίων αναλόγως όχι του χρόνου
κατά τον οποίο ανεφύησαν ή έγινε η
περί αυτών διαδικαστική πράξη (άσκηση
αγωγής ή προσφυγής), αλλά αναλόγως
του χρόνου διενεργείας της δημοπρασίας
ή της υποβολής προσφοράς, συνεπεία
των οποίων οι συμβάσεις αυτές
καταρτίστηκαν. Έτσι επί διαφορών
προερχομένων από συμβάσεις έργων
του ΟΤΕ, που καταρτίστηκαν, συνεπεία
δημοπρασιών ή προσφορών που
έγιναν μετά την 2081991, αρμόδια
είναι τα κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ
πολιτικά Δικαστήρια (σχετ. ΑΠ 265/1998
ΝοΒ 47 779 ΕΑ 1781/1994 ΕλλΔικ 35,
1371 Γνωμ. Α. Γαζή Κ. Κεραμέα ΝοΒ
44 606). Στην προκειμένη υπόθεση η
προσφεύγουσα Κοινοπραξία εκθέτει,
ότι με την από 1881998 σύμβαση
ανέλαβε να εκτελέσει το έργο του ΟΤΕ
«Κέντρο διαχείρισης Τ/Κ δικτύου Β και Γ
επιπέδου Πατρών», το οποίο εκτέλεσε
σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως
και ζητεί να υποχρεωθεί η εναγομένη

να της καταβάλει ως υπόλοιπο της
αμοιβής της το ποσό των 143.712,58 €
ή 48.970.065 δρχ., να της επιστρέψει τις
εγγυητικές επιστολές και να πληρώσει τα
έξοδα προμήθειας των τραπεζών, λόγω
της υπερημερίας του καθού. Από την
έγγραφη σύμβαση που επικαλείται
και προσκομίζει η προσφεύγουσα
αποδεικνύεται ότι η δημοπρασία για την
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου έγινε
την 3041998, δηλαδή μετά την 2081991
και συνεπώς αρμόδιο για την επίλυση
της διαφοράς αυτής είναι το Πολυμελές
πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο πρέπει
να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά τη
βάσιμη ένσταση του καθού η οποία
εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως (αρθρ. 14
§ 2, 25 § 2 και 46 ΚΠολΔ). Τα δικαστικά
έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ
των διαδίκων, καθόσον η ερμηνεία των
διατάξεων που εφαρμόστηκαν για τον
προσδιορισμό του αρμοδίου δικαστηρίου
ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (αρθρ. 179
Κ.Πολ.Δ.).

149/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννα Ρουσσιά (Δικ.Αντ.), Θεοφάνης Βλάχος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αγωγή για την καταβολή της αποζημίωσης. Επιδικάζονται
και τόκοι του οφειλομένου ποσού από την επίδοση της αγωγής (6%). Αυτοαποζημίωση
των ιδιοκτητών λόγω ωφελείας των ακινήτων που βρίσκονται κατά μήκος της εθνικής
οδού που διανοίγεται. Το προβλεπόμενο αμάχητο τεκμήριο για την ωφέλεια (ν.
653/1977) δεν είναι αμάχητο αλλά μαχητό, άρα χωρεί αγωγή για την καταβολή της
αποζημίωσης σύμφωνα με αποφάσεις του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.). Η αγωγή όμως πρέπει να εισαχθεί στα διοικητικά δικαστήρια
γιατί αναφέρεται στα άρθρα 105 Εισ. ΝΑΚ. Α.Κ. Μετά το ν. 2971/2001 (άρθρο 33) η
διάταξη αυτή για την ύπαρξη ή μη ύπαρξη ωφέλειας κρίνεται από το αρμόδιο για τον
οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης (δικαστήριο).

Σύμφωνα με το άρθρο 25 & 1

του προϊσχύσαντος Α.Ν. 1731/1939
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«περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων»
ο αναγνωρισθείς δικαιούχος της
αποζημιώσεως που καθορίστηκε
τελεσιδίκως για την αναγκαστική
απαλλοτρίωση του ακινήτου του,
μπορούσε με αγωγή του να ζητήσει
την καταβολή της από τον υπόχρεο. Το
δικαίωμα αυτό δεν θέλησε να αποκλείσει
ο νομοθέτης του Ν.Δ. 797/1971 και
ήδη συνάγεται από τις διατάξεις των
άρθρων 7 & 1, 9 & 3, 10 παρ. 1 και 2
και 27 & 4 αυτού (βλ. Χορομίδη Αναγκ.
Απαλλοτρίωση έκδ. 1975 σελ. 552 και
επόμ., ΑΠ 1614/2001 Ελ. Δ/νη 43.390,
Εφ. Αθ. 11434/1991 Ελ.Δ/νη 36.651,
Εφ. Αθ. 5825/1990 Ελ.Δ/νη 32.1632, Εφ.
Αθ. 3492/1986 Ελ. Δ/νη 27.961). Με την
ανωτέρω αγωγή του, ο δικαιούχος της
αποζημιώσεως μπορεί να ζητήσει και
τόκους από την επίδοση της αγωγής
(βλ. Χορομίδη ο.π., ΑΠ 602/1974 ΝοΒ
23.161 ΑΠ 422/1973 ΝοΒ 21.1310, Εφ.
Αθ. 11434/1991 Ελ.Δ/νη 36.651, Εφ. Αθ.
33/1983 Ελ.Δ/νη 24.504). Η απαίτηση
του ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος
είναι γεννημένη και απαιτητή αμέσως
από τη δημοσίευση της τελεσίδικης
περί καθορισμού της αποζημιώσεως
δικαστικής αποφάσεως και δεν τελεί
υπό την προθεσμία και μάλιστα αυτή
των 18 μηνών, η οποία αναφέρεται στη
μη συντέλεση της απαλλοτριώσεως από
τη μη καταβολή ή τη μη παρακατάθεση
της προσωρινώς ή οριστικώς
προσδιορισθείσης αποζημιώσεως και
την εκ του λόγου αυτού αυτοδίκαιη άρση
της απαλλοτρίωσης (βλ. ΑΠ 1614/2001
Ελ.Δ/νη 43.390).
Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1,
3 και 4 του Ν. 653/1977 που εισάγουν
αμάχητο τεκμήριο ωφελείας των κατά
μήκος της διανοιγόμενης εθνικής οδού
ευρισκομένων ακινήτων, αντίκειται στο
άρθρο 1 του πρώτου (πρόσθετου)
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πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ),
η οποία μετά την επικύρωση της με το
Ν.Δ. 53/1974, αποτελεί εσωτερικό δίκαιο
και υπερισχύει από κάθε άλλη διάταξη του
ημεδαπού δικαίου, άρα και της ανωτέρω
διάταξης του Ν. 653/1977 (αρθρ. 28 &
1 του Συντάγματος). Το ως άνω όμως
τεκμήριο εξακολουθεί να ισχύει ως
μαχητό όπως κρίθηκε από τις υπ’ αριθ.
31423/96 (υπόθεση Παπαχελάς κατά
Ελλάδος), 106/1995/612/700 (υπόθεση
Τσόμτσος κατά Ελλάδος) και 72/1995/
5781664 (υπόθεση Κατικαρίδης κατά
Ελλάδος) αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΔΑ). Συνεπώς ο ισχυριζόμενος ότι
δεν ωφελείται από την διάνοιξη της
εθνικής οδού, μπορεί να αποδείξει
τούτο και να ανατρέψει το τεκμήριο
ωφελείας του, ώστε να αποζημιωθεί και
για το τμήμα που τα αρμόδια όργανα
της κτηματογράφησης θεώρησαν ότι
αυτοαποζημιώνεται. Το ανωτέρω αίτημα
του ιδιοκτήτη για αποζημίωση στηρίζεται
στο άρθρο 105 του Εισ Ν. του ΑΚ και τα
άρθρα 914 και 297 του ΑΚ, αφού υπάρχει
παρανομία των οργάνων του Δημοσίου
κατά την άσκηση της ανατεθείσης σ’
αυτά δημόσιας εξουσίας στα πλαίσια
της διαδικασίας της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης, από την παρανομία δε
αυτή προκλήθηκε ζημιά στον ιδιοκτήτη
του απαλλοτριωθέντος ακινήτου.
Επομένως, σύμφωνα με τα άρθρα 94 &
1 του Συντάγματος, 1 & 1 του Ν. 1406/
1983 και 1 του Κ.Πολ.Δ, αρμόδια για την
εκδίκαση της σχετικής αγωγής είναι τα
διοικητικά δικαστήρια και όχι τα πολιτικά
όπως κρίθηκε από την απόφαση αριθ.
13/1992 του ΑΕΔ (βλ. στην Ελ.Δ/νη
34.300). Μάλιστα τα πολιτικά δικαστήρια
δεν είναι αρμόδια ούτε κατά τη δίκη
προσδιορισμού της αποζημίωσης να
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κρίνουν για την ύπαρξη και την έκταση
υποχρέωσης των παρόδιων ιδιοκτητών
για αυτοαποζημίωση κατ’ εφαρμογή του
Ν. 653/1977 (βλ. Ολομ. ΑΠ 8/1999 Ελ.
Δ/νη 40.559 ΑΠ 1233/2001 Ελ. Δ/νη
43.104. Αντιθέτως ΑΠ 598/2001 Ελ.Δ/
νη 43.1365). Βέβαια με το όρθρο 33
του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/19122001)
ορίζεται πλέον ότι το τεκμήριο ωφέλειας
των ιδιοκτητών κατά τις διατάξεις του Ν.
653/1977, είναι μαχητό και κρίνεται από
το αρμόδιο για τον οριστικό προσδιορισμό
της αποζημίωσης Εφετείο κατά την ειδική
διαδικασία του άρθρου αυτού, πλην
όμως η διάταξη αυτή δεν μπορεί να
εφαρμοστεί εν προκειμένω, αφενός γιατί
είναι μεταγενέστερη της δημοσιεύσεως
της πρωτόδικης απόφασης (αρθρ. 533
& 2 του Κ.Πολ.Δ) και αφετέρου γιατί
προβλέπει την τήρηση προηγουμένης

ειδικής διοικητικής διαδικασίας
διαπιστώσεως της ωφέλειας ή όχι και
τέλος γιατί σύμφωνα με το άρθρο 37
του ίδιου νόμου, δεν εφαρμόζεται η εν
λόγω διάταξη σε απαλλοτριώσεις που
έχουν συντελεστεί μέχρι την ισχύ του
νόμου αυτού. Συνεπώς το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι είχε
δικαιοδοσία να δικάσει τις αγωγές κατά
το αίτημα αποζημίωσης λόγω ελλείψεως
ωφελείας του ενάγοντος και έταξε περί
αυτού αποδείξεις και στη συνέχεια
δέχτηκε τις αγωγές κατά το κονδύλιο
αυτό, έσφαλε ως προς την ερμηνεία
και εφαρμογή του νόμου και γι’ αυτό
πρέπει κατά παραδοχή και του σχετικού
λόγου εφέσεως, να απορριφθούν και
αυτεπαγγέλτως οι αγωγές κατά το
ανωτέρω κονδύλιο, ελλείψει δικαιοδοσίας
(αρθρ. 1, 2 και 4 του Κ.Πολ.Δ).

187/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλκαίος Βγενόπουλος, Δημήτριος Κανελλής).
Δάση. Κυριότητα του ελληνικού δημοσίου σε αυτά. Δ/μα της 17/29.11.1836 “περί
ιδιωτικών δασών”. Έννοια του δάσους (ν. ΑΧΝ/1858, ν.δ. 86/1969 και άρθρο 3 περ. 1
ν. 998/1979). Κτήση κυριότητας επί δάσους από ιδιώτη ή επί δημοσίου κτήματος. Είναι
νόμιμη αν η 30ετία της καλόπιστης νομής έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 11.9.1915.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1, 2 και 3 του β.δ/τος της
17/29.11.1836 «περί ιδιωτικών δασών»,
επέχοντος ισχύ νόμου, αναγνωρίσθηκε
η κυριότητα του Δημοσίου επί των
εκτάσεων που αποτελούσαν δάση,
εκτός από εκείνες οι οποίες, πριν από
την έναρξη του απελευτερωτικού αγώνος,
ανήκαν σε ιδιώτες και των οποίων οι
τίτλοι ιδιοκτησίας ήθελαν αναγνωρισθεί
από το Υπουργείο των Οικονομικών,

στο οποίο έπρεπε να υποβληθούν
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός
έτους από την δημοσίευση του ανωτέρω
Διατάγματος. Έτσι, με τις προμνησθείσες
διατάξεις θεσπίσθηκε υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου νόμιμο μαχητό τεκμήριο
κυριότητος επί των δασών που υπήρχαν
στα όρια του Ελληνικού Κράτους κατά
τον χρόνο ισχύος του άνω Διατάγματος,
ανατρεπόμενου (του τεκμηρίου) μόνο με
την αναγνώριση των τίτλων κυριότητος
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σε ιδιώτη και κατά την προαναφερθείσα
διαδικασία του Διατάγματος αυτού και
στα προαναφερόμενα χρονικά όρια (ΑΠ
426/1987 Ελλ Δνη 30.1985). Εξάλλου,
ως δάσος, σύμφωνα με τον σχετικό
ορισμό που περιέχεται στη διάταξη
του άρθρου 1 του Ν. ΑΧΝ/1888 «περί
διακρίσεως και οριοθεσίας των δασών»,
περιληφθείσα ως άρθρο 57 στο Ν.
3077/1924, 45 παρ. 1 του Ν.4173/1929,
1 Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικα»
και 3 παρ. 1 ν. 998/1979, αλλά και κατά
την οικεία επιστήμη (δασική οικολογία)
νοείται οργανικό σύνολο αγρίων φυτών
με ξυλώδη κορμό επί της επιφανείας του
εδάφους, ανεξαρτήτου αναπτύξεως και
ηλικίας, υψηλής ή θαμνώδους, τα οποία,
μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα
και πανίδα, αποτελούν δια της αμοιβαίας
αλληλεξαρτήσεως και αλληλεπιδράσεώς
τους,
ιδιαίτερη
βιοκοινότητα
(δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό
περιβάλλον. Ο χαρακτήρας μιας
εκτάσεως ως δασικής δεν αναιρείται
εάν η αγρία ξυλώδης βλάστηση υψηλή
ή θαμνώδης είναι αραιά, ή εάν κάποια
αυτής τμήματα, ως εκ της ιδιοσυστασίας
του εδάφους (έδαφος πετρώδες) είναι
ασκεπή. Κρίσιμη, επομένως, για την
έννοια του δάσους και της δασικής
εκτάσεως είναι η οργανική ενότητα της
δασικής βλαστήσεως (δενδρώδους ή
θαμνώδους), η οποία καθιστάμενη δια
των ειρημένων διασυνδέσεων της όλης
δασογενούς χλωρίδας και πανίδος,
προσδίδει μόνη σ’ αυτό την ιδιαίτερη του
ταυτότητα ως δασικού οικοσυστήματος,
συμβάλλοντας στην ισορροπία του
φυσικού περιβάλλοντος, ήτοι στον
κύκλο του άνθρακος, την παραγωγή
οξυγόνου, την συγκράτηση των ομβρίων
υδάτων, της συμβολής αυτής πάντοτε
τεκμαιρομένης, ως αποτελούσης φυσική
συνέπεια της λειτουργίας του δασικού
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οικοσυστήματος (βλ. σχετ. ΑΕΔ 27/1999
Ελλ Δνη 41/2000 σελ. 945). Περαιτέρω,
κατά τις διατάξεις των Ν. 8 παρ. 1 Κωδ. (7.
39), ν. 9 παρ. 1 Πανδ. (50. 14), ν. 1 παρ.
20 Πανδ. (41. 4), ν. 6 Πανδ. (44. 3), ν. 76
παρ. 1 Πανδ. (18:1) και ν. 7 παρ. 3 Πανδ.
(23. 3) του προϊσχύσαντος του Αστικού
Κώδικος βυζαντινορωμαϊκού δικαίου,
μπορούσε να αποκτηθεί η κυριότητα
ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, δια
της ασκήσεως νομής με καλή πίστη
σε χρονικό διάστημα μιας συνεχούς
τριακονταετίας και με τη δυνατότητα του
χρησιδεσπόζοντος να συνυπολογίσει το
χρόνο της δικής του νομής και το χρόνο
του δικαιοπαρόχου του, εφόσον είχε
καταστεί, με νόμιμο τρόπο, καθολικός ή
ειδικός διάδοχος του. Από τις ανωτέρω
διατάξεις σε συνδυασμό προς εκείνες των
άρθρων 18 και 21 του ν. της 21.6/3.7.1837
«περί διακρίσεως δημοσίων κτημάτων»,
συνάγεται ότι η έκτακτη χρησικτησία
χωρεί, με τις προαναφερόμενες πιο
πάνω προϋποθέσεις, και για τα δημόσια
κτήματα, ανεξαρτήτως της μορφολογίας
τους, δηλαδή και σε δάση και δασοσκεπείς
εκτάσεις, εφόσον, όμως, η τριακονταετία
της νομής τους είχε συμπληρωθεί
μέχρι και της 11.9.1915, όπως αυτό
προκύπτει από τις διατάξεις αφενός
του ν. ΔΞΗ/1912 και των διαταγμάτων
«περί δικαιοστασίου», εκδοθέντων με
βάση αυτό το νόμο, και αφετέρου του
αρθρ. 21 του ν.δ. της 22.4/16.5.1926
«περί διοικητικής αποβολής από των
κτημάτων της Αεροπορικής Αμύνης»,
με τις οποίες θεσπίσθηκε αναστολή κάθε
παραγραφής ή δικαστικής προθεσμίας
σε αστικές διαφορές και απαγορεύθηκε
η οποιαδήποτε παραγραφή των
δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου
στα ακίνητα του, επομένως και η
χρησικτησία τρίτων επ’ αυτών (Ολ. ΑΠ
75/1987 Ελλ Δνη 32. 1483, ΑΠ 76/1987
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Ελλ Δνη 32. 324 και ΑΠ 155/1991 Ελλ Δνη

34. 558).

235/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Οικονόμου, Γεώργιος Νικολόπουλος).
Διοικητική σύμβαση. Τέτοια είναι και η σύμβαση κατασκευής δημοτικού έργου. Οι
διενέξεις μεταξύ εργοδότη και εργολάβου υπάγονται στα διοικητικά δικαστήρια εκτός
αν το έργο περατώθηκε και παραλήφθηκε ή λύθηκε η εργολαβική σύμβαση και αρνείται
ο δήμος να πληρώσει την αμοιβή από αδυναμία ή δυστροπία οπότε αρμόδια είναι τα
πολιτικά δικαστήρια. Περιστατικά.

Διοικητικές
συμβάσεις
ή
συμβάσεις δημοσίου δίκαιου, από τις
οποίες δημιουργούνται διοικητικές
διαφορές ουσίας, θεωρούνται εκείνες που
καταρτίζονται από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή
Οργανισμούς που ασκούν δημόσια
διοίκηση, ως φορείς δημόσιας εξουσίας
και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την
ικανοποίηση αναγκών της δημόσιας
διοίκησης που αναφέρονται στην άσκηση
δραστηριότητας γενικού συμφέροντος ή
κοινής ωφέλειας και διέπονται από
ιδιαίτερο νομικό καθεστώς, ήτοι από
ειδικούς νόμους, οι οποίοι περιέχουν
αποκλίσεις από τους ρυθμιστικούς των
ιδιωτικών σχέσεων των συμβαλλομένων
κανόνες του αστικού δικαίου, τόσο ως
προς τη σύναψη των συμβάσεων αυτών
και τη διοικητική διαδικασία που πρέπει
να τηρηθεί σ’ αυτήν, όσο και ως προς
την εκτέλεσή τους, η οποία ρυθμίζεται
από ορισμένους όρους, στους οποίους
οφείλει να προσχωρήσει υποχρεωτικώς
ο αντισυμβαλλόμενος που υπόκειται σε
κανονιστικού περιεχομένου διατάξεις της
συμβάσεως, προσήκουσες στις έννομες
σχέσεις δημοσίου δικαίου, όπως η
επιβολή ποινικών ρητρών ή προστίμου
σε περίπτωση αθέτησης όρου της
συμβάσεως. Αυτού του είδους διοικητική

σύμβαση που δημιουργεί διοικητική
διαφορά ουσίας, η οποία υπάγεται από
1161985 στη δικαιοδοσία των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, είναι και η κατ’
εφαρμογή του ν. δ/τος 1266/1972 (ή του
νεώτερου ν. 1418/1984) συναπτόμενη
από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή Οργανισμό
που ασκεί δημόσια διοίκηση, σύμβαση
με τον ανάδοχο εκτέλεσης δημόσιου
έργου (εργολήπτη ή εργολάβο), κατά
κανόνα μετά από δημόσιο διαγωνισμό
και με βάση τη συγγραφή υποχρεώσεων
που αφορά τη σύμβαση για έργο που
εκτελείται από τον εργολάβο στα πλαίσια
της νομοθετικής ρύθμισης της πιο πάνω
ειδικής νομοθεσίας, η οποία περιέχει
διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου, οι
οποίες εκφεύγουν του κοινού δικαίου και
δη ως προς την επιστασία, την κατασκευή
του έργου, την πιστοποίηση των εργασιών
και την πληρωμή του εργολάβου, την
υπερημερία, τις προθεσμίες παραδόσεως
και την πρόβλεψη ποινικών ρητρών, ως
προς την ειδική διοικητική διαδικασία
θεραπείας αν υπάρξουν αμφισβητήσεις
(ΑΠ 1333/1987 Ελλ.Δνη 28.1446). Όταν
όμως δεν υφίσταται αμφισβήτηση της
δικαιούμενης από τον ανάδοχο αμοιβής,
διότι αυτή (αμοιβή) μετά την περάτωση
και παραλαβή του έργου ή τη λύση της
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εργολαβικής συμβάσεως αναγνωρίστηκε
από τον κύριο του έργου ως οφειλόμενη
από την έννομη σχέση της εργολαβικής
συμβάσεως, πλην όμως η άρνηση
εξόφλησης αυτής οφείλεται σε αδυναμία
ή δυστροπία του κυρίου του έργου, τότε
δεν υφίσταται διαφορά από σύμβαση
δημοσίου έργου, αλλά πρόκειται για αστική
καθαρά διαφορά που ιδρύθηκε από νέα
κατά το άρθρο 361 ΑΚ ενοχική σχέση,
τη συναφθείσα σύμβαση αναγνώρισης
χρέους, την καλούμενη αιτιώδη
αναγνωριστική επιβεβαιωτική σύμβαση
αναγνώρισης χρέους, η οποία στηρίζει
ίδια, ευθεία και αυτοτελή βάση αγωγής,
για την οποία αρμόδια καθ’ ύλην και κατά
τόπον είναι τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια,
δικάζοντα κατά την τακτική διαδικασία (ΑΠ
1362/1998 Ελλ.Δνη 40.301).
Στην προκειμένη υπόθεση ο
ενάγων με την από 1212000 αγωγή του
ισχυρίζεται, κατ’εκτίμηση του περιεχομένου
αυτής, ότι δυνάμει συμβάσεως έργου
καταρτισθείσης μεταξύ αυτού και της
κοινότητος Ριόλου Αχαΐας το έτος 1994,
ανέλαβε την εκτέλεση έργου αφορώντος
την βελτίωση της οδού Ριόλου Σαγεΐκων,
αντί αμοιβής, το ποσό της οποίας κατά τη

σύμβαση ανέρχεται σε 6.693.931 δρχ. Ότι
εκτέλεσε και παρέδωσε το συμφωνηθέν
έργο, το οποίο παρέλαβε ανεπιφύλακτα η
εναγομένη και μολονότι ανεγνώρισε ότι του
οφείλει την αμοιβή του, εν τούτοις αρνείται
να την καταβάλει, λόγω οικονομικής της
αδυναμίας. Ζητεί να υποχρεωθεί ο
εναγόμενος Δήμος, ως νόμιμος καθολικός
διάδοχος της ως άνω κοινότητος (αρθ. 2
παρ. 11 Ν. 2539/1997) να του καταβάλει
το οφειλόμενο ως άνω ποσό με το νόμιμο
τόκο από της επιδόσεως της αγωγής.
Με αυτό το περιεχόμενο η αγωγή δεν
εισάγει για δικαστική επίλυση διαφορά
από εργολαβική σύμβαση εκτελέσεως
δημοσίου έργου, αλλά διαφορά από
αιτιώδη αναγνωριστική επιβεβαιωτική
σύμβαση αναγνωρίσεως (αρθ. 361, 346
ΑΚ) η οποία υπάγεται στην δικαιοδοσία
των πολιτικών δικαστηρίων και όχι των
διοικητικών όπως αβάσιμα ισχυρίζεται
ο εναγόμενος. Η αγωγή είναι νόμιμη,
στηρίζεται στις παραπάνω διατάξεις
και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω,
αφού κατεβλήθη και το ανάλογο τέλος
δικαστικού ενσήμου μετά των υπέρ τρίτων
ποσοστών.

249/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Νικολόπουλος, Γεωργία Πήττα).
Διοικητικές συμβάσεις. Έννοια. Δημόσια έργα. Έννοια. Στις διοικητικές διαφορές
ουσίας περιλαμβάνονται και οι διαφορές από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό όταν
η υποκείμενη σχέση που προκάλεσε τον πλουτισμό αυτό είναι δημοσίου δικαίου.
Περιστατικά.

Επειδή κατά το άρθρο 1 του Κ.
Πολ.Δ. στη δικαιοδοσία των τακτικών
πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν οι
διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον

ο νόμος δεν τις έχει υπαγάγει σε άλλα
δικαστήρια, καθώς και οι υποθέσεις
εκούσιας δικαιοδοσίας και δημοσίου
δικαίου που ο νόμος έχει υπαγάγει
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σε αυτά, ενώ κατά το αρθρ. 2 του
ίδιου κώδικα τα πολιτικά δικαστήρια
απαγορεύεται να επεμβαίνουν σε
διοικητικές διαφορές ή υποθέσεις που
υπάγονται στα διοικητικά δικαστήρια
ή αρχές, όπως επίσης απαγορεύεται
τα διοικητικά δικαστήρια ή αρχές να
επεμβαίνουν σε διαφορές ή υποθέσεις
του ιδιωτικού δικαίου και επιτρέπεται
μόνο η εξέταση των ζητημάτων
που ανακύπτουν παρεμπιπτόντως.
Εξάλλου, κατά το αρθρ. 1 & 1 του Ν.
1406/1983 υπήχθησαν στη δικαιοδοσία
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας οι
οποίες δεν είχαν μέχρι τότε υπαχθεί
σε αυτά, ειδικώς δε οι διαφορές της
παρ.2 του ίδιου άρθρου στις οποίες
περιλαμβάνονται και εκείνες που
αναφύονται από διοικητικές συμβάσεις,
δηλαδή από διμερείς πράξεις στις
οποίες το Δημόσιο ή άλλο ΝΠΔΔ
συμβάλλεται ως φορέας δημόσιας
εξουσίας. Η ρύθμιση των συμβάσεων
αυτών προσδιορίζεται έντονα από το
δημόσιο χαρακτήρα του επιδιωκόμενου
σκοπού, χάριν του οποίου παρέχεται
στο Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ η δυνατότητα
μονομερούς επεμβάσεως στον
συμβατικό δεσμό και εξασφαλίζεται
υπέρ αυτού θέση υπερέχουσα έναντι
του αντισυμβαλλόμενου ιδιώτη (βλ. ΑΠ
801/93, Δνη 95, 152, Εφ.ΑΘ. 7706/93,
Δνη 96, 396, 548/93, Δνη 94, 1614, Εφ.
Πειρ. 494/99, Δνη 2000 156). Ακόμη,
δημόσια έργα, κατά τις διατάξεις του
αρθρ. 1 & 1 και 9 εδ.α’ του Ν.1418/
1984, είναι έργα υποδομής της χώρας
τα οποία καλύπτουν βασικές ανάγκες
του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν
στην ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού
προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και
γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της
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ποιότητας ζωής του λαού. Από τεχνική
άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα
που εκτελούν φορείς του δημόσιου
τομέα και συνδέονται με οποιοδήποτε
τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή
τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα
πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων.
Κατά το άρθρο 2 του ίδιου νόμου
αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που
προγραμματίζονται και εκτελούνται από
τους φορείς του δημόσιου τομέα (στους
οποίους περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ).
Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι
συμβάσεις για την κατασκευή δημοσίων
έργων, από τις οποίες γεννώνται
διαφορές υπαγόμενες στη δικαιοδοσία
των
διοικητικών
δικαστηρίων,
νοούνται όχι όλες οι συμβάσεις που
συνάπτονται κατά τη νομοθεσία περί
δημοσίων έργων αλλά μόνο εκείνες
που από τη φύση τους έχουν διοικητικό
χαρακτήρα. Τέτοιες συμβάσεις είναι
εκείνες στις οποίες κύριος του έργου
είναι το Δημόσιο, οι ΟΤΑ ή άλλο ΝΠΔΔ,
εφαρμόζεται επ’ αυτών η νομοθεσία
περί δημοσίων έργων και επιδιώκεται
δημόσιος σκοπός (βλ. ΑΠ 180/98, NOB
47, 559, 1525/92, Δνη 94, 382, Νίκας,
Δνη 97, 969 επ.). Στις διοικητικές
διαφορές ουσίας περιλαμβάνονται και
οι διαφορές από τον αδικαιολόγητο
πλουτισμό όταν η υποκείμενη σχέση
που προκάλεσε τον πλουτισμό αυτό
είναι σχέση δημοσίου δικαίου (βλ. ΑΕΔ
2/93, Δνη 35, 297, ΑΠ (ολ.) 5/95, NOB
44, 168, Νίκας, ο.π. 972).
Εν προκειμένω, στην αγωγή
επί της οποίας εκδόθηκε εκκαλουμένη
απόφαση εκτίθεται ότι μεταξύ του
εκκαλούντος, που είναι εργολάβος
δημοσίων έργων και της (τέως)
Κοινότητας Σαραβαλίου Αχαΐας,
νομίμως εκπροσωπούμενης, συνήφθη
τον Οκτώβριο του 1997 προφορική
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συμφωνία δυνάμει της οποίας ο
εκκαλών ανέλαβε την εκτέλεση του
έργου ασφαλτόστρωσης 6.157 τ.μ.
κοινοτικής οδού της αντισυμβαλλόμενης
Κοινότητας αντί αμοιβής 6.498.774 δρχ.
με τον ΦΠΑ που έπρεπε να καταβληθεί
εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση
του έργου και το αργότερο ως την 24498.
Ο εκκαλών εκτέλεσε προσηκόντως το
έργο που ανέλαβε εντός της προθεσμίας
που συμφωνήθηκε, δηλαδή την 24698
και η κοινότητα Σαραβαλίου το παρέλαβε
ανεπιφύλακτα, αλλά παρά τις συνεχείς
οχλήσεις του αρνείται να καταβάλει τη
συμφωνηθείσα αμοιβή. Ζητείται δε να
υποχρεωθεί ο εφεσίβλητος Δήμος, ως
καθολικός διάδοχος της Κοινότητας
Σαραβαλίου κατά τις διατάξεις του Ν.
2539/97, να καταβάλει το ποσό των
6.498.774 δρχ. εντόκως από της 25498,
άλλως από της επιδόσεως της αγωγής
κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου
πλουτισμού. Με βάση το εκτεθέν
περιεχόμενο η ένδικη αξίωση του
εκκαλούντος συνιστά διοικητική διαφορά
ουσίας αναφυόμενη από σύμβαση για
την κατασκευή δημοσίου (δημοτικού)
έργου, αφού συντρέχουν όλες οι
προϋποθέσεις που έχουν αναφερθεί
στην αρχή του σκεπτικού, δηλαδή
κύριος του έργου είναι ΟΤΑ, εφαρμόζεται
η νομοθεσία δημοσίων έργων και
επιδιώκεται η εξυπηρέτηση δημοσίου
συμφέροντος. Έτσι, η υπό κρίση αγωγή
που στηρίζεται σε διοικητική διαφορά,
δηλαδή σε διαφορά από διοικητική
σύμβαση, υπάγεται στη δικαιοδοσία
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
αυτό δε ισχύει και στην περίπτωση
που οι επίδικες αξιώσεις αφορούν
αμοιβή για εργασίες που εκτελέσθηκαν
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πέραν της εργολαβικής συμβάσεως που
είχε καταρτισθεί νομοτύπως είτε λόγω
ακυρότητας της εργολαβικής σύμβασης
που δεν καταρτίσθηκε σύμφωνα με
τους τύπους που προβλέπει η σχετική
νομοθεσία στηρίζονται στις διατάξεις
περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (βλ.
ακόμη και σε σχέση με την αρμοδιότητα
των διοικητικών δικαστηρίων Δ.Εφ.ΑΘ.
723/97, ΔιΔικ. 10,1521, 1587/95, ΔιΔικ.
9,961, 2159/95, ΔιΔικ. 8,969, 243/95,
ΔιΔικ. 8,205, 2109/92, ΔιΔικ. 6,383).
Ας σημειωθεί ότι από το περιεχόμενο
της αγωγής δεν μπορεί να εκτιμηθεί
ότι ενώπιον του Δικαστηρίου εισάγεται
για δικαστική επίλυση διαφορά που
προκύπτει μεν εξ αφορμής δημοσίου
έργου αλλά έχει ως βάση όχι τη
διοικητική σύμβαση αλλά αστική καθαρά
διαφορά που ιδρύθηκε από νέα κατά το
αρθρ. 361 του ΑΚ σχέση, όπως είναι η
συναφθείσα σύμβαση αναγνώρισης
χρέους, η οποία στηρίζει ευθεία και
αυτοτελή βάση αγωγής και για την
οποία έχουν δικαιοδοσία τα τακτικά
πολιτικά δικαστήρια (βλ.ΑΠ 1362/98,
Δνη 99, 300), καθόσον στην αγωγή δεν
γίνεται επίκληση τέτοιων περιστατικών
και ειδικότερα ότι ο κύριος του έργου
αναγνώρισε ότι οφείλει την εκ της
εργολαβικής συμβάσεως αξιούμενη
αμοιβή. Η εκκαλουμένη απόφαση,
επομένως, που κατά παραδοχή σχετικής
ενστάσεως του εφεσίβλητου, η οποία
άλλωστε εξετάζεται αυτεπαγγέλτως,
απέρριψε την αγωγή για έλλειψη
δικαιοδοσίας, κατ’ άρθρ. 4 του Κ.Πο.Δ.,
ορθώς εφάρμοσε τον νόμο και όσα
αντίθετα υποστηρίζονται με την έφεση
δεν είναι βάσιμα.
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325/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Ιωάννης Βελλόπουλος – Νικόλαος
Πατηνιώτης).
Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων. Διοικητικές συμβάσεις. Υπάγονται οι διοικητικές
διαφορές ουσίας. Ποίες εννοούνται. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 94 §§ 1 και !3 του
Συντάγματος και 1 § § 1 και 2 του ν. 1406/
83 συνάγεται, ότι διοικητικές διαφορές
ουσίας που η εκδίκασή τους υπάγεται στη
δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων,
είναι, κατά κύριο λόγο εκείνες που
πηγάζουν από πράξεις των οργάνων
του Δημοσίου, οι οποίες έχουν άσκηση
δημοσίας εξουσίας, με προέχον δηλαδή
στοιχείο την επιβολή της υπέρτερης
μονομερούς βούλησης του Δημοσίου,
χωρίς να αποκλείονται και εκείνες που
προκύπτουν από υλικές ενέργειες των
ιδίων οργάνων, όταν αυτές απορρέουν
από την οργάνωση και λειτουργία των
δημοσίων υπηρεσιών και δεν αφορούν
την ιδιωτική διαχείριση του Δημοσίου
(Α.Π. 542/96 Ελ. Δ. 39.340, Α.Π. 559/96
Ελ. Δ. 39.1294). Διοικητική διαφορά
ουσίας υπό την προαναφερομένη
έννοια μπορεί να προκύψει και όταν τα
όργανα του Δημοσίου, κατά την άσκηση
δημοσίας εξουσίας, κατά παράβαση της
από το άρθρο 4 § 1 του Συντάγματος
αρχής της ισότητας των πολιτών έναντι
του νόμου, κατά τη χορήγηση με
διοικητική πράξη παροχής ή βοηθήματος
σε ορισμένη κατηγορία πολιτών, στα
πλαίσια των αρχών του κοινωνικού
κράτους και της μέριμνας του κράτους
προς εξεύρεση εργασίας από τους
πολίτες, οι οποίες αρχές καθιερώνονται
με τις διατάξεις των άρθρων 25 § 1
και 22 του Συντάγματος αντιστοίχως,

αδικαιολογήτως εξαιρεί ορισμένη
κατηγορία πολιτών, κατά τρόπο που να
παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της
ισότητας και εντεύθεν να επιβάλλεται
προς αντιμετώπιση αυτής η επέκταση της
ευνοϊκής ρύθμισης και στην κατηγορία
εκείνη των πολιτών που αδικαιολόγητα
αποκλείστηκαν. Στην προκειμένη
περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε,
οι ενάγοντες, προς θεμελίωση των
αξιώσεων τους προς καταβολή και σε
αυτούς του βοηθήματος των 2.500.000
δραχμών που αποφασίστηκε με την
αναφερομένη στην αγωγή τους απόφαση
του υπουργού Ανάπτυξης επικαλούνται
ότι με την απόφαση αυτή αδικαιολογήτως
και κατά τρόπο που παραβιάζει την
καθιερούμενη από το Σύνταγμα αρχή
της ισότητας των πολιτών, εξαιρέθηκαν οι
απολυθέντες από την Πειραϊκή Πατραϊκή
πριν την 30.10.1992, όπως όσοι από
αυτούς απολύθηκαν πριν την ημερομηνία
αυτή και μη νομίμως δεν χορηγήθηκε η
έκτακτη αυτή αποζημίωση για όσους εξ
αυτών απολύθηκαν κατά την ημερομηνία
αυτή. Μ’ αυτό το ιστορικό και αίτημα η
κρινόμενη αγωγή καθόσον απευθύνεται
κατά του εναγομένου Δημοσίου, είναι
απορριπτέα ελλείψει δικαιοδοσίας,
αφού η ένδικη αξίωση των εναγόντων
απορρέει, κατά τα εκτιθέμενα στην
αγωγή από την προαναφερομένη
διοικητική πράξη (απόφαση του
υπουργού Ανάπτυξης) με την οποία το
εναγόμενο Δημόσιο εκφράζοντας την
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μονομερή υπέρτερη βούλησή του, κατά
την άσκηση δημοσίας εξουσίας καθόρισε
μονομερώς τόσο το ποσό της έκτακτης
αποζημίωσης όσο και τις προϋποθέσεις,
τη διαδικασία και τα δικαιούμενα
πρόσωπα. Επομένως, σύμφωνα με
όσα παραπάνω αναπτύχθηκαν η ένδικη
αγωγή, καθόσον απευθύνεται κατά του
Δημοσίου, υπάγεται στη δικαιοδοσίας
των διοικητικών δικαστηρίων και κατ’

ακολουθίαν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που με την εκκαλουμένη δέχτηκε
ότι είχε δικαιοδοσία προς εκδίκαση
αυτής, έσφαλε ως προς την ερμηνεία
και εφαρμογή του νόμου, γι’ αυτό και
πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη
και απορριφθεί η αγωγή για το λόγο
αυτό, εξεταζομένου αυτεπαγγέλτως
στα πλαίσια του μεταβιβαστικού
αποτελέσματος της έφεσης.

351/2003
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεοφάνης Βλάχος, Νίνα Πολιτικού).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αυτοδίκαιη ανάκληση λόγω μη καταβολής εμπροθέσμως
(μέσα σε 1,5 έτος) της αποζημίωσης που καθορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά. Πότε
δεν επέρχεται η ανάκληση.

Κατά το άρθρο 11 παρ. 1
του Ν.Δ. 797/1971 θεωρείται ως
αυτοδικαίως ανακληθείσα η αναγκαστική
απαλλοτρίωση αν εντός προθεσμίας 11⁄2
έτους δεν συντελέσθηκε η απαλλοτρίωση
κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του ιδίου
Διατάγματος δηλ. δια της καταβολής της
προσωρινής ή οριστικής καθορισθείσης
αποζημιώσεως ή δια της καταθέσεως
αυτής στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων και δημοσιεύσεως της
γενομένης καταθέσεως στην εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Κατά δε την παραγρ.
3 του ιδίου άρθρου όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν 212/1975, η
ως άνω αυτοδίκαιη ανάκληση θεωρείται
ότι δεν έγινε στην περίπτωση που μέσα
σε προθεσμία ενός έτους από την εκπνοή
της ανωτέρω προθεσμίας του 11⁄2 έτους
ο καθού η απαλλοτρίωση υποβάλλει
στη διεύθυνση απαλλοτριώσεων του
Υπουργείου Οικονομικών έγγραφη
δήλωση ότι επιθυμεί την περαιτέρω
διατήρηση της απαλλοτριώσεως (βλ.

Ολομ. Α.Π. 556/1981 ΝοΒ 30 σελ. 215).
Περαιτέρω βάσει της διατάξεως του
άρθρου 25 παρ. 1 του προϊσχύσαντος
Α.Ν. 1731.1939 «περί αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων» ο αναγνωρισθείς
δικαιούχος της απαλλοτριώσεως που
καθορίσθηκε τελεσιδίκως για αναγκαστική
απαλλοτρίωση του ακινήτου, μπορούσε με
αγωγή του να ζητήσει την καταβολή της
από τον υπόχρεο. Το δικαίωμα αυτό δεν
θέλησε να αποκλείσει ο νομοθέτης του
Ν.Δ. 797/1971 και ήδη συνάγεται από τις
διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1,9 παρ. 3, 10
παρ. 1 και 2, 17 παρ. 1 και 27 παρ. 4 αυτού
(βλ. Χορομίδη Αναγκ. Απαλλοτρίωση έκδ.
1975 σελ. 552, Εφ. Αθ. 1134/1991 Ελλ.
Δ/νη 36,651).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: …. Η προσωρινή
και η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης
των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν
καθορίσθηκαν με τις υπ αριθμ. 794/1996
και 800/1997 αποφάσεις του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών και του Εφετείου
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Πατρών αντιστοίχως και ο ενάγων
εκκαλών αναγνωρίσθηκε δικαιούχος της
αποζημίωσης του ως άνω ακινήτου του
με την υπ’ αριθμ. 549/1996 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες
κτηματολογικούς πίνακες και την
έκθεση κτηματογράφησης το εναγόμενο
εφεσίβλητο έχει υποχρέωση να
αποζημιώσει τον ενάγοντα: 1) ….., 2) …. και
συνολικά δρχ. 14.237.740 ή κατά μετατροπή
41.783 ευρώ. Η ανωτέρω αποζημίωση
έπρεπε να καταβληθεί ή παρακατατεθεί
εντός 18 μηνών από τη δημοσίευση της
απόφασης προσωρινού προσδιορισμού
της αποζημιώσεως δηλ. μέχρι 1011998
πλην όμως η προθεσμία αυτή παρήλθε
άπρακτη. Ακολούθως ο ενάγων με την
από 2421998 έγγραφη δήλωση του
προς τη διεύθυνση απαλλοτριώσεων
του Υπουργείου Οικονομικών την οποία
επέδωσαν την 1261998 (βλ. την υπ’
αριθμ. 5265/12698 έκθεση επιδόσεως

του αρμοδίου Δικ. Επιμελητή Κ.Ε.), δήλωσε
ότι επιθυμεί την περαιτέρω διατήρηση της
απαλλοτριώσεως και έτσι σύμφωνα με τη
σκέψη που προαναφέρθηκε δικαιούται να
απαιτήσει από το εναγόμενο την καταβολή
της ως άνω αποζημιώσεως, με το νόμιμο
τόκο από την επίδοση της αγωγής. Το
αίτημα όμως της αγωγής για καταβολή
αποζημιώσεως και για τα υπόλοιπα 1019,18
τ.μ. τα οποία το εναγόμενο αυταποζημιώνει
τον ενάγοντα, λόγω ωφελείας του από την
απαλλοτρίωση, δοθέντος ότι αποκτά το
ακίνητο του πρόσοψη στην διανοιγόμενη
οδό, είναι απορριπτέο, διότι δεν υπάρχει
δικαιοδοσία για εκδίκαση τούτου, αφού
αρμόδια είναι τα διοικητικά δικαστήρια
(αρθρ. 94 παρ. 1 του Συντάγματος, αρθρ.
1 του Ν. 1406/1983, ΑΕΔ 13/1992 Ελλ.
Δ/νη 34 σελ. 300, Ολομ. Α.Π. 8/1999 Ελλ.
Δ/νη 40 σελ. 559). Επομένως η αγωγή είναι
εν μέρει βάσιμη κατ’ ουσίαν και έπρεπε να
γίνει εν μέρει δεκτή για το ανωτέρω ποσό
των 41.783 ευρώ.

353/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σταύρος Νίκας, Διονύσιος Ζαχαρόπουλος).
ΚΕΔΕ. Ανακοπή (του άρθρου 85.1 ΚΕΔΕ) στρέφεται κατά του διευθυντή της Δ.Ο.Υ. αλλά
κοινοποιείται και στον Υπουργό των Οικονομικών. Ανακοπή του οφειλέτου προ της ενάρξεως
της εκτελέσεως (73.1 ΚΕΔΕ). Προβάλλονται παράπονα ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου.
Όμως δεν επιτρέπεται η προβολή λόγων που αφορούν την βασιμότητα της οφειλής όταν
το ζήτημα αυτό έχει ανατεθεί σε δικαστήρια που αποφαίνονται με δύναμη δεδικασμένου.
Περιστατικά. Δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου (άρθρο 20 του
Συντάγματος). Η μη τήρηση του τύπου αυτού καθιστά άκυρη την πράξη έστω και αν δεν
προβλέπεται από το νόμο η τήρησή του. Πότε δεν εφαρμόζεται.

Κατά το άρθρο 85 παρ. 1 του
ΚΕΔΕ ορίζεται ότι η ανακοπή στρέφεται
και κοινοποιείται, επί ποινή απαραδέκτου,
κατά του διευθυντή του δημόσιου ταμείου.
Επομένως, υπό την ισχύ του ΚΕΔΕ

το Δημόσιο εκπροσωπεί ο διευθυντής
του δημόσιου ταμείου, ήδη διευθυντής
της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας, ο οποίος εξέδωσε την
προσβαλλομένη ατομική ειδοποίηση, τον
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τίτλο κ.λ.π. και κατά του οποίου στρέφεται
και κοινοποιείται κάθε δικόγραφο. Κρίθηκε
όμως αναγκαία υπό της Συντ. του ΚΕΔΕ
Επιτροπής, η διατήρηση του άρθρου 4
παρ. 1 του ΑΝ 675/1937 προκειμένου
η παράλληλη κοινοποίηση προς τον
Υπουργό το μεν ολοκληρώνει την προς
το διευθυντή της ΔΟΥ ως διάδικο επίδοση,
το δε περιέχει την ευχέρεια εποπτείας
υπό του Υπουργού των Οικονομικών
(βλ. ιδιαίτερα Εισηγ. Έκθεση ΚΕΔΕ).
Συνεπώς κατά πάσα περίπτωση, επί
ποινή απαραδέκτου της ανακοπής
απαιτείται και κοινοποίηση και στον
Υπουργό των Οικονομικών (βλ. Παρ.
Τζίφρα Διοικ. Εκτέλεση, σελ. 137). Ενόψει
αυτών, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το
οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση
του απέρριψε την ανακοπή για έλλειψη
παθητικής νομιμοποιήσεως κατά το μέρος
που στρέφεται κατά του Κεντρικού Ταμείου
Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών, ορθά
τις ανωτέρω διατάξεις ερμήνευσε και
εφάρμοσε.
Κατά το άρθρο 73 παρ. 1 του
ΚΕΔΕ (356/1974) « η προ της ενάρξεως
της εκτελέσεως ανακοπή του οφειλέτου
ασκείται: α) κατά της εκδοθείσης ατομικής
ειδοποιήσεως, β) κατά του εκδοθέντος
και μη εκτελεσθέντος εντάλματος
προσωπικής κρατήσεως και γ) κατά του
νομίμου τίτλου, εκδικάζεται δε υπό των
καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων κατά
τις διατάξεις των άρθρων 583585 ΚΠολΔ.
Δια ταύτης επιτρέπεται η προβολή πάσης
αντιρρήσεως ουσιαστικού ή δικονομικού
δικαίου, ως και η αμφισβήτησις του κατ’
ουσίαν βάσιμου της απαιτήσεως του
Δημοσίου, εφόσον ο προσδιορισμός
ταύτης δεν έχει ανατεθεί εις δικαστήρια
ή διοικητικάς επιτροπάς αποφαινομένας
μετά δυνάμεως δεδικασμένου». Από
την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι στη
διαδικασία της διοικητικής εκτελέσεως
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δεν επιτρέπεται η προβολή λόγων που
αφορούν τη βασιμότητα της οφειλής
όταν το ζήτημα αυτό έχει ανατεθεί σε
δικαστήρια που αποφαίνονται με δύναμη
δεδικασμένου. Επιτρέπεται μόνο η
αμφισβήτηση της υπάρξεως, από
πλευράς τύπου, εγκύρου τίτλου στον
οποίο στηρίζεται το βεβαιωθέν χρέος
και η ατομική ειδοποίηση (ΕΑ 2233/1986
Ελλ. Δικ. 27. 845). Στην προκειμένη
περίπτωση ο εκτελούμενος τίτλος είναι
το υπ’ αριθμ. 5460/1/99/21121955
πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής
του Δασάρχη Αμαλιάδας με το οποίο
ο εκκαλών αποβλήθηκε από τέσσερα
τμήματα δασικής εκτάσεως συνολικού
εμβαδού 11.900 τ.μ. που βρίσκοντας στη
θέση «Ρένια» περιφέρειας της κοινότητας
Κάστρου και βεβαιώθηκε εις βάρος
αυτού και υπέρ του ΚΤΓΚ και Δασών
ποσό 1.190.000 ως αποζημίωση για
την παράνομη εκχέρσωση των ανωτέρω
εδαφικών τμημάτων και ποσό 120.000 ως
αποζημίωση για την παράνομη χρήση
αυτών από 3041995 έως 21121995. Το
κύρος του πρωτοκόλλου αυτού με το οποίο
βεβαιώθηκε εις βάρος του εκκαλούντος το
ανωτέρω συνολικό ποσό των δραχμών
1.310.000 (1.190.000+120.000), έχει
κριθεί με δύναμη δεδικασμένου με
την υπ’ αριθμ. 25/1996 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Βαρθολομιού, η οποία
απέρριψε την με αριθμ. καταθέσεως 2/
1996 ανακοπή του εκκαλούντος κατά του
ανωτέρω πρωτοκόλλου και επικυρώθηκε
με την υπ’ αριθμ. 39/1998 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας. η
οποία απέρριψε την από 31101996 έφεση
του εκκαλούντος κατ’ αυτής. Ο εκκαλών
προς απόδειξη της ανυπαρξίας του εις
βάρος αυτού βεβαιωθέντος ως άνω
χρέους, επικαλείται ιδία κυριότητα επί των
τεσσάρων τμημάτων δασικών εκτάσεων
από τα οποία αποβλήθηκε, πλην όμως
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η κρίση περί του ζητήματος αυτού δεν
αποτελεί αντικείμενο της ανακοπής του
άρθρου 73 του ΚΕΔΕ, αλλά ανήκει στα
καθ’ ύλην αρμόδια πολιτικά δικαστήρια
τα οποία αποφαίνονται επ’ αυτού με
δύναμη δεδικασμένου. Το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη
απόφαση του αν και εσφαλμένα ερεύνησε
τον προβληθέντα με τον πρώτο λόγο της
ανακοπής ισχυρισμό του εκκαλούντος
περί ιδίας κυριότητας αυτού επί των
προαναφερομένων δασικών εκτάσεων
τον οποίο και απέρριψε ως αβάσιμο δεν
έσφαλε κατ’ αποτέλεσμα, ο δε περί του
αντιθέτου πρώτος λόγος της εφέσεως είναι
απορριπτέος ως αβάσιμος.
Στο άρθρο 20 του Συντάγματος
ορίζεται ότι «Καθένας έχει δικαίωμα στην
παροχή έννομης προστασίας από τα
δικαστήρια και μπορεί ν’ αναπτύξει σ’
αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα
ή συμφέροντα του, όπως ο νόμος
ορίζει. Το δικαίωμα της προηγούμενης
ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και
για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που
λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων
ή των συμφερόντων του». Το δικαίωμα
της προηγούμενης ακροάσεως του
διοικούμενου, εις βάρος του οποίου η
διοίκηση προτίθεται να λάβει ορισμένο
επαχθές διοικητικό μέτρο, κατά την έννοια
της τελευταίας συνταγματικής διατάξεως,
θεσπίζεται ως ουσιώδης τύπος της

σχετικής διαδικασίας, η τήρηση του οποίου
είναι υποχρεωτική πριν από την εκδήλωση
της βουλήσεως της διοικήσεως. Η μη
τήρηση του τύπου αυτού καθιστά άκυρη
την πράξη, με την οποία επιβάλλεται το
σχετικό διοικητικό μέτρο, ακόμη και όταν
ο νόμος που προβλέπει τη λήψη του
μέτρου δεν απαιτεί ούτε προβλέπει την
τήρηση του τύπου αυτού. Πρέπει, όμως,
το δυσμενές διοικητικό μέτρο να μην
επιβάλλεται βάσει αμιγώς αντικειμενικών
δεδομένων, αλλά να συνάπτεται προς
υποκειμενική συμπεριφορά ή κατάσταση
στην οποία βρίσκεται το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου η διοίκηση προτίθεται
να λάβει ορισμένο επαχθές διοικητικό
μέτρο, έτσι ώστε η προηγούμενη
ακρόασή του να μπορεί να επιδράσει
στη διαμόρφωση της κρίσεως της
διοικήσεως (ΣΤΕ 3012/1986, 2168/1989
Ολομ. 4115/1990). Στην προκειμένη
υπόθεση ο εκκαλών κατά την εκδίκαση
της με αριθμό καταθέσεως 17/2001
ανακοπής του κατά του υπ’ αριθμ. 5460/
1/99/21121995 πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής σε πρώτο και δεύτερο βαθμό
ανέπτυξε λεπτομερώς τις απόψεις του
κατά της πράξεως αυτής και επομένως
δεν παραβιάσθηκε ο επιβαλλόμενος από
τη συνταγματική διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 20 του Συντάγματος ουσιώδης
τύπος της προηγουμένης ακροάσεως
του ήδη εκκαλούντος.

528/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Ζαχαρόπουλος (Δικ.Αντ.), Φώτιος Λουμίτης, Ιωάννης
Παπαδημητρίου, Νικόλαος Θεοδώρου, Χρήστος Κανελλόπουλος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση (ν. 2882/2001). Διαδικασία. Προτάσεις. Δεν
είνυποχρεωτική η κατάθεσή τους. Έγγραφα και προτάσεις νόμιμα κατατίθενται μέσα
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στην προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων και μετά τη συζήτηση.

Επειδή όπως προκύπτει από τις
διατάξεις των αρθρ. 19 παρ. 79 και 20
παρ. 6 του Ν. 2882/2001, η υποβολή
προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική
κατά την προκειμένη διαδικασία, η
προσκόμιση δε και κατάθεση εγγράφων
είναι δυνατή και μετά τη συζήτηση
κατά την προθεσμία προς υποβολή
υπομνήματος, δοθέντος ότι από τη
σχετική διάταξη που προβλέπει την
προσκόμιση όλων των αποδεικτικών
μέσων μέχρι να τελειώσει η συζήτηση
στο ακροατήριο και υποχρεώνει τον
γραμματέα να μνημονεύσει στα πρακτικά
τα έγγραφα που προσκόμισαν οι
διάδικοι, δεν διατυπώνεται ως συνέπεια

το απαράδεκτο της λήψεως υπόψη των
εγγράφων που προσκομίσθηκαν μετά
τη συζήτηση κατά την προθεσμία προς
υποβολή προτάσεων (πρβλ. υπό την
ανάλογη ρύθμιση του προϊσχύσαντος
δικαίου του ΝΔ 797/71, Χορομίδη, Η
απαλλοτρίωση, β’ έκδ., παρ. 133).
Επομένως, ο ισχυρισμός των καθών
ότι το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι πέρατος
τη συζητήσεως στο ακροατήριο
δεν προσκόμισε αποδεικτικά μέσα
προς υποστήριξη της αιτήσεως του,
υπονοώντας εμμέσως ότι δεν πρέπει να
ληφθούν υπόψη εκείνα που κατέθεσε με
τις προτάσεις του μετά τη συζήτηση, δεν
είναι βάσιμος.

530/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελευθερία Χριστοπούλου (Δικ. Αντ.), Θωμάς Γεωργάκης).
Μισθώσεις ελληνικού δημοσίου. Καθορισμός θεμιτού μισθώματος. Γίνεται από το
δικαστήριο με αίτηση που δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Παρά ταύτα χωρούν ένδικα μέσα που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., άρα
και έφεση. Λήξη της μίσθωσης για στέγαση δημόσιας υπηρεσίας. Αν προσφέρεται το
ίδιο ακίνητο αλλά με υπερβολικούς ή ασύμφορους όρους, τότε ο Νομάρχης μπορεί
με γνώμη της επιτροπής δημοσίων κτημάτων να εγκρίνει τη σύναψη μίσθωσης στο
ίδιο ακίνητο με το θεμιτό μίσθωμα που καθορίζεται από το Μον. Πρωτοδικείο κατά
τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. Κ.Πολ.Δ. Η μίσθωση είναι νέα και ισχύουν οι όροι

Η έφεση αυτή ασκήθηκε
νομίμως και εμπροθέσμως και πλήττει
απόφαση, η οποία υπόκειται σε
προσβολή με το ένδικο αυτό μέσο,
δεδομένου ότι, οι αποφάσεις του
Μονομελούς Πρωτοδικείου, που, όπως
η εκκαλουμένη, εκδίδονται επί αιτήσεων
καθορισμού θεμιτού μισθώματος κατά
τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 2,
10,15,30 παρ. 1 και 4 του π.δ της 19/

19.11.1932, όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε με τους α.ν. 1145/1938
και 1540/1938, οι οποίες, σύμφωνα με
το άρθρο 3 παρ.2 Εισ. Ν. Κ.Πολ.Δ.,
δικάζονται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων, υπόκεινται
στα ένδικα μέσα που προβλέπουν οι
διατάξεις του Κ.Πολ.Δ και επομένως
και στο ένδικο μέσο της εφέσεως, τα
οποία δεν αποκλείονται από τη διάταξη
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του άρθρου 699 Κ.Πολ.Δ., η οποία
ορίζει, ότι οι αποφάσεις που δέχονται
ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών
μέτρων ή αιτήσεις για ανάκληση ή
μεταρρύθμιση των μέτρων αυτών, δεν
προσβάλλονται με κανένα ένδικο μέσο,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αφού η
διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή και στις
περιπτώσεις που, σύμφωνα με ειδικές
διατάξεις, γίνεται απλώς παραπομπή στη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και
δεν πρόκειται για τη λήψη, την ανάκληση
ή τη μεταρρύθμιση ασφαλιστικού μέτρου
(ΑΠ 1172/1989 Αρχ. Ν. ΜΑ’700, ΑΠ 1126/
1989, ΕΕΝ 1990,402, Εφ. Αθ. 6347/1992
Ελλ.Δνη 34.1145, Εφ. Πειρ. 986/1994
Ελλ. Δνη 36.1630, Εφ. Θεσ. 2416/1995
Αρμ. 49.1276). Επομένως, πρέπει να
γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί και
κατ’ ουσίαν η έφεση αυτή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 30 του π.δ. της 19/19.11.1932
«περί στεγάσεως δημοσίων υπηρεσιών»
(το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 26 του
α.ν. 1540/1930), σε περίπτωση μίσθωσης
ακινήτου για τη στέγαση δημόσιας
υπηρεσίας, εάν κατά τη δημοπρασία για
νέα μίσθωση που διεξάγεται μετά τη λήξη
της μίσθωσης ή διότι επίκειται η λήξη της,
προσφέρεται το ίδιο οίκημα (ακίνητο)

αλλά με υπερβολικούς ή ασύμφορους
όρους, μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών
και ήδη (ενόψει των διατάξεων του
ν. 532/1970 και του β.δ. 704/1970)
ο αρμόδιος Νομάρχης, να εγκρίνει,
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής
Δημοσίων Κτημάτων, τη σύναψη
μίσθωσης για το ίδιο ακίνητο, με το θεμιτό
μίσθωμα, το οποίο καθορίζεται από τον
Πρόεδρο Πρωτοδικών και ήδη, μετά
την εισαγωγή του Κ.Πολ.Δ, σύμφωνα
με το άρθρο 3 παρ. 2 Εισ.Ν. Κ.Πολ.Δ,
από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά
τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.
Πολ. Δ. (των ασφαλιστικών μέτρων). Η
μίσθωση θεωρείται ότι έχει συναφθεί
από την κοινοποίηση της έγκρισης στον
εκμισθωτή, για το χρονικό διάστημα
και με τους όρους που περιέχονται
στην προκήρυξη της δημοπρασίας.
Δεν πρόκειται δηλαδή στην περίπτωση
αυτή για παράταση της μίσθωσης που
προϋπήρχε, αλλά για νέα σύμβαση
μισθώσεως που η χρονική διάρκεια
της και οι όροι της είναι εκείνοι της
διακήρυξης και το ύψος του μισθώματος,
το οποίο είναι το θεμιτό, προσδιορίζεται
από το Δικαστήριο (ΑΠ 456/1991 Ελλ.
Δνη 32.1155, Εφ. Θεσ. 2416/1995 ό.π., Γ.
Κατράς, Ειδικές μισθώσεις, σελ. 199).

551/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δ. Πουλάκος (Δικ. Αντ.), Ντίνος Βγενόπουλος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Διόρθωση αποφάσεως που στο διατακτικό της δεν
περιλήφθηκε προσδιορισθείσα τιμή μονάδος για ακίνητα. Επιτρεπτή η διόρθωση
και ο καθορισμός τιμής μονάδος.

Από το περιεχόμενο της από
22.11.1995, αίτησης του Ελληνικού
Δημοσίου ενώπιον του Δικαστηρίου
τούτου, για τον καθορισμό οριστικής

τιμής μονάδας αποζημίωσης, της 398/
2001 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου,
καθώς και της κρινόμενης αίτησης,
αποδεικνύεται ότι, κατά τη διατύπωση της
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προδιαληφθείσας απόφασης 398/2001,
από παραδρομή, στο διατακτικό αυτής
δεν περιλήφθηκε η προσδιορισθείσα τιμή
μονάδας αποζημίωσης, για τα υφιστάμενα
στο με αριθμό κτηματολογικού πίνακα 5
ακίνητο του Θ.Θ. ή Κ. δένδρα (ελιές,
λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιές),
καθώς και για την με δικτυωτό σύρμα
και σιδηροπασσάλους περίφραξη. Γι’
αυτό πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση
και να διορθωθεί το διατακτικό της
απόφασης, όσον αφορά την οριστική τιμή

μονάδας αποζημίωσης των παραπάνω
επικειμένων, κατά τα στο διατακτικό
ειδικότερα οριζόμενα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την αίτηση.
Διορθώνει το διατακτικό της
απόφασης αυτού του Δικαστηρίου 398/
2001.
Καθορίζει την οριστική τιμή
μονάδας αποζημίωσης των επικειμένων
στο με αριθμό Κ.Π. 5 ακίνητο του Θ.Θ. ή
Κ. ως εξής κ.λ.π.

594/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Διονύσιος Ζαχαρόπουλος (Δικ. Αντ.)).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση (ν. 2882/2001). Το ελληνικό δημόσιο για τις υπέρ αυτού
απαλλοτριώσεις εκπροσωπείται από το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας και όχι από το
Νομάρχη. Αν δεν επιδοθεί η αίτηση σ’ αυτόν έχουμε ακυρότητα μόνο σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 159.3 Κ.Πολ.Δ. Άρα αν παραστεί το δημόσιο και δεν επικαλεσθεί βλάβη (την
οποία οφείλει να αποδείξει), από την μη κοινοποίηση, καθίσταται παραδεκτή η διαδικαστική
πράξη της έγερσης της αίτησης προσδιορισμού οριστικής μονάδας αποζημίωσης. Δικηγόρος
για παραστάσεις κ.λ.π. σε δίκες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 14
παρ. 3 ν. 2882/2001 στις περιπτώσεις
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ
του Δημοσίου, ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας εκπροσωπεί τούτο
δικαστικώς και αναθέτει σε πληρεξούσιο
του Δημοσίου την υπεράσπιση των
συμφερόντων αυτού, κοινοποιώντας
ταυτόχρονα την εντολή στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους. Από τη διάταξη
αυτή, η οποία είναι όμοια με τη διάταξη
του αρθρ. 14§2 του Ν. Δ. 797/71, η οποία
όριζε ότι ο Νομάρχης εκπροσωπεί το
Δημόσιο, και η οποία δεν απαγγέλλει
ρητώς ακυρότητα σε περίπτωση μη
τήρησης της, προκύπτει ότι στις δίκες
αυτές εάν δεν επιδοθεί η αίτηση στον

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
δημιουργείται ακυρότητα μόνο με τη
συνδρομή της διάταξης του άρθρου
159§3 Κ.Πολ.Δ. Συνεπώς η παράλειψη
της επίδοσης στον Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας, εφόσον το Δημόσιο
παραστεί στο δικαστήριο, υπερασπισθεί
την υπόθεση και δεν επικαλείται βλάβη
σε βάρος του, η οποία να προήλθε από
την παράλειψη αυτή και την οποία πάντως,
οφείλει ν’ αποδείξει το ίδιο, καθιστά
παραδεκτή τη διαδικαστική πράξη της
έγερσης της αίτησης προσδιορισμού
οριστικής μονάδος αποζημίωσης (ΑΠ.
607/2000, 26/2001 Ελλ. Δνη 2001,90
και 906 αντίστοιχα).
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605/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Μαράτος, Δημήτριος Κανελλής (Δικ. Αντ.)).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμάχητο τεκμήριο για ωφέλεια των παρακειμένων ακινήτων
στο δρόμο που ανοίγεται (ν. 653/1977). Είναι σήμερα απλώς μαχητό (Ε.Σ.Δ.Α.) και
μπορούν οι παρόδιοι ιδιοκτήτες να αμφισβητήσουν το μαχητό τεκμήριο και να αποδείξουν
το αντίθετο καθώς και να ζητήσουν την αντίστοιχη αποζημίωση, ασκώντας καταψηφιστκή
αγωγή ενώπιον του αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου για όλες τις απαλλοτριώσεις που
έχουν συντελεσθεί μέχρι την ισχύ του άρθρου 33 του ν. 2741/2001.

Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.
1, 3 και 4 του ν. 653/1977 που εισάγουν
αμάχητο τεκμήριο ωφελείας των κατά
μήκος της διανοιγομένης εθνικής οδού
κειμένων ακινήτων, αντίκεινται στο άρθρο
1 του πρώτου (προσθέτου) πρωτοκόλλου
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης δικαιωμάτων
του ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που, μετά την
επικύρωση της με το ν.δ. 53/1974, αποτελεί
εσωτερικό δίκαιο και υπερισχύει από κάθε
άλλη διάταξη του ημεδαπού δικαίου, άρα
και της πιο πάνω διάταξης του ν. 653/
1977 (αρθρ. 28 παρ. 1 Συντάγματος). Το
παραπάνω όμως τεκμήριο εξακολουθεί
να ισχύει ως μαχητό και συνεπώς, αν
παρόδιοι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι δεν
ωφελούνται από την απαλλοτρίωση,
μπορούν να αμφισβητήσουν το
μαχητό τεκμήριο, αποδεικνύοντας το
αντίθετο της τεκμαιρομένης ωφέλειας,
και να διεκδικήσουν την αντίστοιχη
αποζημίωση, ασκώντας καταψηφιστική
αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθύλην
πολιτικού δικαστηρίου, η οποία δικάζεται

κατά τη τακτική διαδικασία, για όσες
απαλλοτριώσεις έχουν συντελεσθεί
μέχρι την ισχύ του άρθρου 33 του Ν.
2971/2001 (Ολ. ΑΠ. 8/1999 Ελλ. Δικ.
40.558, ΑΠ. 598/2001 Ελλ. Δικ. 43.1364,
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου Απόφαση της 19.9.2002
Αρμ. 56, σελ. 1887). Η παραπάνω
αποζημίωση είναι διάφορος της από το
άρθρο 105 του Εισ. Ν. Α.Κ. οριζόμενης η
οποία οφείλεται για παράνομες πράξεις
των οργάνων της διοίκησης, κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στα
πλαίσια της διαδικασίας της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης, όπως είναι οι παραλείψεις
και τα σφάλματα του κτηματολογικού
πίνακα, αλλά στηρίζεται ευθέως στα
άρθρα 17§2 του Συντάγματος και 1 της
ΕΣΔΑ, η οποία απλώς δεν μπορεί να
ερευνηθεί κατά την ειδική διαδικασία του
προσδιορισμού της αποζημιώσεως και
συνεπώς δεν υπάγεται στην δικαιοδοσία
των διοικητικών δικαστηρίων.

648/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κων/νος Πετρόπουλος, Παναγιώτης Σαλαμαλίκης).
ΔΕΗ. Εγκατάσταση υποσταθμών στο υπόγειο ή ισόγειο κτιρίου. Ζητείται αποζημίωση
από τον ιδιοκτήτη. Η σχετική αγωγή όμως για τον καθορισμό της αποζημίωσης
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συζητείται κατά τις σχετικές διατάξεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η αποζημίωση
περιλαμβάνει κάθε θετική και αποθετική ζημία. Αν εισαχθεί η αγωγή προς συζήτηση σε
μη προσήκουσα διαδικασία, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εξαφανίζει την εκκαλουμένη
και εκδικάζει την υπόθεση κατά την προσήκουσα διαδικασία.

Επειδή, κατ’ άρθρον 12 §4 του
ν. 4483/1965 «περί καταργήσεως του
υποχρεωτικού κρατικού ελέγχου των
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
και άλλων τινών διατάξεων» «οι ιδιοκτήτες
ή κάτοχοι αστικών ακινήτων υποχρεούνται
ύστερα από αίτηση της Δ.Ε.Η. να
επιτρέπουν την εγκατάσταση υποσταθμού
διανομής Ηλεκτρικής ενεργείας σε
κατάλληλο χώρο του υπογείου του
ακινήτου ή αν δεν υπάρχει υπόγειο, του
ισογείου για ηλεκτροδότηση του ακινήτου
και την ενίσχυση, του τοπικού δικτύου
της περιοχής εάν βλάπτεται η ιδιοκτησία
καταβάλλεται αποζημίωση κατ’ εφαρμογήν
των διατάξεων περί αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης οι ιδιοκτήτες διατηρούν
το δικαίωμα της εκμίσθωσης στη Δ.Ε.Η.
του πιο πάνω χώρου». Από τη διάταξη
αυτή συνάγεται αφ’ ενός, ότι επιβάλλονται,
χάριν του γενικού συμφέροντος για τον
εξηλεκτρισμό της χώρας, γενικοί νόμιμοι
περιορισμοί κάθε αστικού ακινήτου,
οι οποίοι έγκεινται στην ακώλυτη
εγκατάσταση, από τη Δ.Ε.Η. υποσταθμού
διανομής ηλεκτρικής ενεργείας και,
αφ’ ετέρου, ότι γεννιέται αξίωση του
ιδιοκτήτου του ακινήτου, που υφίσταται
βλάβη από την εγκατάσταση του
υποσταθμού, να απαιτήσει αποζημίωση,
η οποία προσδιορίζεται κατά τις σχετικές
με την αναγκαστική απαλλοτρίωση
διατάξεις που εφαρμόζονται ανάλογα.
Οι παραπάνω νόμιμοι περιορισμοί δεν
αποτελούν στέρηση της ιδιοκτησίας, αφού
αυτοί προσδιορίζουν το περιεχόμενο και
την έκταση του δικαιώματος κυριότητας
επί ακινήτου και δεν υπάγονται ούτε

αντίκεινται στη συνταγματική διάταξη
(άρθρο 17 του Συντάγματος) που
προστατεύει την ιδιοκτησία. Επομένως
η δια του εδαφίου 2 της παραπάνω
διάταξης (άρθρον 12 §4 του ν. 4483/
1965) παραπομπή στις διατάξεις «περί
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως» δεν
περιλαμβάνει και παραπομπή στις
ουσιαστικές προϋποθέσεις κήρυξης
της απαλλοτρίωσης, αφού αυτές έχουν
εφαρμογή στην περίπτωση της στέρησης
της ιδιοκτησίας και όχι της επιβολής
νομίμου γενικού περιορισμού (βλ. Αθ.
1448/75 Αρμ. 1975 σ. 859, γνωμάτευση
Εισαγ. Α.Π. 22/1958 ΝοΒ σ. 1025, Εφ.ΑΘ.
5171/80 ΝοΒ 28.1237, Εφ.ΑΘ. 7967/90
Ελ. Δ/νη 31. 1506). Περαιτέρω από τη
διατύπωση της παραπάνω διάταξης
αλλά και από το σκοπό που αυτή
επιδιώκει συνάγεται ότι η αποζημίωση,
την οποία δικαιούται να ζητήσει ο
βλαπτόμενος από την εγκατάσταση του
υποσταθμού της Δ.Ε.Η. ιδιοκτήτης του
αστικού ακινήτου (η οποία προσδιορίζεται
από το Δ/ριο κατά τις σχετικές με την
αναγκαστική απαλλοτρίωση διατάξεις),
περιλαμβάνει κάθε θετική και αποθετική
ζημία που τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο
με τη βλάβη που αυτός υφίσταται
από την εφαρμογή στο ακίνητο του,
του νομίμου αυτού περιορισμού της
κυριότητας του. Συνεπώς, αρμόδιο για τον
προσδιορισμό της αποζημίωσης αυτής
είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, στην
περιφέρεια όπου βρίσκεται το ακίνητο και,
κατ’ έφεση, το Εφετείο, που δικάζουν κατά
την ειδική διαδικασία των άρθρων 3 επ.
του ν. 2882/6201 «Κώδικα αναγκαστικών
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απαλλοτριώσεων ακινήτων» και
αφού τηρηθεί η υπό του νόμου αυτού
προβλεπομένη προδικασία. Τέλος, κατ’
άρθρον 591 §2 του Κ.Πολ.Δικ. εάν η
υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία
εισήχθηκε, το Δ/ριο αποφαίνεται περί
τούτου αυτεπαγγέλτως και διατάσσει την
εκδίκαση της κατά τη διαδικασία σύμφωνα
με την οποία δικάζεται. Η διάταξη αυτή
έχει εφαρμογή και κατά την ενώπιον του
δευτεροβαθμίου Δ/ρίου δίκη. Έτσι, αν το
πρωτοβάθμιο Δ/ριο δεν δίκασε κατά την
προσήκουσα διαδικασία το δευτεροβάθμιο
Δ/ριο, δεχόμενο την έφεση, εξαφανίζει
την εκκαλουμένη απόφαση και χωρεί
αμέσως στην εκδίκαση της ουσίας κατά
την προσήκουσα διαδικασία, τούτο δε
χάριν της οικονομίας της δίκης και εφ’
όσον από άλλη γενική δικονομική αρχή
της καλόπιστης διεξαγωγής της δεν
επιβάλλεται η παραπομπή σε ιδιαίτερη

συζήτηση προς προπαρασκευή του
διαδίκου (βλ. Α.Π. 315/72 Αρχ. Νομ.
ΚΓ’ 641, Εφ. Θεσ. 498/77 Αρμ. Α’685,
Εφ. Λαρ. 192/80 Ελ. Δ/νη 22.442, Εφ.
Πειρ. 996/94 Ελ. Δ/νη 37386, Εφ. Αθ.
9528/96 Ελ. Δ/νη 38. 689). Προσθέτως,
με βάση την αρχή της επιεικείας προς
τους διαδίκους το επιτρεπτό των ενδίκων
μέσων κρίνεται κατά τη διαδικασία κατά
την οποίαν εκδόθηκε η απόφαση, όσο
κατά την διαδικασία κατά την οποία
έπρεπε να δικασθεί. Τούτο δεν σημαίνει ότι
και μετά την εφαρμογή της αρχής αυτής
για το επιτρεπτό του ενδίκου μέσου θα
συνεχίζεται η διαδικασία που κατά λάθος
εφάρμοσε το πρωτόδικο Δικαστήριο (Ολ.
Α.Π. 5/1985 Ελ. Δ/νη 26 440, Α.Π. 1170/91
Ε.Ε.Ν. 706) σημείωση Κ. Βαλμαντώνη κάτω
n από την υπ αριθμ. 1905/96 Εφ. Αθ. Ελ.
Δ/νη 39. 137).

706/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίνα Πολιτικού (Δικ. Αντ.), Θεοφάνης Βλάχος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Παρέλευση 18μηνου από τον προσωρινό ή οριστικό
καθορισμό της αποζημίωσης. Θεωρείται αυτοδίκαια ανακληθείσα η απαλλοτρίωση
εκτός αν προβεί ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης με έγγραφη δήλωση μέσα σε
προθεσμία ενός έτους στην αρμόδια Αρχή ότι επιθυμεί την περαιτέρω διατήρηση
της απαλλοτρίωσης. Δικαίωμα άσκησης καταψηφιστικής αγωγής για την διεκδίκηση
της αποζημίωσης έντοκα.

Κατά το άρθρο 11 του ν.δ. 797/71
θεωρείται ως αυτοδικαίως ανακληθείσα
η αναγκαστική απαλλοτρίωση αν μέσα
σε προθεσμία ενός και ημίσεως έτους
δεν συντελέστηκε κατά το άρθρο 7
παρ. 1 του ίδιου ν.δ. με την καταβολή
δηλαδή της αποζημίωσης που
καθορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά
ή με την κατάθεση της στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και τη

δημοσίευση της καταθέσεως στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά
δε το ίδιο άρθρο 11 παρ. 3 του ν.δ.
797/71, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 212/75, η ως άνω
αυτοδίκαιη ανάκληση θεωρείται ότι δεν
έγινε στην περίπτωση κατά την οποία
ο καθ’ ου η απαλλοτρίωση υποβάλει
μέσα σε προθεσμία ενός έτους από
την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας
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έγγραφη δήλωση στη Διεύθυνση
Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου
Οικονομικών ότι επιθυμεί την περαιτέρω
διατήρηση της απαλλοτριώσεως (Ολομ.
ΑΠ 556/81 ΝοΒ 30.215, Χορομίδης,
1989, παρ. 54 σελ. 265 επ.). Εξ άλλου
από τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 3,
10 παρ. 12, 17 παρ. 1, 26, 27 παρ. 4
του ν.δ. 797/71 και εκείνες των άρθρων
340, 345, 346 του ΑΚ προκύπτει σαφώς
ότι μετά τον τελεσίδικο καθορισμό της
αποζημίωσης και την μη καταβολή ή
την μη κατάθεση της υπέρ του καθ’
ου ο τελευταίος δικαιούται να ασκήσει
καταψηφιστική αγωγή κατά του υπόχρεου

ενώπιον του καθ’ ύλην αρμοδίου
δικαστηρίου (τακτική διαδικασία) και να
ζητήσει την καταβολή της αποζημίωσης
και μάλιστα νομιμοτόκως από την
επίδοση της αγωγής ή από τυχόν
προγενέστερη υπερημερία (όχληση)
του υπόχρεου, όπως το δικαίωμα αυτό
προβλεπόταν ρητώς από το άρθρο 25
του προϊσχύσαντος Κωδ.Αν.Απαλλ.
(α.ν. 1731/39), συναγόμενο δε ήδη
σαφώς από τις ανωτέρω διατάξεις (βλ.
λεπτομερώς Χορομίδη, 1989, παρ. 217
σελ. 935 επ., ΕΑ 11434/91 ΕλλΔ. 36. 651,
5825/90 ΕλλΔ 32. 1632, 3492/86 ΕλλΔ
27.961, ΕφΠατρ. 351/2003, 157/2002).

813/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Εξακουστή Σακελλαριάδη, Δικ. Αντ).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Εφαρμογή, υπό προυποθέσεις, του ν. 2882/2001 και
2990/02 και στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που έγιναν υπό το καθεστώς ισχύος
του ν.δ. 797/1979. Κτηματολογικός πίνακας. Διόρθωση με αίτηση του ενδιαφερομένου
κατά τη συζήτηση της αίτησης του υπέρ ου η απαλλοτρίωση. Λεπτομέρειες.

Από τις διατάξεις των άρθρων 29
§ 2, 6 και 7 του ν. 2882/2001 «Κώδικας
Αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων
Ακινήτων» (Κ.Α.Α.Α.) που ισχύει από
7.5.2001 και συμπληρώθηκε με το
νόμο 2990/02 (ημερομηνία ισχύος των
συμπληρωματικών διατάξεων 1.1.2002)
προκύπτουν τα εξής: α) Οι διαδικαστικές
διατάξεις του νόμου αυτού, που ρυθμίζουν
την κυρία διαδικασία και την προδικασία,
για τον προσδιορισμό προσωρινής ή
οριστικής αποζημίωσης, εφαρμόζονται και
επί των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
που κηρύχτηκαν πριν την έναρξη ισχύος
του προαναφερομένου κώδικα, υπό την
ισχύ του ν.δ. 797/71, εφ’ όσον μέχρι
7.5.2001 δεν είχε κοινοποιηθεί σχετικό
δικόγραφο δίκης για τον προσδιορισμό

της αποζημίωσης β) τέτοιες διαδικαστικές
διατάξεις είναι και εκείνες των άρθρων 15
§ 3, 17 και 18 του παραπάνω κώδικα,
σύμφωνα με τις οποίες αποτελεί στοιχείο
της προδικασίας η έκθεση της αρμοδίας
εκτιμητικής επιτροπής περί εκτιμήσεως
της αξίας των απαλλοτριωθέντων. Η
έκθεση αυτή απαιτείται σε κάθε περίπτωση
(ακόμη και όταν στην περιοχή των
απαλλοτριωθέντων ισχύει το σύστημα του
αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων)
όταν πρόκειται να προσδιορισθεί
αποζημίωση για τα συναπαλλοτριούμενα
συστατικά του ακινήτου (κτίσματα,
δένδρα κ.λ.π.) καθώς και όταν ζητείται
ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω μειώσεως
της αξίας του εναπομένοντος, γ) ο
προσδιορισμός της προσωρινής ή
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οριστικής αποζημίωσης γίνεται με
βάση το κτηματολογικό διάγραμμα και
τον κτηματολογικό πίνακα (άρθρο 3 §
1 και 18 § 1), στο πρώτο των οποίων
εικονίζεται η απαλλοτριωθείσα έκταση
και οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται
σ’ αυτή, στο δεύτερο δε εμφανίζονται
οι εικαζόμενοι δικαιούχοι, περιγράφεται
το εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας και όλα τα
προσδιοριστικά στοιχεία των κατασκευών
και λοιπών συστατικών, ώστε η εκτιμητική
επιτροπή να γνωμοδοτήσει για την αξία
αυτών και το δικαστήριο να αποφανθεί
σχετικά. Επειδή όμως για να είναι πλήρης
η αποζημίωση του δικαιούχου κατά το
άρθρο 17 του Συντάγματος πρέπει να
καθορισθεί αποζημίωση και για τα μη
περιλαμβανόμενα στον κτηματολογικό
πίνακα συστατικά του απαλλοτριωθέντος
(βλ. Α.Π. 5/02 Ελ. Δ. 43,376), παρέχεται η
δυνατότητα στον φερόμενο ως ιδιοκτήτη
του απαλλοτριωθέντος να ζητήσει
με αίτησή του τη συμπλήρωση του
κτηματολογικού πίνακα, ως προς τα μη
συμπεριλαμβανόμενα σ’ αυτόν συστατικά
του ακινήτου του, η οποία αίτηση μπορεί
να υποβληθεί πριν περάσει μήνας από
την συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Η
αίτηση αυτή υποβάλλεται στην αρχή που
κήρυξε την απαλλοτρίωση, η οποία μετ’
εξέταση της, προβαίνει στη διόρθωση ή
συμπλήρωση, αν διαπιστωθεί παράλειψη,
η δε διαδικασία για τον προσδιορισμό
αποζημίωσης δεν αναστέλλεται. Από τα
παραπάνω συνάγεται ότι αν ο φερόμενος
ως ιδιοκτήτης του απαλλοτριωθέντος, κατά
τη δίκη προσδιορισμού της αποζημίωσης,
αμφισβητήσει τα στοιχεία του
κτηματολογικού πίνακα ισχυριζόμενος
ότι αυτός δεν είναι πλήρης και ζητήσει
για το λόγο αυτό με αίτηση (ανταίτηση
με τις προτάσεις είναι απαράδεκτη
διότι ανταίτηση νοείται μόνο ως προς
τα αντικείμενα της αίτησης (βλ. Α.Π.
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1343/98 Ελ.Δ. 40.80, ΑΠ 1304/96 Ελ.
Δ. 38.1783, Α.Π. 1434/95 ΕλΔ 39.538)
να προσδιορισθεί αποζημίωση και για τα
μη αναφερόμενα στον πίνακα συστατικά
του απαλλοτριωθέντος, τότε το δικαστήριο
έχει την ευχέρεια ή να προχωρήσει
στον καθορισμό τιμής μονάδος και για
τα παραληφθέντα συστατικά, βάσει
των προσκομιζομένων αποδεικτικών
μέσων ή να διατάξει τη συμπλήρωση
του πίνακα και να προχωρήσει στον
ορισμό της αποζημίωσης για τα στοιχεία
που αναφέρονται στον κτηματολογικό
πίνακα, οπότε για τα μη αναφερόμενα
στον πίνακα συστατικά, για τα οποία ο
φερόμενος ιδιοκτήτης ζητεί αποζημίωση,
αυτή προσδιορίζεται εκ των υστέρων με
άλλη απόφαση (ολ. ΑΠ 5/02 οπ. παρ.).
Στην προκειμένη περίπτωση το αιτούν
Ελληνικό Δημόσιο υπέρ του οποίου
κηρύχτηκε η απαλλοτρίωση και το ν.π.δ.δ.
με την επωνυμία «Ταμείο Αρχαιολογικών
Πόρων και απαλλοτριώσεων» (ΤΑΠΑ)
με δαπάνες του οποίου κηρύχτηκε αυτή,
ζητούν με την κρινόμενη αίτηση τους, να
καθορισθεί οριστική αποζημίωση, για τα
αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντα ακίνητα
(έδαφος και συστατικά του), με την υπ’
αριθμ. 1097034/10216/0010/26.11.1999
κοινή απόφαση των υπουργών
Πολιτισμού και Οικονομικών (ΦΕΚ 905Δ/
22.12.1999), όπως τα απαλλοτριωθέντα
απεικονίζονται και περιγράφονται στον
κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα
που συνοδεύουν την πράξη κήρυξης
της απαλλοτρίωσης. Περαιτέρω και
επικουρικώς για την περίπτωση
που ήθελε κριθεί ότι επιτρέπεται ο
καθορισμός αποζημίωσης και για μη
αναφερόμενα στον κτηματολογικό
πίνακα συστατικά, ζητούν να καθορισθεί
οριστική αποζημίωση και για αυτά, στα
ποσά που αναφέρουν στην αίτηση
τους. Οι καθών η αίτηση, φερόμενοι ως
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ιδιοκτήτες του απαλλοτριωθέντος με τις
προτάσεις τους που κατέθεσαν ενώπιον
του δικαστηρίου τούτου στις 24.4.03,
νομίμως ασκούν ανταίτηση (άρθρο 20 §
5 ν. 2882/01) και ζητούν να καθορισθεί
οριστική αποζημίωση για το έδαφος
και τα συστατικά του (αναφερόμενα και
μη αναφερόμενα στον κτηματολογικό
πίνακα) όπως στην ανταίτησή τους
καθορίζουν. Η αίτηση και η ανταίτηση
είναι νόμιμες στηριζόμενες στις διατάξεις
των άρθρων 13 επ. του ν. 3882/01 και
πρέπει συνεκδικαζόμενες να εξετασθούν
περαιτέρω με την ειδική διαδικασία 18, 19

και 20 του ιδίου νόμου που εφαρμόζεται
στην προκειμένη περίπτωση, αφού η
αίτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό
αποζημίωσης κατατέθηκε μετά την έναρξη
ισχύος του ν. 2882/01. Για το παραδεκτό της
συζήτησης προσκομίζονται τα κατά το άρθρο
17 § 1 ν. 2882/01 στοιχεία της προδικασίας
και δη το από 15.6.2001 πιστοποιητικό
μεταγραφής του υποθηκοφύλακα Πατρών,
δεν προσκομίζεται όμως έκθεση της
αρμοδίας κτηματικής επιτροπής, διότι
το απαλλοτριωθέν βρίσκεται σε περιοχή
όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού
προσδιορισμού.

825/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Στάθης Τζεφριός, Ιωάννης Κανελλόπουλος, Διονύσιος
Ζαχαρόπουλος (Δικ. Αντ.)).
Δικηγόροι. Αμοιβή για δίκες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Υπολογίζεται σε
ποσοστό 3% για τη δίκη του προσωρινού προσδιορισμού τιμής μονάδας και
άσκηση αντίθετης αίτησης και 3% για τη δίκη ενώπιον του εφετείου. Σύνολο 6% επί
του ποσού της αποζημίωσης με βάση τον οριστικό προσδιορισμό τιμής μονάδος και
μετά το συμψηφισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Επί πλέον επιδικάζονται και
οι δαπάνες (189 Κ.Πολ.Δ.).

Πρέπει σύμφωνα με τα άρθρα
18 § 4 και 29 § 5 του Ν. 2882/2001,
αυτοί που σύμφωνα με την πράξη
αναλογισμού είναι τελικώς (δηλαδή
μετά τον συμψηφισμό δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων) υπόχρεοι για πληρωμή
αποζημίωσης, να καταδικαστούν στην
πληρωμή της πλήρους δικαστικής
δαπάνης
των
παρασταθέντων
δικαιούχων της αποζημίωσης, η οποία
δαπάνη περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως
έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 189
του Κ. Πολ. Δ., καθώς και την αμοιβή των
πληρεξούσιων δικηγόρων τους, που θα
καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 100 §

1, 103, 107 § 1, 110 §3 και 114 §5 του
Κώδικα Δικηγόρων, με βάση το ποσό
της οριστικής αποζημίωσης, η οποία
αντιστοιχεί τελικώς (μετά τον συμψηφισμό
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) στους
δικαιούχους. Η ανωτέρω δικαστική
δαπάνη (έξοδα και αμοιβή δικηγόρου)
θα αφορά και τις δύο ξεχωριστές δίκες,
δηλαδή τόσο τη δίκη του προσωρινού
προσδιορισμού της αποζημιώσεως,
όσο και την παρούσα δίκη, μόνο που
θα καθοριστεί ενιαία δαπάνη, η οποία
θα αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους
δαπανών της κάθε δίκης και η οποία θα
καθοριστεί σύμφωνα με τις ανωτέρω
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διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, με
βάση το ποσό της οριστικής μόνο
αποζημιώσεως και δεν θα ληφθεί υπόψη
για τον καθορισμό της δαπάνης της
πρώτης δίκης το ποσό του προσωρινού
προσδιορισμού που έλαβε υπόψη του
το μονομελές πρωτοδικείο, ούτε θα
ληφθεί υπόψη ο τρόπος υπολογισμού
της εν λόγω δαπάνης, στον οποίο αυτό
προέβη. Με την ανωτέρω ρύθμιση του
Ν. 2882/2001 γίνεται δίκαιος πλέον
καθορισμός της δικαστικής δαπάνης της
κάθε δίκης με βάση την αποζημίωση που
πράγματι πρέπει να λάβει ο δικαιούχος
και όχι με βάση την μη ισχύουσα
προσωρινή αποζημίωση, η οποία, αν
είναι μεγαλύτερη της οριστικής, άγει σε
καθορισμό μεγαλύτερης δαπάνης από
την πράγματι δικαιούμενη και αδικείται
έτσι ο υπόχρεος προς καταβολή της,
ενώ αν είναι μικρότερη από αυτήν,
αδικείται αντίστοιχα ο δικαιούχος αυτής.
Εν προκειμένω τα δικαστικά έξοδα των
αιτούντων Σ., Α., Γ. Ε. και Δ.Τ., οι οποίοι
είναι και δικαιούχοι αποζημίωσης (ο αιτών
Δήμος Πατρέων και το αιτούν ΤΕΘΑ
είναι μόνο υπόχρεοι για αποζημίωση),
πρέπει να καθοριστούν ως εξής: α) για
τους παρασταθέντες με τον πληρεξούσιο
δικηγόρο Ι.Κ., στο συνολικό ποσό των 300

Ευρώ, από το οποίο 120 Ευρώ αφορούν
τη δίκη προσωρινού προσδιορισμού και
180 Ευρώ αφορούν την παρούσα δίκη
και β) για τους παρασταθέντες με τον
πληρεξούσιο δικηγόρο Ε.Τ. και για τον
ίδιο, στο συνολικό ποσό των 280 Ευρώ,
από το οποίο 115 ευρώ αφορούν τη
δίκη προσωρινού προσδιορισμού και
165 Ευρώ αφορούν την παρούσα δίκη.
Αντιστοίχως η αμοιβή των ανωτέρω
πληρεξούσιων δικηγόρων πρέπει να
καθοριστεί σε ποσοστό 6% επί του
ποσού της οριστικής αποζημίωσης
που δικαιούνται τελικώς (μετά τον
συμψηφισμό
δικαιωμάτων
και
υποχρεώσεων) οι πελάτες τους και ο
ίδιος ο δικηγόρος Ε.Τ. για τον εαυτό του.
Από το ανωτέρω ποσοστό, τα 3% αφορά
τη δίκη προσωρινού προσδιορισμού στην
οποία οι δικαιούχοι ήταν καθών η αίτηση
και άσκησαν αντίθετη αίτηση (αρθρ. 103
και 107 § 1 του Κώδικα Δικηγόρων) και το
3% αφορά την παρούσα δίκη, στην οποία
ήταν αιτούντες (αρθρ. 100 § 1 και 107 §
1 του Κώδικα Δικηγόρων). Τέλος πρέπει
να καθοριστεί σε 264 Ευρώ η παράσταση
του κάθε δικηγόρου στις δύο δίκες (117
Ευρώ για την πρώτη δίκη και 147 Ευρώ
για την παρούσα δίκη), κατά τα άρθρα
109 και 111 του Κώδικα Δικηγόρων.

826/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Εξακουστή Σακελλαρίδη, Ιωάννης Κανελλόπουλος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ν. 2882/2001 και 2990/2002. Πότε εφαρμόζονται οι
διαδικαστικές διατάξεις των νόμων αυτών για απαλλοτριώσεις που είχαν κηρυχθεί πριν
την έναρξη ισχύος τους. Έκθεση εκτιμητικής επιτροπής. Αν ζητείται αποζημίωση για
μείωση αξίας του εναπομείναντος τμήματος, απαιτείται οπωσδήποτε έστω και αν στην
περιοχή όπου το απαλλοτριούμενο ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας.

Από τις διατάξεις των άρθρων
29 παρ. παρ. 2, 6 και 7 του ν. 2882/01

“ΚώδικαςΑναγκαστικώνΑπαλλοτριώσεων
Ακινήτων” (ΚΑΑΑ) που ισχύει από 7.5.01
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και συμπληρώθηκε με το νόμο 2990/02
(ημερομηνία έναρξης ισχύος των
συμπληρωματικών διατάξεων 1.1.02)
προκύπτει, ότι οι διαδικαστικές διατάξεις
του νόμου αυτού, που ρυθμίζουν την κυρία
διαδικασία και την προδικασία, για τον
προσδιορισμό οριστικής ή προσωρινής
αποζημίωσης, εφαρμόζονται και επί
απαλλοτριώσεων που είχαν κηρυχθεί
πριν την έναρξη ισχύος αυτού, υπό την
ισχύ του ν.δ. 797/71, εφόσον μέχρι 7.5.01,
δεν είχε κοινοποιηθεί σχετικό δικόγραφο
δίκης για τον προσδιορισμό αποζημίωσης.
Τέτοιες διαδικαστικές διατάξεις είναι και
εκείνες που προβλέπουν ως στοιχείο
της σχετικής προδικασίας, την σύνταξη
έκθεσης της αρμοδίας εκτιμητικής
επιτροπής για τα απαλλοτριούμενα
και τα επικείμενα. Η έκθεση αυτή
απαιτείται σε κάθε περίπτωση ακόμη
και αν τα απαλλοτριούμενα βρίσκονται
σε περιοχή όπου ισχύει το σύστημα
του αντικειμενικού προσδιορισμού της
αξίας των ακινήτων όταν με αίτηση ή
ανταίτηση του φερομένου ως ιδιοκτήτη
αυτών, ζητείται ειδική αποζημίωση για
μείωση της αξίας του εναπομένοντος
μετά την απαλλοτρίωση τμήματος. Αν
ο ιδιοκτήτης που ζητεί την ειδική αυτή

αποζημίωση δεν υπέβαλε αίτηση στην
εκτιμητική επιτροπή προκειμένου αυτή
να γνωμοδοτήσει για την μείωση της
αξίας του εναπομένοντος, η σχετική
αίτηση ή ανταίτηση είναι απαράδεκτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, οι καθών η
αίτηση του Δημοσίου με αυτοτελή αίτησή
τους αλλά και με ανταίτηση που υπέβαλαν
με τις εμπροθέσμως κατατεθείσες
προτάσεις τους, ζητούν να καθορισθεί
και ειδική αποζημίωση, σύμφωνα με το
άρθρο 13 & 4 του προαναφερομένου
νόμου, ισχυριζόμενοι ότι συνεπεία
της αποκοπής του απαλλοτριουμένου
εδαφικού τμήματος του ακινήτου τους,
η αξία του εναπομένοντος μειώνεται.
Όμως αυτοί δεν προσκομίζουν έκθεση
της αρμοδίας εκτιμητικής επιτροπής
από την οποία να προκύπτει ότι αυτή
κατόπιν αιτήσεως τους γνωμοδότησε αν
μειώνεται και κατά ποίο ποσό η αξία του
εναπομένοντος εδαφικού τμήματος, ούτε
τέλος επικαλούνται ότι αυτοί υπέβαλαν
σχετική αίτηση στην επιτροπή και η
τελευταία αυτή δεν έχει ακόμη αποφανθεί.
Επομένως το αίτημα αυτών να καθορισθεί
ειδική αποζημίωση για τη μείωση της αξίας
του εναπομένοντος είναι απαράδεκτο.

932/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καρατζογιάννης, Κων/νος Ελ. Πετρόπουλος,
Δημήτριος Ζαχαρόπουλος (Δικ. Αντ.)).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αποζημίωση για απομένον τμήμα του απαλλοτριωθέντος
ακινήτου (άρθρο 13 παρ. 4 ν.δ. 797/71) Η αποζημίωση αυτή συνδέεται μόνο προς
την απομειωτική επί της αξίας του επιρροή που ανήκει η απότμηση και τίποτε άλλο
όπως το είδος του έργου. Περιστατικά.

Από την προαναφερθείσα
διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του ν.δ.
797/71, που ορίζει ότι σε περίπτωση

αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως
τμήματος ακινήτου, από την οποία το
τμήμα που απομένει στον ιδιοκτήτη
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υφίσταται σημαντική υποτίμηση της
αξίας του ή καθίσταται άχρηστο για
τη χρήση για την οποία προορίζεται,
με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται
και παρέχεται ιδιαίτερη αποζημίωση,
προκύπτει ότι η αποζημίωση του
τμήματος που απομένει συνδέεται μόνο
προς την απομειωτική επί της αξίας
του επιρροή που ασκεί η απότμηση
του υπό απαλλοτρίωση τμήματος προς
το απομένον και προς ουδέν άλλο και
ιδίως προς το είδος του έργου στο οποίο
αποβλέπει η απαλλοτρίωση (Ολομ. ΑΠ
8/1999 Ελλ Δ 40.558, ΑΠ 1905/99 Ελλ Δ
42,88, 221/2000 Ελλ Δ 41.975, 507/2000
Ελλ Δ 41.1584).
….. δεν αποδεικνύεται επίσης ότι
υπέστησαν υποτίμηση της αξίας τους ή
κατέστησαν άχρηστα τα εναπομείναντα
τμήματα των ακόλουθων ακινήτων,
ήτοι 1) του υπ’ αριθμ. 18 (οικόπεδο
εντός του οικισμού Κεφαλόβρυσου,
με απαλλοτριωθείσα έκταση 521,57
τ.μ.), του οποίου ούτε αναφέρεται
κεχωρισμένως ούτε προκύπτει το αρχικό
εμβαδόν και η απομείνασα έκταση για να
κριθεί αν προ της απαλλοτριώσεως ήταν
άρτιο και οικοδομήσιμο (απαιτούμενο
ελάχιστο εμβαδόν 2000 τ.μ.) και ότι
επομένως η επικαλούμενη μη αρτιότητα
του υπολοίπου οφείλεται στην απότμηση
του απαλλοτριωθέντος τμήματος.
…… ακινήτων, τα οποία όλα
είναι αγροί και ελαιώνες και ως τέτοια
αποζημιώθηκαν (αμετακλήτως) με
την προειρημένη υπ’ αριθμ. 441/2000
απόφαση του δικαστηρίου τούτου με
την οποία προσδιορίστηκε οριστική
αποζημίωση εκείνων μεν από τα
ανωτέρω ακίνητα (αγροί και ελαιώνες)
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που έχουν πρόσοψη στην Εθνική
οδό προς 5.000 δραχμές ανά τετρ.
μέτρο και εκείνων που δεν έχουν
πρόσοψη στην Εθν. Οδό προς 3000
δραχμές ανά τετρ. μέτρο ανεξαρτήτως
εμβαδού του καθενός, την ίδια δε
αυτή αξία εξακολουθούν να έχουν ως
αγροτεμάχια και τα εναπομείναντα ως
άνω τμήματα, τα οποία επομένως ούτε
υποτίμηση υπέστησαν ούτε άχρηστα
κατέστησαν από την απότμηση των
απαλλοτριωθέντων τμημάτων, κατά τα
προεκτεθέντα.
………..Από το ακίνητο αυτό
απαλλοτριώθηκε έκταση 1.226,82 τ.μ.
και απέμεινε εκτός απαλλοτριώσεως
έκταση 890,69 τ.μ., η οποία, ως
απομένον τμήμα του οικοπέδου μετά
την απότμηση της απαλλοτριωθείσης
εκτάσεως, καθίσταται μη άρτιο και
οικοδομήσιμο (σχετ. η από Ιαν. 2003
τεχνική έκθεση του πολ. μηχανικού
Χ.Π.), με σημαντική εξ αυτού του
λόγου μείωση της αξίας του. Η αξία
αυτή του εν λόγω ακινήτου ανερχόταν
προ της απαλλοτριώσεως στο ποσό
των 12.000 δραχμών ανά τετρ. μ.,
στο οποίο και καθορίστηκε η οριστική
αποζημίωση με την προρρηθείσα
απόφαση του παρόντος δικαστηρίου,
του δε απομένοντας ως άνω τμήματος
που καθίσταται πλέον αγροτεμάχιο, η
αξία ανέρχεται στο ποσό των 3.000
δραχμών ανά τετρ. μ., υποτιμημένη
κατά τη διαφορά των ποσών αυτών, ήτοι
κατά 9.000 (12.000 3.000) δραχμές και
ήδη 25,41 ευρώ ανά τετρ. μέτρο, που
αποτελεί την προσδιοριστέα για την
ένδικη αιτία ιδιαίτερη αποζημίωση του
εν λόγω τμήματος.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
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1044/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κοσσυβάκης, Ιωάννα Μάντζαρη).
Διοικητική σύμβαση. Κριτήρια διακρίσεων από την σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Αν
με τη σύμβαση επιδιώκεται η ικανοποίηση άμεσων αναγκών του ίδιου του δημοσίου
ή Ν.Π.Δ.Δ. και εμμέσως μόνο εξυπηρετείται δημόσιος σκοπός, η σύμβαση δεν
είναι διοικητική αλλά ιδιωτικού δικαίου και ανάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών
πολιτικών δικαστηρίων. Πώληση μπετονίτη και σύμβαση έργου για την τοποθέτηση
πομώνας σε γεώτρηση κοινότητας. Είναι σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων
1 παρ. 2 εδαφ. ι’ και 9 παρ. 1 εδαφ.
γ’ του Ν. 1406/1983 που εκδόθηκε
σε εφαρμογή του άρθρου 94 παρ.
1 του Συντάγματος, υπάγονται από
1161985 στη δικαιοδοσία των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων ως διοικητικές
διαφορές και εκείνες οι διαφορές που
προέρχονται από διοικητική σύμβαση
και ανάγονται στο κύρος, την ερμηνεία
και την εκτέλεση αυτής η σε οποιαδήποτε
παρεπόμενη από τη σύμβαση αυτή
αξίωση. Η σύμβαση είναι διοικητική, αν
ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το
Ελληνικό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο
δημόσιου δικαίου και με τη σύναψη της
σύμβασης επιδιώκεται η ικανοποίηση
σκοπού, τον οποίο ο νόμος ανάγει σε
δημόσιο σκοπό, το δε Ελληνικό Δημόσιο
ή το ΝΠΔΔ, είτε βάσει του κανονιστικού
καθεστώτος που διέπει τη σύμβαση,
είτε βάσει ρητρών που προβλέπονται
κανονιστικώς και έχουν περιληφθεί στη
σύμβαση, αποκλίνουν δε από το κοινό
δίκαιο, βρίσκεται, χάριν του εν λόγω
σκοπού, σε υπερέχουσα θέση απέναντι
στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, ήτοι σε
θέση μη προσιδιάζουσα στον δυνάμει
των διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου
συναπτόμενο συμβατικό δεσμό (βλ.
Ολομ. ΑΠ 8/2000 Ελ. Δ/νη 41.667, ΑΠ
380/2001 Ελ. Δ/νη 43.161). Αν η ως άνω

εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού δεν είναι
άμεση, αλλ’ επιδιώκεται με τη σύμβαση
η ικανοποίηση άμεσων αναγκών του ίδιου
του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ και εμμέσως
μόνον εξυπηρετείται και δημόσιος
σκοπός, η σύμβαση δεν είναι διοικητική,
αλλά ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στην
αρμοδιότητα των τακτικών πολιτικών
δικαστηρίων (βλ. ΑΠ 260/1993 Ελ. Δ/νη
35.429, Εφ. Αθ. 1046/1996 Ελ. Δ/νη
38.1662).
Αποδείχτηκαν τα παρακάτω
περιστατικά: Σε εκτέλεση συμβάσεως
πωλήσεως που καταρτίστηκε μεταξύ
της ενάγουσας και της τότε Κοινότητας
Μαζαρακίου (ήδη δημοτικού διαμερίσματος Μαζαρακίου του εναγομένου
Δήμου), η πρώτη πούλησε και παρέδωσε
στη δεύτερη: 1) την 1181997, ποσότητα
600 κιλών μπετονίτη προς 55 δραχμές
το κιλό κ.λ.π., συμφωνήθηκε δε να
καταβληθεί το τίμημα την ίδια ημέρα που
αγοράστηκε η κάθε ποσότητα, πλην όμως
δεν έχει αυτό καταβληθεί. Ακολούθως την
7121998 καταρτίστηκε στο Λάππα Αχαΐας
μεταξύ των ίδιων ως άνω συμβληθέντων,
σύμβαση έργου, με βάση την οποία η
ενάγουσα ανέλαβε να τοποθετήσει μία
πομώνα στη γεώτρηση της ανωτέρω
Κοινότητας, αντί συμφωνηθείσης
αμοιβής 236.000 δραχμών μαζί με
τον ΦΠΑ και επίσης να εκτελέσει δύο
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δοκιμαστικές αντλήσεις στην ανωτέρω
γεώτρηση, αντί συμφωνηθείσης αμοιβής
354.000 δραχμών μαζί με τον ΦΠΑ, για
κάθε άντληση, συμφωνήθηκε δε να
καταβληθεί η αμοιβή με την παράδοση
του έργου. Η ενάγουσα εκτέλεσε και
παρέδωσε στην Κοινότητα το ανωτέρω
έργο την ίδια ημέρα και εξέδωσε τα υπ’
αριθ. 17, 18 και 19/7121998 τιμολόγια

παροχής υπηρεσιών για το συνολικώς
συμφωνηθέν ποσό εκ δραχμών 944.000,
το οποίο επίσης δεν έχει καταβληθεί
στην ενάγουσα. Το ως άνω εκτελεσθέν
έργο εξυπηρετεί ανάγκες της ίδιας της
Κοινότητας, η οποία χρησιμοποιεί και τη
γεώτρηση και έτσι η σχετική σύμβαση
εκτελέσεως του είναι ιδιωτικού δικαίου
και όχι διοικητική.

1060/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Ανδρονόπουλος, Λεωνίδας Μαργαρίτης).
Διοικητικές διαφορές ουσίας και διοικητικές συμβάσεις. Ευθύνη των ν.π.δ.δ. και του
δημοσίου (άρθρ. 105 και 106 Εισ.Ν. Α.Κ.). Καταστροφή δικτύου ΟΤΕ από εκτελούμενα
έργα. Η διαφορά για αποζημίωση υπάγεται στο διοικητικό δικαστήριο.

Κατά μεν το άρθρο 94 παρ. 1
και 3 του Συντάγματος η εκδίκαση των
διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει
στα υφιστάμενα διοικητικά δικαστήρια,
στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται
όλες οι ιδιωτικές διαφορές, κατά δε το
άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 1406/1983
που εκδόθηκε προς εφαρμογή της
παραπάνω συνταγματικής διατάξεως,
υπάγονται στην δικαιοδοσία των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όλες
οι διοικητικές διαφορές ουσίας που δεν
έχουν μέχρι σήμερα υπαχθεί σ’ αυτή.
Στις διαφορές αυτές περιλαμβάνονται
ιδίως αυτές που αναφέρονται κατά
την εφαρμογή της νομοθεσίας που
αφορά την ευθύνη του Δημοσίου, των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως
και των Ν.Π.Δ.Δ. προς αποζημίωση,
σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106
του ΕισΝΑΚ. Κατά το άρθρο δε 105
του εν λόγω εισαγωγικού νόμου, για
παράνομες πράξεις ή παραλείψεις
των οργάνων του δημοσίου κατά την

άσκηση της δημοσίας εξουσίας που
τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ. ενέχονται σε αποζημίωση,
εκτός αν η πράξη ή παράλειψη έγινε
κατά παράβαση διατάξεως που υπάρχει
για χάρη του γενικού συμφέροντος, ενώ
κατά το άρθρο 104 του ιδίου εισ. νόμου,
για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων
του δημοσίου που ανάγονται στις
έννομες σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου
ή σχετικές με ιδιωτική του περιουσία,
το δημόσιο ευθύνεται κατά τις διατάξεις
του ΑΚ για τα νομικά πρόσωπα. Από το
συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων
συνάγεται, ότι διοικητικές διαφορές
ουσίας είναι, κατά κύριο λόγο, εκείνες
που πηγάζουν από πράξεις των
οργάνων του δημοσίου ή των ΟΤΑ,
οι οποίες ενέχουν άσκηση δημοσίας
διοικήσεως, χωρίς να αποκλείονται και
εκείνες που προκύπτουν από υλικές
ενέργειες των ιδίων οργάνων, όταν αυτές
απορρέουν από την οργάνωση και
λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και
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δεν αφορούν την ιδιωτική διαχείριση του
δημοσίου. (ΑΕΔ 53/95 Δ/νη 37575, ΑΠ
1273/2000 Δ/νη 43 100, ΑΠ 607/2001
Δ/νη 43115 ολ. ΑΠ 15/93 Δ/νη 35335
ΑΠ 542/96 Δ/νη 39340). Προϋποθέσεις
δηλ. για την δημιουργία, της εκ των
άρθρων 105 και 106 υποχρεώσεως
προς αποζημίωση του Δημοσίου ή των
Ν.Π.Δ.Δ. από πράξεις, παραλείψεις
ή υλικές ενέργειες, αποτελούν α) αφ’
ενός ο παράνομος χαρακτήρας αυτών
των πράξεων, παραλείψεων ή υλικών
και ενεργειών, β) αφετέρου η ύπαρξη
εσωτερικής αιτιώδους συνάφειας μεταξύ
της παρανόμου και ζημιογόνου πράξεως
κλπ του οργάνου και του τμήματος
εκείνου της δημοσίας εξουσίας, η
άσκηση του οποίου του έχει ανατεθεί
(Προκ. Παυλόπουλος Η αστική ευθύνη
του Δημοσίου σελ. 6772, 220226,
272285). Ειδικώτερα από τη γενική αρχή
της χρηστής διοικήσεως, αλλά και από
τον χαρακτήρα και τον προορισμό των
δημοσίων και δημοτικών πραγμάτων
που εξυπηρετούν το δημόσιο και
δημοτικό συμφέρον άμεσα, με την ιδία
τους τη χρήση, απορρέει η υποχρέωση
του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. για τη
συντήρηση, επίβλεψη και ασφαλή
χρήση τους (δημοσίων και δημοτικών
πραγμάτων) και γεννάται η αντίστοιχη
δημοσίου δικαίου αξίωση από τα
άρθρα 105, 106 του ΕισΝΑΚ, εκείνου
που ζημιώθηκε από την παράλειψη της
οφειλομένης επιμελείας ή από τη λήψη
των αναγκαίων μέτρων εκ μέρους των
αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των
Ν.Π.Δ.Δ. στα πλαίσια των παραπάνω
υποχρεώσεών τους. Τέλος από το άρθρο
1 του ΠΔ 323/1989 περί δημοτικού
και κοινοτικού Κώδικα οι δήμοι και οι
κοινότητες που αποτελούν την πρώτη
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βαθμίδα των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοικήσεως είναι νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, διακεκριμένα από
το νομικό πρόσωπο του δημοσίου, με
δική τους αρμοδιότητα, δικαιώματα και
υποχρεώσεις, δικό τους προσωπικό,
περιουσία
και
προϋπολογισμό
(Δαλτόγλου Γεν. Διοικητ. Δικ. 1985 σελ.
423, Παπαχατζή σελ. 202, 203). Στην
προκειμένη περίπτωση η ενάγουσα
εφεσίβλητος εταιρεία με την επωνυμία
«Οργανισμός
Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδος Α.Ε.» εξέθεσε στην από
671995 αγωγή της που απηύθυνε στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο ότι εξ αιτίας
παρανόμου και υπαιτίου πράξεως των
αρμοδίων εντεταλμένων οργάνων της
εναγομένης – εκκαλούσας Κοινότητος
(ήδη Δήμου) Ρίου Πατρών, ενώ
εκτελούσαν χωματουργικές εργασίες,
με δικό της σκαπτικό μηχάνημα, για
την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο
της υδρεύσεώς της, δηλαδή ενεργούσαν
εντός του κύκλου των υπηρεσιακών
καθηκόντων τους, προξένησαν ζημία
στο Ομοαξονικό καλώδιο Πατρών Αιγίου
Αθηνών μεταξύ των ενισχυτών Ε72 Ε8
με αποτέλεσμα να διακοπεί τελείως η
επικοινωνία μεταξύ Αθηνών και Πατρών
και των ένθεν γραμμών επί 6 ώρες και
40 λεπτά ζήτησε δε να αποζημιωθεί
για τις ζημίες που υπέστη εξ αυτής της
αιτίας. Υπό τα εκτιθέμενα περιστατικά
και σύμφωνα με τα προεκτεθέντα
για την ένδικη διαφορά, δικαιοδοσία
έχουν τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
και όχι τα πολιτικά δικαστήρια. Το
δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως την
δικαιοδοσία και σε περίπτωση που δεν
έχει (δικαιοδοσία) απορρίπτει την αγωγή
(αρθ. 4 ΚΠολΔ).
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1110/2003
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Ανδρονόπουλος, Κων/νος Πετρόπουλος).
ΔΕΗ. Χρησιμοποίηση χώρου αλλοτρίου ακινήτου για εκπλήρωση των σκοπών
της. Καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση υπέρ του ιδιοκτήτου κατά τη διαδικασία των
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Κατά το άρθρο 12 παρ. 4 του
Ν. 4483/1965 «περί καταργήσεως του
υποχρεωτικού κρατικού ελέγχου των
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
και άλλων διατάξεων» οι ιδιοκτήτες ή
κάτοχοι αστικών ακινήτων υποχρεούνται
όπως με αίτηση της ΔΕΗ, επιτρέπουν την
εγκατάσταση υποσταθμού ηλεκτρικής
ενέργειας στο ακίνητο επί καταλλήλου
χώρου υπογείου και εν ελλείψει τοιούτου
του ισογείου, προς ηλεκτροδότηση του
ακινήτου και ενίσχυση του τοπικού
δικτύου της περιοχής. Βλαπτομένης δε της
ιδιοκτησίας καταβάλλεται αποζημίωση,
εφαρμοζομένων των διατάξεων
περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,
διατηρούντων των ιδιοκτητών το
δικαίωμα εκμισθώσεως στην ΔΕΗ του ως
άνω χώρου. Με την παραπάνω διάταξη
καθιερώνεται περιορισμός της κυριότητος
εις βάρος της ιδιοκτησίας ο οποίος ούτε
υπάγεται ούτε αντίκειται στο άρθρο

17 του Συντάγματος, η παραπομπή
δε στις διατάξεις της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης για τον προσωρινό ή
οριστικό καθορισμό της αποζημίωσης
αναφέρεται στην περίπτωση διαπίστωσης
βλάβης ορισμένης ιδιοκτησίας που
έχει συντελεστεί από την εφαρμογή
σ’ αυτή του εν λόγω νομίμου γενικού
περιορισμού της κυριότητος (βλ. Εφ.
Αθ. 7967/1990 Δνη 31,1507, Εφ. Αθ.
1917/1995 αδημ. Εφ. Πατρών 899/1995
αδημ.). Συνεπώς η υπό κρίση αίτηση,
με την οποία επιδιώκεται ο οριστικός
καθορισμός μηνιαίας αποζημιώσεως
για τη χρήση του αναφερομένου ακινήτου
των αιτούντων το οποίο έχει δεσμευθεί
από την καθής η αίτηση ΔΕΗ για την
εγκατάσταση υποσταθμού διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας είναι νόμιμη
στηριζόμενη στις ανωτέρω διατάξεις και
εκείνων των άρθρων 18, 19 και 20 του
Ν. 2882/2001.

1175/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κώστας Κωνσταντακόπουλος, Μαριλένα Λαλιώτη).
ΚΕΔΕ. Απαραίτητη η κοινοποίηση του δικογράφου στον Υπουργό Οικονομικών
και τον διευθυντή του δημοσίου ταμείου “επί ποινή απαραδέκτου”. ΙΚΑ. Δίκες του
ΚΕΔΕ. Απαραίτητη η κοινοποίηση του δικογράφου στον διοικητική του οικείου ταμείου
είσπραξης εσόδων του ΙΚΑ, αλλιώς δεν επάγονται έννομες συνέπειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 85
παρ. 1 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 354/1974)

«επί δικών του παρόντος ν.δ/τος το
Δημόσιον εκπροσωπεί ο Διευθυντής του

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσίου Ταμείου, καθ’ ου στρέφεται
και κοινοποιείται παν δικόγραφον επί
ποινή απαραδέκτου αυτού. Κατά πάσαν
όμως περίπτωσιν, επί τη αυτή ως άνω
ακυρώσει, απαιτείται κοινοποίησις του
δικογράφου και εις τον Υπουργόν των
Οικονομικών». Από τη διάταξη αυτή,
σε συνδυασμό και προς εκείνες των
παρ.1 και 2 του άρθρου 5 του δ/τος 26
Ιουνίου10 Ιουλίου 1944 «Περί Κώδικος
των νόμων περί δικών του Δημοσίου»
συνάγεται ότι σε δίκες του Δημοσίου η
επίδοση προς το Δημόσιο του σχετικού
δικογράφου, για να είναι νόμιμη
(Κ.Πολ.Δ. 126 παρ. 1 εδ. ε’), πρέπει να
γίνει (με ποινή απαραδέκτου στις δίκες
του ΚΕΔΕ, ακυρότητας στις λοιπές) τόσο
στον Υπουργό των Οικονομικών όσο και
στο αρμόδιο όργανο, που εκπροσωπεί
το Δημόσιο στη συγκεκριμένη δίκη,
όπως είναι ο Διευθυντής του Δημοσίου
Ταμείου στις δίκες του ΚΕΔΕ, και τούτο
προδήλως για μεγαλύτερη εξασφάλιση
των συμφερόντων του Δημοσίου. Αν
αυτό δε γίνει, αν δηλαδή επιδοθεί το
δικόγραφο μόνο στο αρμόδιο όργανο, όχι
δε και στον Υπουργό των Οικονομικών,
τότε η επίδοση δεν ολοκληρώνεται και
δεν παράγει έννομες συνέπειες, με
αποτέλεσμα το απαράδεκτο του κατά
του Δημοσίου δικογράφου στις δίκες
του ΚΕΔΕ και την επέλευση ακυρότητας
των σχετικών διαδικαστικών πράξεων,
ανεξάρτητα από βλάβη του Δημοσίου,
στις λοιπές δίκες, η οποία (ακυρότητα)
εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το
Δικαστήριο και μπορεί να προταθεί σε
οποιαδήποτε στάση της δίκης (Ολομ ΑΠ
34/1988 ΝοΒ 37 1200, ΑΠ 451/1991
Ελλ Δνη 33 127). Περαιτέρω, κατά το
άρθρο 91 παρ. 1 του ΚΕΔΕ «εις ας
περιπτώσεις ανατίθεται εις τα Δημόσια
Ταμεία η είσπραξις των εσόδων ΟΤΑ,
ετέρων ΝΠΔΔ ή ιδιωτικού Δικαίου ή
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φυσικών προσώπων, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του παρόντος ν.δ/τος,
εφόσον ίδιαι περί αυτών διατάξεις δεν
αντίκεινται προς τούτο». Κατά δε το
προστεθέν, στο τέλος της παρ.3 του
άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951, εδάφιο
α’, με το άρθρο 18 του ν. 1469/1984,
«τα δημόσια ταμεία είσπραξης εσόδων
ΙΚΑ, εξακολουθούν να λειτουργούν με
τις αυτές αρμοδιότητες, υπό τον έλεγχο
όμως και την εποπτεία του ΙΚΑ...»,
ενώ κατά το προστεθέν όμοιο, όπως
παραπάνω, εδ. δ’ της ίδιας διάταξης
«οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
για την είσπραξη των εσόδων του
δημοσίου εφαρμόζονται ανάλογα και
για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ
και των συνεισπραττομέων από αυτό
εσόδων τρίτων οργανισμών. Όπου δε
σ’ αυτές αναφέρεται Υπουργός, Δ/ντής
Δημοσίου Ταμείου και υπάλληλος του
Δημοσίου, νοούνται οι Διοικητής ΙΚΑ, Δ/
ντής Ταμείου Εισπράξεως Εσόδων ΙΚΑ
ή Δ/ντής Ταμειακής Υπηρεσίας Περ/κού
ή Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ και υπάλληλος
του ΙΚΑ, από τους οποίους ασκούνται
οι αντίστοιχες αρμοδιότητες». Από το
συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων,
συνάγεται ότι σε δίκες του ΙΚΑ, για να
είναι νόμιμη (Κ.Πολ.Δ. 126 παρ. 1 εδ.
δ’) η προς αυτό, ως ΝΠΔΔ, επίδοση του
σχετικού δικογράφου, πρέπει να γίνει
στις δίκες του ΚΕΔΕ τόσο στο Διοικητή
του ΙΚΑ όσο και στο Δ/ντή του οικείου
Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ και ότι
αν αυτό δε συμβεί, αν δηλαδή επιδοθεί
το δικόγραφο μόνο στον εν λόγω Δ/ντή
όχι και στο Διοικητή του ΙΚΑ, τότε η
επίδοση δεν ολοκληρώνεται και δεν
παράγει έννομες συνέπειες, η σχετική δε
παράλειψη συνεπάγεται το απαράδεκτο
του κατά του ΙΚΑ δικογράφου (ΕΑ 11104/
1996 Ελλ Δνη 39 627, πρβλ. ΑΠ 537/
1999 ΕΕΝ 2000 563).

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

12. AYÔÏÊÉÍÇÔÁ
11/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννα Μάντζαρη, Απόστολος Αυλωνίτης, Αθανάσιος
Διαμαντόπουλος, Θανάσης Βγενόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός μοτοποδηλάτου που οδηγούσε χωρίς κράνος και
τραυματίστηκε θανάσιμα σε σύγκρουση με αυτοκίνητο. Συνυπαίτιος σε ποσοστό 15%.
Αποζημίωση για ψυχική οδύνη υπέρ κουνιάδου και θείου δεν επιδικάζεται.Οδηγός
αυτοκινήτου που δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας αλλά με
άδεια Β κατηγορίας. Για την ασφαλιστική εταιρεία θεμελιώνεται λόγος που αποκλείει την
ευθύνη του ασφαλιστή που δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει
τον ζημιωθέντα, παρέχει όμως το δικαίωμα να ζητήσει από τον ασφαλισμένο
ό,τι κατέβαλε στον τρίτο (ζημιωθέντα). Τρόπος σύναψης της συμφωνίας αυτής.
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο χωρίς την υπογραφή του ασφαλισμένου. Πότε ισχύει.

Ο θανών, κατά το χρόνο του
ατυχήματος, δεν φορούσε προστατευτικό
κράνος, όπως είχε υποχρέωση, κατά τη
διάταξη του άρθρου 33 παρ. 3 του ως άνω
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η έλλειψη
του προστατευτικού κράνους συνετέλεσε
κατά ποσοστό 15% στο αποτέλεσμα
του θανάτου του και όχι καθόλου ή σε
οποιοδήποτε άλλο μικρότερο ή μεγαλύτερο
ποσοστό, όπως αβασίμως ισχυρίζονται οι
διάδικοι, αναλόγως με το συμφέρον τους.
Εάν αυτός φορούσε τούτο δεν θα είχε
τραύματα τέτοιας βαρύτητας στο κεφάλι,
αλλά μικρότερης βαρύτητας κατά το ως
άνω ποσοστό. Τα τραύματα δε αυτά
δεν προκλήθηκαν μετά την πτώση του
στο οδόστρωμα από τα ελαστικά του
αυτοκινήτου, αλλά κατά τη σύγκρουση των
δύο οχημάτων συνεπεία της παραπάνω
ελλείψεως.
Οι τρίτος και τέταρτος των
εναγόντων, που είχαν τον θανόντα
κουνιάδο και ανεψιό, αντίστοιχα, δεν
δικαιούνται χρηματικής ικανοποιήσεως
λόγω ψυχικής οδύνης, καθόσον, κατά την

έννοια της προσφερόμενης διατάξεως του
άρθρου 932 ΑΚ, αυτοί δεν περιλαμβάνονται
στην οικογένεια του θύματος. Σ’ αυτή
περιλαμβάνονται μόνο οι εγγύτεροι
και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς του
θανατωθέντος, που δοκιμάστηκαν ψυχικά
από την απώλεια του και προς ανακούφιση
του ηθικού πόνου αυτών στοχεύει η διάταξη
αυτή. Στα πρόσωπα αυτά δεν ανήκουν και
οι παραπάνω ενάγοντες (ΑΠ 21/2000 ΝοΒ
49.599, ΑΠ 749/2000 Ελ. Δικ. 42.76, ΑΠ
520/1994 Ελ. Δικ. 37.64). Επομένως, η
αγωγή κατά το μέρος που ασκείται από
τους τελευταίους είναι απορριπτέα ως
αβάσιμος.
O πρώτος εναγόμενος, Α.Α. δεν
είχε την προβλεπόμενη από το νόμο και για
την κατηγορία του οχήματος που οδηγούσε
άδεια οδηγήσεως. Συγκεκριμένα, είχε άδεια
οδηγήσεως Β’ κατηγορίας, ενώ έπρεπε
να έχει άδεια οδηγήσεως Γ’ κατηγορίας.
Επομένως, θεμελιώνεται λόγος που
αποκλείει την ευθύνη του ασφαλιστή (βλ.
Αθανάσιο Κρητικό, Αποζημίωση από
Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα, Εκδ.
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3η 1998, σελ. 658 παρ. 1934, πρβλ.
ΑΠ 904/1989 ΕΠ. Συγκ.Δ. 1994, σελ.
281). Και ναι η Υπουργική απόφαση
του Υπουργού Εμπορίου Κ4 585/
8.4.1978, η οποία με το άρθρο 25 παρ. 6
αποκλείει της ασφαλίσεως τις ζημίες που
προξενούνται από οδηγό που δεν έχει την
προβλεπόμενη από το νόμο και για την
κατηγορία του οχήματος άδεια οδηγήσεως,
βρίσκεται κατά τη διάταξη της αυτή έξω
από τη νομοθετική εξουσιοδότηση που
παρασχέθηκε στον Υπουργό με το
άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 489/1976 να
καθορίζει με απόφαση του τους γενικούς
όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
που καλύπτει την αστική ευθύνη από
αυτοκινητικά ατυχήματα, εφόσον μ’ αυτή
δεν καθορίζεται κάποιος τέτοιος όρος, αλλά
επιβάλλεται περιορισμός της, κατά το νόμο
αυτόν, ευθύνης του ασφαλιστή έναντι του
ζημιωθέντος, πλην όμως ο ανωτέρω
αποκλεισμός της ευθύνης του ασφαλιστή
για το λόγο που αναφέρεται στη διάταξη
αυτή, όχι έναντι του ζημιωθέντος, αλλά
έναντι του ασφαλισμένου, μπορεί εγκύρως,
όπως προκύπτει από τις διατάξεις των
άρθρων 361 ΑΚ, 189, 192 Εμπορικού
νόμου και 11 παρ. 1 Ν. 489/1976, να
συμφωνηθεί μεταξύ ασφαλιστή και
ασφαλισμένου και δεν αντιβαίνει σε καμία
συνταγματική επιταγή. Η συνομολόγηση
του όρου αυτού, που δεν απαλλάσσει μεν
τον ασφαλιστή της υποχρεώσεώς του να
αποζημιώσει το ζημιωθέντα τρίτο, παρέχει
όμως στον ασφαλιστή το δικαίωμα να
καλύψει τον ασφαλισμένο και να ζητήσει
απ’ αυτόν ό,τι κατέβαλε στο ζημιωθέντα
τρίτο για την αποκατάσταση της ζημίας
που έχει υποστεί ο τρίτος, μπορεί να γίνει
είτε με την ενσωμάτωση του όρου αυτού
στη σύμβαση, είτε με παραπομπή της
συμβάσεως στους όρους της παραπάνω
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αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου
και δεν χρειάζεται καμιά άλλη ειδική
συνομολόγηση ή διαπραγμάτευσή του
ή έγγραφη συμφωνία (ΑΠ 197/1998 Ελ.
Δικ. 1998, σελ. 822, ΑΠ 639/1994 Ελ. Δικ.
1995, σελ. 333, ΑΠ 194/1992 ΝοΒ 41.491).
Συνεπώς, ο ισχυρισμός του δευτέρου
εναγομένου ότι δεν συμπεριλαμβάνεται
στην μεταξύ αυτού και της τρίτης
εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας
καταρτισθείσα ασφαλιστική σύμβαση όρος
που να αποκλείει την ευθύνη της τελευταίας
για ζημίες που προκαλούνται από οδηγό, ο
οποίος, δεν είχε την προβλεπόμενη από το
νόμο και για την κατηγορία του οχήματος
που οδηγούσε άδεια οδηγήσεως, πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμος, δοθέντος
ότι στο σχετικό 1792282/4 ασφαλιστήριο
συμβόλαιο αναφέρεται ρητά στο μεν άρθρο
1 ότι τούτο διέπεται υποχρεωτικώς από τους
ενιαίους όρους συμβολαίων ασφαλίσεως
αυτοκινήτων που διαλαμβάνονται στην
Κ4 585/8.4.1978 απόφαση του Υπουργού
Εμπορίου (ΦΕΚ 795/8.4.1978), στο δε άρθρο
4 ότι ο παραπάνω εναγόμενος τελούσε εν
γνώσει του όρου αυτού και τον αποδέχτηκε
ανεπιφύλακτα. Επίσης, ως αβάσιμος,
πρέπει να απορριφθεί και ο περαιτέρω
ισχυρισμός του ως άνω εναγομένου
ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι
ανίσχυρο, γιατί δεν φέρει την υπογραφή
του, δεδομένου ότι η επίμαχη σύμβαση
λειτούργησε επί μακρόν χρονικό διάστημα
πριν από το ατύχημα, ήτοι από 20.7.1996, κι
αυτός όχι μόνο δεν αμφισβήτησε ποτέ τη
γνησιότητα του συμβολαίου αυτού, αλλά
αντιθέτως στις 12.6.1997 υποβλήθηκε
στην τρίτη εναγομένη δήλωση για το
ατύχημα αυτό και έτσι σε κάθε περίπτωση
αποδέχθηκε έστω και σιωπηρώς την
ασφαλιστική αυτή σύμβαση (βλ. ΑΠ
1650/2001 Ελλ. Δικ. 43.1039).
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16/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φαίδωνας Κουλούρης, Γεώργιος Γιαννακόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει στον παθόντα τρίτο ότι το
ατύχημα συνέβη σε χρόνο που ο οδηγός του τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Νόμιμη η συμφωνία ότι σε μία τέτοια περίπτωση δικαιούται ο ασφαλιστής να στραφεί
κατά του αντισυμβαλλομένου και ασφαλισμένου και να αξιώσει να του καταβάλουν
κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον παθόντα. Στοιχεία της αγωγής.
Ασφαλιστική σύμβαση. Συνάπτεται με απλή συναίνεση.

Από την διάταξη του άρθρου
361 ΑΚ που ορίζει ότι για την σύσταση
ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία
απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος δεν
ορίζει διαφορετικά, σε συνδυασμό προς
τις διατάξεις των άρθρων 189, 192 Εμπ.
Ν. και 11 παρ. 1 Ν. 489/1976, συνάγεται
ότι μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου
μπορεί εγκύρως να συμφωνηθεί ότι
αποκλείεται η κάλυψη ζημιών από τον
ασφαλιστή που προκαλούνται από την
κυκλοφορία αυτοκινήτου, όταν ο οδηγός
κατά το χρόνο του ατυχήματος τελεί υπό
την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών
ουσιών (βρίσκεται σε μέθη) κατά την
έννοια του άρθρου 42 του ΚΟΚ (Ν.
614/1977). Η συνομολόγηση του όρου
αυτού δεν απαλλάσσει τον ασφαλιστή
της υποχρεώσεως να αποζημιώσει τον
τρίτο που ζημιώθηκε, παρέχει όμως στον
ασφαλιστή το δικαίωμα να εναγάγει τον
ασφαλισμένο και να ζητήσει κάθε ποσό
που κατέβαλε ή θα καταβάλει στο
ζημιωθέντα τρίτο για την αποκατάσταση
της ζημίας που υπέστη (ο τρίτος). Η
συνομολόγηση του ανωτέρω όρου
που παρέχει στον σφαλιστή δικαίωμα
αναγωγής κατά του ασφαλισμένου ή
των κληρονόμων του, μπορεί να γίνει
είτε με την ενσωμάτωση του όρου
αυτού στη σύμβαση ασφαλίσεως, είτε με
την παραπομπή της σύμβασης στους

όρους της Κ4/585/1978 αποφάσεως
του Υπουργού Εμπορίου (AYE) που
έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 795 «Τεύχος
ΑΕ και ΕΠΕ» στο άρθρο 25 παρ. 8 της
οποίας ορίζεται ότι αποκλείονται της
ασφάλισης ζημίες που προξενούνται κατά
το χρόνο που ο οδηγός του αυτοκινήτου
τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος
ή τοξικών ουσιών κατά την έννοια του
άρθρου 42 του ΚΟΚ έστω και αν η
ανωτέρω AYE βρίσκεται, εκτός της
νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου
6 παρ. 5 του Ν. 489/1976 με βάση την
οποία εκδόθηκε, αφού είχε συμβατικό
υπόβαθρο (βλ. ΑΠ 588/2001 Ελλ. Δικ. 43
1366). Η παραπομπή μπορεί να γίνει και
απ’ ευθείας στο ΦΕΚ 795 που περιέχει
την Κ4/585/1978 AYE με όλους τους
όρους της, αφού μέσω της αναφοράς
αυτής είναι δυνατή και η γνώση του
περιεχομένου της εν λόγω ΥΑ (βλ. ΑΠ
30/2002 Ελλ. Δικ. 43 715, ΑΠ 751/2000
Ελλ. Δικ. 42 95, ΑΠ 1650/2001 Ελλ. Δικ.
43 1039). Εξάλλου, από τα άρθρα 189 και
επ. του Εμπ. Ν. συνάγεται ότι η σύναψη
της αμφοτεροβαρούς συμβάσεως της
ασφαλίσεως προϋποθέτει πρόταση του
αντισυμβαλλομένου και αποδοχή του
ασφαλιστή. Η πρόταση (πριν από την
ισχύ του Ν. 2496/1997) γίνεται ατύπως,
η δε ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται με
απλή συναίνεση των μελών και λογίζεται

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
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καταρτισμένη αφ’ ότου ο ασφαλιστής
αποδεχθεί την περί ασφαλίσεως αίτηση.
Η αποδοχή των όρων της ασφαλιστικής
συμβάσεως μπορεί να εκδηλωθεί και
σιωπηρώς, όπως με την παραλαβή
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από
τον ασφαλισμένο, την παραλαβή του

ειδικού σήματος και της βεβαιώσεως
ασφαλίσεως του αυτοκινήτου που
επικολλώνται στον ανεμοθώρακα αυτού,
την καταβολή των ασφαλίστρων και τη
δήλωση του ατυχήματος στον ασφαλιστή
(βλ. ΑΠ 1650/2001 Ελλ.Δικ. 43 1039).

22/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευφροσύνη Φίλιππα, Παναγιώτης Γληγόρης, Ηλίας
Στεφανόπουλος).
Ασφαλιστική σύμβαση. Αν η περίπτωση δεν καλύπτεται ασφαλιστικά ο ασφαλιστής
θα πληρώσει αλλά έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου. Ασφάλιση
αυτοκινήτου. Ο τρίτος έχει ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση των
δικαιωμάτων του ζημιωθέντος στον ασφαλιστή, όταν αυτός πληρώσει τον τρίτο. Το δικαίωμα
αναγωγής ασκείται είτε με αυτοτελή αγωγή όταν πληρωθεί ο τρίτος από τον ασφαλιστή
είτε πριν πληρωθεί κατά το άρθρο 69 παρ. 1 περ. ε Κ.Πολ.Δ., είτε με παρεμπίπτουσα
αγωγή που ενάγονται ως απλοί ομόδικοι, ο οδηγός και ο ασφαλισμένος. Οδηγός που
έκανε χρήση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά το χρόνο του ατυχήματος. Νόμιμη η
συμφωνία μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου να απαλλάσσεται στην περίπτωση αυτή
ο ασφαλιστής. Έναντι του τρίτου όμως αυτό δεν ισχύει και ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα
αναγωγής κατά του ασφαλισμένου. Κάτοχος αυτοκινήτου. Ποιος θεωρείται.

Από τις διατάξεις των άρθρων 2,
6 § 1, 10 § 1 και 11 § 1 του v. 489/1976
«περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της
εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής
ευθύνης» προκύπτει ότι το πρόσωπο
στο οποίο προξενήθηκε ζημία από
αυτοκίνητο έχει τη δική του ευθεία και
αυτοτελή αξίωση κατά του ασφαλιστή
για την αποκατάστασή της, μέχρι το
ποσό της ασφαλιστικής συμβάσεως και,
αντιστοίχως, ο ασφαλιστής, ο οποίος με
ασφαλιστική, κατά τον παραπάνω νόμο,
σύμβαση, κάλυψε την έναντι τρίτων
ασφαλιστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου
του, από αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην
Ελλάδα, οφείλει να αποκαταστήσει τη
ζημία αυτή, χωρίς να μπορεί να αντιτάξει
κατά του ζημιωθέντος ενστάσεις που

απορρέουν από την ασφαλιστική
σύμβαση και ειδικότερα την ένσταση
ότι, για οποιοδήποτε λόγο, η ζημία που
προκλήθηκε δεν καλύπτεται ασφαλιστικά.
Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία ο
ασφαλιστής, επειδή δεν έχει το δικαίωμα
να προβάλει κατά του ζημιωθέντος
την ένσταση που απέρρεε από την
ασφαλιστική σύμβαση, αποκατέστησε τη
ζημία του, χωρίς να έχει, απ’ αυτή, τέτοια
υποχρέωση έναντι του ασφαλισμένου,
έχει από το νόμο δικαίωμα αναγωγής
κατά του τελευταίου, η οποία στηρίζεται
απλώς στο γεγονός ότι, χωρίς να έχει
τέτοια υποχρέωση από την ασφαλιστική
σύμβαση, κατέβαλε στο ζημιωθέντα το
ποσό της ζημίας του και με τον τρόπο
αυτόν ελευθέρωσε τον ασφαλισμένο από
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την ευθύνη εκείνου, υποκαθίσταται δε,
κατά τη διάταξη του άρθρου 488 Α.Κ., στα
δικαιώματα του ζημιωθέντος, του οποίου
η απαίτηση κατά του ασφαλισμένου
μεταβιβάζεται από το νόμο αυτοδικαίως σ’
αυτόν. Με τον τρόπο αυτόν, ο ασφαλιστής
αποκτά το δικαίωμα να στραφεί κατά του
ασφαλισμένου και να απαιτήσει απ’ αυτόν
ό,τι εκείνος όφειλε και αυτός εξ αιτίας της
ασφαλιστικής καλύψεως της ευθύνης
του, υποχρεώθηκε να καταβάλει στο
ζημιωθέντα. Το ανωτέρω δικαίωμα της
αναγωγής ασκείται με αυτοτελή αγωγή του
ασφαλιστή μετά την καταβολή που έκανε
αυτός προς τον τρίτο ή και πριν απ’ αυτή
κατ’ άρθρο 69 § 1 περ. ε’ (Α.Π. 194/1992
Δικ. 33. 1592), είτε με παρεμπίπτουσα
αγωγή αν συνενάγονται ως απλοί ομόδικοι
ο ασφαλιστής και ο ασφαλισμένος (ΕΑ
10613/1990 ΕΕΝ 1990 σελ. 512, ΕΑ
484/1990 Αρμ. 1990 σελ. 971). Εξάλλου,
κατά τη διάταξη του άρθρου 25 περ. 8
της Κ4585/8.4.1978 αποφάσεως του
Υπουργού Εμπορείου, αποκλείονται της
ασφαλίσεως οι ζημίες που προξενούνται
κατά το χρόνο κατά τον οποίο ο οδηγός
αυτοκινήτου τελούσε υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά
την έννοια και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. Η παραπάνω
Υπουργική απόφαση, κατά τη διάταξή
της αυτή, επιβάλουσα περιορισμό της
ασφαλιστικής καλύψεως, βρίσκεται
έξω από τη νομοθετική εξουσιοδότηση
που παρασχέθηκε στον Υπουργό, με
το άρθρο 6 § 6 του Ν. 489/1975, να
καθορίζει, με απόφαση του, τους γενικούς
όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
που καλύπτει την αστική ευθύνη από
αυτοκινητικά ατυχήματα, εφόσον μ’ αυτή
δεν καθορίζεται κάποιος τέτοιος όρος,
αλλά επιβάλλεται περιορισμό της, κατά
το νόμο αυτόν, ευθύνης του ασφαλιστή
έναντι του ζημιωθέντος. Ο αποκλεισμός
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όμως της ευθύνης του ασφαλιστή, για το
λόγο που αναφέρεται στη διάταξη αυτή,
όχι έναντι του ζημιωθέντος αλλά έναντι
του ασφαλισμένου, μπορεί εγκύρως,
όπως προκύπτει από τις διατάξεις των
άρθρων 361 Α.Κ., 189, 192 Εμπορικού
νόμου και 11 § 1 του Ν. 489/1975, να
συμφωνηθεί μεταξύ ασφαλιστή και
ασφαλισμένου και δεν αντιβαίνει σε καμιά
συνταγματική επιταγή. Η συνομολόγηση
του όρου αυτού, που δεν απαλλάσσει
μεν τον ασφαλιστή της υποχρεώσεως
του να αποζημιώσει το ζημιωθέντα
τρίτο, παρέχει όμως στον ασφαλιστή το
δικαίωμα να καλύψει τον ασφαλισμένο και
να ζητήσει απ’ αυτόν ό,τι θα υποχρεωθεί
να καταβάλει στο ζημιωθέντα τρίτο για
την αποκατάσταση της ζημίας που έχει
υποστεί ο τρίτος, μπορεί να γίνει είτε με
την ενσωμάτωση του όρου αυτού στη
σύμβαση ασφαλίσεως είτε με παραπομπή
της συμβάσεως στους όρους της
παραπάνω αποφάσεως του υπουργού
Εμπορίου, που έχει δημοσιευθεί στο
τεύχος 795 Α.Ε. και ΕΠΕ της 8.4.1978
(Α.Π. 197/1998 Ελ.Δικ. 1998 σελ. 822,
Α.Π. 632/1994 Ελ.Δικ. 1995 σελ. 333,
Α.Π. 194/1992 ΝοΒ 41.491).
Η ένσταση αυτής (παραπάνω
εφεσίβλητης) περί περιορισμού της
ευθύνης της μέχρι την αξία του αυτοκινήτου
της, η οποία παραδεκτώς προτείνεται
έναντι της εκκαλούσας (Α.Π. 194/1992
Ελ. Δικ. 33, 1592, Αθανάσιο Κρητικό,
Αποζημίωση από Τροχαία Αυτοκινητικά
Ατυχήματα έκδ. 3η 1998, σελ. 677 §
1990), ανεξαρτήτως της δυνατότητας ή
μη προβολής της το πρώτον ενώπιον
του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 527
Κ.Πολ.Δ.), πρέπει να απορριφθεί ως
αβάσιμος, καθόσον αυτή (εφεσίβλητη)
στη συγκεκριμένη περίπτωση ευθύνεται
εις ολόκληρον μετά του υπαιτίου οδηγού
ως κάτοχος του αυτοκινήτου, δοθέντος ότι,
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όπως συνάγεται από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 2 § 2, 4 § 1 και 9
εδ. β’ του Ν. ΓΠΝ/1911, τέτοια ιδιότητα δεν
έχει εκείνος που κατά τις διατάξεις του Α.Κ.
(974) ασκεί απλώς την επ’ αυτού φυσική

εξουσία, αλλά εκείνος που εκμεταλλεύεται
το αυτοκίνητο ως ιδιοκτήτης (ΑΠ 558/1990
Ελλ.Δικ. 31.1000, ΑΠ 682/1983 ΝοΒ
32.276).

33/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Παναγιώτης Σαλαμαλίκης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράσυρση από το όχημα κάποιου αντικειμένου που βρίσκεται
στο οδόστρωμα και επέλευση ζημίας σε αυτοκίνητο που ακολουθεί. Δεν είναι γεγονός
ανώτερης βίας και ευθύνεται ο οδηγός του προπορευομένου αυτοκινήτου.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά
περιστατικά:
Την
991999 και ώρα 18.30' η πρώτη των
εφεσίβλητων οδηγούσε το υπ’ αριθμ.
ΥΕΧ 7382 Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο
που ήταν ασφαλισμένο για την έναντι
τρίτων αστική ευθύνη στη δεύτερη
εφεσίβλητη ασφαλιστική εταιρία και
έβαινε με αυτό επί της νέας εθνικής οδού
ΑθηνώνΠατρών με κατεύθυνση προς
Πάτρα. Όταν δε έφθασε στο 144,800
χιλιόμετρο της ανωτέρω οδού και στο
ύψος του Ξυλοκάστρου Κορινθίας, δεν
επέδειξε ως οδηγός την απαιτουμένη
ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, όπως
επιτάσσουν οι διατάξεις των άρθρων
19 § 1 και 2, 21 § 2 και 23 § 2,3,4 του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/
1999), Ειδικότερα αν και στο ορατό από
αυτή (εφεσίβλητη) μπροστινό τμήμα της
οδού υπήρχε επί του οδοστρώματος
μεταλλικό αντικείμενο, από αμέλεια της,
ήτοι από πλήρη έλλειψη προσοχής και
συνέσεως, την οποία όφειλε να καταβάλει
κατά την οδήγηση του οχήματός της και
την οποία υπό τις αυτές οδικές συνθήκες
και περιστάσεις θα κατέβαλε κάθε μέσος
συνετός οδηγός, αλλά και κατά παράβαση
των προαναφερομένων διατάξεων του

ΚΟΚ, δεν είχε τον πλήρη έλεγχο του
οχήματός της, ώστε να μπορεί σε κάθε
στιγμή να εκτελεί τους απαιτουμένους
χειρισμούς και περαιτέρω δεν ρύθμισε την
ταχύτητα του οχήματός της λαμβάνοντας
συνεχώς υπόψη τις επικρατούσες
συνθήκες, ιδιαίτερα δε την κατάσταση
της οδού, κατά τρόπο ώστε να είναι σε
θέση να πραγματοποιήσει προσπέραση
του υπάρχοντος επί του οδοστρώματος
μεταλλικού αντικειμένου, καθιστώντας
εγκαίρως γνωστή την πρόθεση της αυτή
με τη χρήση των δεικτών κατευθύνσεως
(φλας) του αυτοκινήτου της ή ακόμη και
να διακόψει την πορεία του αυτοκινήτου
της μπροστά από το εμπόδιο αυτό,
αλλά εξακολούθησε την πορεία της
με την ίδια αυξημένη ταχύτητα η
οποία υπερέβαινε τα 100 χιλιόμετρα
την ώρα, αφού είχε πραγματοποιήσει
προσπέραση του προπορευόμενου
υπ’ αριθμ. L 278 DHB Δ.Χ. φορτηγού
αυτοκινήτου (νταλίκας) που οδηγούσε ο
εκκαλών, με αποτέλεσμα να παρασύρει
με τους τροχούς του αυτοκινήτου της
το ανωτέρω μεταλλικό αντικείμενο, το
οποίο στη συνέχεια εκτινάχθηκε προς τα
πίσω και προσέκρουσε με σφοδρότητα
στο εμπρόσθιο μέρος του ανωτέρω
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Δ.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου (νταλίκας),
το οποίο τη στιγμή εκείνη εκινείτο σε
απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων
πίσω από το αυτοκίνητο αυτής (πρώτης
εφεσίβλητης). Από τη σφοδρότατη αυτή
πρόσκρουση του ως άνω μεταλλικού
αντικειμένου επί του εμπρόσθιου μέρους
του φορτηγού αυτοκινήτου που οδηγούσε
ο εκκαλών, προξενήθηκαν σ’ αυτό βλάβες
και συγκεκριμένα καταστράφηκαν ο
εμπρόσθιος προφυλακτήρας, το ψυγείο,
η τρόμπα αέρος και ο συμπλέκτης,
ενώ βλάβη υπέστη και το αυτοκίνητο
της πρώτης εφεσίβλητης στο δεξιό
μασπιέ (βλ. ιδιαίτερα υπ’ αριθμ. 2514/
12/2810/1691999 αντίγραφο από το
Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων και
Συλλήψεων του AT Ξυλοκάστρου της
991999). Οι εφεσίβλητες αποδίδουν
το επίδικο ατύχημα σε ανωτέρα βία
ισχυριζόμενες ειδικότερα ότι η ύπαρξη
μικροαντικειμένων επί του οδοστρώματος
των εθνικών οδών προερχομένων είτε
από φορτία, είτε από φθαρμένα ελαστικά
αυτοκινήτων είναι γεγονός συνηθισμένο
ο δε οδηγός που αντιλαμβάνεται την
ύπαρξη κάποιου μικροαντικειμένου επί
του οδοστρώματος δεν μπορεί ποτέ να
φαντασθεί ότι αυτό είναι δυνατόν, να
εκτοξευθεί παρασυρόμενο από τους
τροχούς του αυτοκινήτου του. Το άρθρο 5
του Ν. ΓΠΝ/1911, όπως τροποποιήθηκε,
ναι μεν ορίζει ότι «επί αποζημιώσεως
δια πάσαν υπό του αυτοκινήτου κατά
την λειτουργίαν του επελθούσαν ζημίαν
ουδείς εκ των ενεχομένων κατά τον
νόμον τούτον εξ οιουδήποτε λόγου, εκτός
αν αποδείξει ότι το ατύχημα προήλθεν
εξ ανωτέρας βίας κ.λ.π.» πλην όμως,
το ατύχημα λόγω παρασύρσεως υπό
του οχήματος κάποιου αντικειμένου
που βρίσκεται επί του οδοστρώματος,
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προήλθε
από ανωτέρα βία, καθόσον κατά τις
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σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα,
όπως αυτός χρησιμοποιεί την έννοια της
ανωτέρας βίας, τέτοια είναι κάθε τυχερό
γεγονός στη συγκεκριμένη περίπτωση
απρόβλεπτο, το οποίο ήταν αδύνατο
ν’ αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρας
επιμέλειας και σύνεσης (βλ. Γ. Μπαλή
Γεν. Αρχ. Έκδοση 8η § 179 σελ. 467 επ.).
Ζημιογόνο όμως γεγονός εξαιτίας της
παρασύρσεως αντικειμένου και μάλιστα
μεταλλικού από τροχούς οχήματος
ασφαλώς μπορεί να προβλεφθεί και ν’
αποτραπεί με την καταβολή συνήθους
επιμέλειας (πολύ περισσότερο άκρας
επιμέλειας) κατά την οδήγηση του
αυτοκινήτου και ιδίως με τη μείωση της
ταχύτητας και την έγκαιρη προετοιμασία
(χρήση δεικτών κατευθύνσεως)
προσπεράσεως αυτού (αντικειμένου),
ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση η
πρώτη εφεσίβλητη οδηγός, ούτε μείωσε,
όπως όφειλε κατά το άρθρο 19 § 3 του
ΚΟΚ, την ταχύτητα του αυτοκινήτου της,
ούτε επιχείρησε εγκαίρως προσπέραση
του ως άνω μεταλλικού αντικειμένου αν
και μπορούσε, όπως αποδείχθηκε, να
πράξει αυτά. Συνεπώς, ο περί ανωτέρας
βίας ισχυρισμός των εφεσίβλητων είναι
αβάσιμος. Υπό τα προαναφερόμενα
πραγματικά περιστατικά, αποκλειστική
υπαίτια του επιδίκου τροχαίου
ατυχήματος είναι η οδηγός του υπ’ αριθμ.
ΥΕΧ 7382 Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου,
ήτοι, η πρώτη εφεσίβλητη, ενώ ουδεμία
υπαιτιότητα βαρύνει τον εκκαλούντα, ο
οποίος οδηγούσε το ανωτέρω φορτηγό
αυτοκίνητο κανονικά και τηρούσε αρκετή
απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από το
προπορευόμενο αυτοκίνητο της πρώτης
εφεσίβλητης. Συνεπώς η ένσταση των
εφεσίβλητων περί συνυπαιτιότητας του
εκκαλούντος στην επέλευση του επιδίκου
ατυχήματος κατά ποσοστό 50% είναι
αβάσιμος.
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41/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μακρυστάθης, Παναγιώτα Τζάρου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Επιδίκαση χρηματικού ποσού για θετικές κ.λ.π. ζημίες.
Εμφάνιση απρόβλεπτης επιδείνωσης της υγείας του τραυματισθέντος μετά την
πρώτη επιδίκαση. Εγερση της αγωγής για περαιτέρω ζημίες και νέα ηθική βλάβη.
Δεν υπάρχει δεδικασμένο από την πρώτη απόφαση.

Με την, από 25.5.1998, αγωγή
της η και ήδη ενάγουσα ζήτησε την
επιδίκαση θετικών και αποθετικών ζημιών
και χρηματική ικανοποίηση, που υπέστη
από το ατύχημα, για το χρονικό διάστημα
από του τραυματισμού της μέχρι και
25.5.1998. Ήδη όμως μετά την άσκηση
της προδιαληφθείσας αγωγής η ενάγουσα
εμφάνισε απρόβλεπτη επιδείνωση της
υγείας της. Ειδικότερα αγκύλωση του
αριστερού γόνατος, δυσκαμψία της
αριστερής ποδοκνημικής, μυϊκή ισχύ
αριστερού κάτω άκρου μειωμένη κατά
50% και βράχυνση αυτού κατά 5 εκ.,
ψευδάρθρωση αριστερού μηριαίου και
επίμονη οσφυαλγία επί εδάφους 01 και
012 σπονδύλων. Η εν λόγω επιδείνωση
της υγείας της δεν μπορούσε να
προβλεφθεί, όταν άσκησε την παραπάνω
αγωγή, άρα νομιμοποιείται αυτή ν’ αξιώσει
τις περαιτέρω ζημίες που υπέστη από την
εν λόγω επιδείνωση της υγείας της, καθώς
και περαιτέρω νέα χρηματική ικανοποίηση,

πλέον των ποσών που της επιδικάσθηκαν
με την προλαβούσα απόφαση αυτού
του Δικαστηρίου 894/2000, τα οποία
δεν παράγουν δεδικασμένο, για τα νέα
κονδύλια, για τα οποία λόγος γίνεται
αμέσως παρακάτω, όπως ορθώς
έκρινε η εκκαλουμένη και όσα αντίθετα
υποστηρίζουν, με την έφεση τους οι
εναγόμενοι είναι αβάσιμα και απορριπτέα
(σχετ. ΑΠ 1040/1995 ΕΕΝ 1997 25). Για
το αξιούμενο όμως κονδύλιο με την
κρινόμενη αγωγή των δραχμών 280.000,
για έξοδα μετακίνησης της ενάγουσας με
«ταξί», κατά τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο του 1998, έχει παραχθεί
δεδικασμένο με την προδιαληφθείσα
απόφαση, εφόσον το κονδύλιο αυτό
εμπίπτει στο χρόνο άσκησης της
προγενέστερης αγωγής, όπως ορθώς
επ’ αυτού έκρινε η εκκαλουμένη και ο
περί του αντιθέτου συναφής λόγος της
έφεσης της ενάγουσας είναι αβάσιμος
και απορριπτέος.

53/2003
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Στέλιος Μπιτσώρης, Αριστείδης Φατούρος).
Ασφαλιστική σύμβαση. Αποκλεισμός της ασφαλίσεως αν προβλεπόταν από το
ασφαλιστήριο η απαλλαγή του ασφαλιστή όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου τελούσε
υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. Ο όρος αυτός είναι δεσμευτικός
στις εσωτερικές σχέσεις ασφαλιστή και ασφαλισμένου αν έχει περιληφθεί στην
ασφαλιστική σύμβαση είτε με την ενσωμάτωσή του είτε με παραπομπή στην Υ.Α.

526

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κ4/585/8.4.1978. Τότε δικαίωμα αναγωγής του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου.
Πρέπει όμως να αναφέρεται στην αγωγή του ασφαλιστή ο πιο πάνω όρος αλλιώς
απορρίπτεται η αγωγή της αναγωγής.

Κατά την διάταξη του άρθρου 25
παρ. 8 της Κ4/585/8.4.1978 αποφάσεως
του Υπουργού Εμπορίου αποκλείονται της
ασφαλίσεως οι ζημιές που προξενούνται
κατά τον χρόνο, κατά τον οποίο ο οδηγός
αυτοκινήτου τελούσε υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την
έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου
42 του ΚΟΚ. Ο αποκλεισμός της ευθύνης
του ασφαλιστή, για τον παραπάνω λόγο,
αν περιληφθεί στην ασφαλιστική σύμβαση,
είτε με την ενσωμάτωση του σ’ αυτήν είτε
με παραπομπή στην υπουργική αυτή
απόφαση, είναι δεσμευτικός και έγκυρος
συμβατικός όρος στις εσωτερικές σχέσεις
του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 361
Α.Κ., που καθιερώνει την ελευθερία των
συμβάσεων και επομένως παρέχει το

δικαίωμα στον ασφαλιστή να αναζητήσει,
από τον ασφαλισμένο αναγωγικώς, ό,τι
υποχρεώθηκε αυτός να καταβάλει στον
ζημιωθέντα (Α.Π. 735/1995 ΕΕΝ 1996,
632 Α.Π. 639/1994 Δνη 36, 333 Α.Π.
194/1992 Δνη 33, 1592 Αθ. Κρητικός «Η
αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα» εκδ.
1998 παραγρ. 1939). Επομένως, στην
αγωγή που ασκείται από την ασφαλιστική
εταιρεία κατά του ασφαλισμένου, με την
οποία ζητεί αναγωγικά να της καταβάλει
αυτός ό,τι κατέβαλε στον ζημιωθέντα, για
το ορισμένο αυτής πρέπει να εκτίθεται ότι
στις μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου
σχέσεις αποκλείεται η ασφαλιστική κάλυψη
σε περίπτωση μέθης του οδηγού του
ζημιογόνου αυτοκινήτου (βλ. Αθ. Κρητικό
παραγρ. 1988).

61/2003
(Εισηγητής: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λ. Υφαντής, Ι. Καραφασούλης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ανικανότητα του τραυματισθέντος προς αυτoεξυπηρέτηση.
Εξυπηρέτηση από την μητέρα και αδελφή. Αποζημίωση ημερήσια με το ημερομίσθιο
του ανειδίκευτου εργάτη. Περιστατικά.

Κατά την εξαήμερη νοσηλεία
της στο νοσοκομείο του Αγρινίου και
λόγω της ακινησίας και αδυναμίας
αυτοεξυπηρετήσεώς της, της παρείχαν
πέραν των νομίμων (σχ. η Εφ.Αθ.
1377/94 Δνη 36,644 και Κρητικός έκδ.
1992, αριθμ. 220221) υποχρεώσεών
τους υπηρεσίες αποκλειστικής
νοσοκόμου η μητέρα της Χ.Μ. επί δύο
οκτάωρα και η αδελφή της Α.Μ. επί

ένα οκτάωρο ημερησίως. Μετά την
έξοδό της από το νοσοκομείο και για
χρονικό διάστημα ενός μηνός η αυτή
ενάγουσα χρειάστηκε επί ένα οκτάωρο
(ανά εικοσιτετράωρο) την παροχή των
ανωτέρω υπηρεσιών της μητέρας
της. Οι παρασχεθείσες υπηρεσίες
των προδιαλαμβανομένων γυναικών
(μητέρας – αδελφής) είναι αποζημιωτέες
με το κατώτερο νόμιμο ημερομίσθιο (του
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ανειδίκευτου εργάτη), ύψους 6.610 δρχ.
Ήτοι, στις παρασχεθείσες υπηρεσίες
του εξαημέρου της παραμονής στο

νοσοκομείο και του μηνός, που
επακολούθησε, αντιστοιχεί αποζημίωση
317.280 δρχ. (931,12 Ευρώ).

66/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Παναγόπουλος, Ζαχαρίας Παπαθανασόπουλος).
ΙΚΑ. Αγωγή κατά του υπαιτίου αυτοκινητικού ατυχήματος για καταβολή νοσηλίων και
παροχών ασθενείας και συντάξεως. Απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε συνυπαίτιο
τον παθόντα σε ποσοστό 50%. Μεταγενέστερη αγωγή του ΙΚΑ για όμοιες παροχές
προς τον παθόντα. Απόφαση που αυξάνει το ποσοστό της συνυπαιτιότητας σε 70%
είναι παράνομη γιατί η πρώτη απόφαση αποτελεί δεδικασμένο ως προς τις συνθήκες
του ατυχήματος και ιδίως ως προς την υπαιτιότητα του παθόντος.

Ο παθών (από αυτοκινητικό
ατύχημα) άσκησε κατά των εφεσιβλήτων
την από 20297 αγωγή ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου
με την οποία ζητούσε την επιδίκαση
αποζημιώσεως. Με την αγωγή εκείνη
συνεκδικάσθηκε και η από 5597 αγωγή
του ήδη εκκαλούντος ΙΚΑ κατά των
εφεσίβλητων, με την οποία ζητούσε
να υποχρεωθούν να του καταβάλουν
τα αναφερόμενα σε αυτήν ποσά
κατά τα οποία μεταβιβάσθηκε εκ του
νόμου η αξίωση του ασφαλισμένου
της, παθόντος κατά των εναγομένων
για δαπάνες νοσηλίων και παροχές
ασθενείας και συντάξεως. Επί των άνω
αγωγών εκδόθηκε η 18/98 απόφαση
του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και
μετά από έφεση του παθόντος και των
υπόχρεων προς αποζημίωση η 593/99
απόφαση του Δικαστηρίου αυτού με
την οποία κρίθηκε ότι ο παθών είναι
συνυπαίτιος του ατυχήματος κατά
ποσοστό 50%. Η απόφαση αυτή
αποτελεί δεδικασμένο ως προς τις

συνθήκες του ατυχήματος και ιδίως
ως προς την υπαιτιότητα του πρώτου
εφεσίβλητου και τη συνυπαιτιότητα του
παθόντος. Η εκκαλουμένη απόφαση
όμως, που εκδόθηκε επί συνεκδικάσεως
δύο αγωγών του εκκαλούντος με τις
οποίες ζητούσε να υποχρεωθούν οι
εφεσίβλητοι να του καταβάλουν τα
ποσά των 3.426.005 και 147.376 δρχ.,
που αυτό κατέβαλε στον ασφαλισμένο
του για παροχές ασθενείας και νοσήλια
αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα
από 11196 έως 311098 και κατά τα
οποία υποκαταστάθηκε αυτοδικαίως
στα δικαιώματα του παθόντος κατά
των υπόχρεων προς αποζημίωση,
αποφάνθηκε ότι η συνυπαιτιότητα του
παθόντος ανέρχεται σε ποσοστό 70%
και επιδίκασε την αιτουμένη κατά τα άνω
αποζημίωση μειωμένη κατά το ποσοστό
αυτό. Έτσι που έκρινε εσφαλμένα
εκτίμησε τις αποδείξεις κατά τον βάσιμο
περί τούτου μοναδικό λόγο της εφέσεως
και πρέπει η έφεση να γίνει δεκτή και ως
ουσία βάσιμη.

528

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

76/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γ. Κτενάς, Χ. Μπουγιούκος, Όλυμπ. Παρασκευάς).
Ανήλικος οδηγός μοτοσυκλέτας χωρίς άδεια οδήγησης. Τραυματισμός του από
πταίσμα οδηγού αυτοκινήτου. Δεν συνιστά συνυπαιτιότητα η έλλειψη άδειας οδήγησης
ενώ συνιστά συνυπαιτιότητα η έλλειψη κράνους στο κεφάλι (ποσοστό 10%).

Ο ανήλικος οδηγός δεν ευθύνεται
ως προς τα ανωτέρω σημεία, γιατί
αιφνιδιάστηκε από την απότομη και
αντικανονική κίνηση του εναγομένου και
δεν μπόρεσε να εκτελέσει κάποιον ελιγμό
για να αποφύγει ή μειώσει τα ανωτέρω
αποτελέσματα της σύγκρουσης, ενώ η
έλλειψη αδείας οδηγήσεως δεν βρίσκεται
σε αιτιώδη συνάφεια με τα εν λόγω
αποτελέσματα, αφού δεν προέκυψε
παράβαση από μέρους των κάποιων

κανόνων οδικής συμπεριφοράς που
να συντέλεσε στην σύγκρουση. Είναι
όμως συνυπαίτιος ο ανήλικος για τον
τραυματισμό στο κεφάλι, γιατί δεν φορούσε
προστατευτικό κράνος, ο τραυματισμός
του όμως αυτός είναι ελαφρύς και δεν
νοσηλεύθηκε γι’αυτόν. Το εκ του λόγου
αυτού ποσοστό συνυπαιτιότητας εκτιμάται
σε 10% και κατά τούτο είναι βάσιμη στην
ουσία η σχετική ένσταση των εναγομένων
περί συνυπαιτιότητας του ανηλίκου.

84/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Δημακόπουλος, Δημήτριος Γεωργακόπουλος,
Κων/νος Παλαιολόγου, Τάσος Αναστασόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνιστά αδικοπραξία. Αν προκλήθηκε από κοινή πράξη
περισσοτέρων ευθύνονται τα πρόσωπα αυτά, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα
αντικειμενικώς ευθυνόμενα πρόσωπα (όπως ο κύριος του αυτοκινήτου κ.λ.π.) έναντι
του ζημιωθέντος εις ολόκληρον (481 Α.Κ.). Νόμιμη η άσκηση περεμπίπτουσας αγωγής
αναγωγής μεταξύ των ομοδίκων, η δίκη όμως αυτή διεξάγεται μεταξύ τους και όχι με τον
ζημιωθέντα τρίτο. Ενστάσεις που προτείνονται από έναν ομόδικο κατά του ενάγοντος
(π.χ. παραγραφής) δεν βλάπτουν ούτε ωφελούν εκείνους που δεν τις προέβαλαν.
Οδηγός μοτοποδηλάτου χωρίς κράνος. Αξιολογείται ως συντρέχουσα αμέλεια (300
Α.Κ.) αν συνδέεται η έλλειψη του κράνους αιτιωδώς με τις κακώσεις. Παραβάτης Κ.Ο.Κ.
Δεν αρκεί μόνη η παράβαση να θεμελιώσει πταίσμα του οδηγού ως γενεσιουργό λόγο
αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης, χωρίς να διαπιστωθεί ότι και η παράβαση
αυτή συνετέλεσε στο ζημιογόνο αποτέλεσμα. Παραγραφή αξιώσεων του ζημιωθέντα
έναντι του Επικουρικού Κεφαλαίου. Διετία από την ημέρα του ατυχήματος. Παραγραφή
εν επιδικία Έννοια. Πρότασή της στο εφετείο. Δεκτή γιατί είναι οψιγενής ένσταση.
Περιστατικά. Γονείς και τέκνα. Υποχρέωση τέκνου για προσφορά υπηρεσιών (1508
Α.Κ.). Προυποθέσεις και στοιχεία αγωγής. Κηδεία. Έξοδα που επιδικάζονται.

Από τις διατάξεις των άρθρων 926

εδ. α’, 927, 914 ΑΚ, 10 παρ. 1 ν. 489/76,
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2 και 4 του ν. ΓΠΝ/1911 προκύπτει, ότι
σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, που
συνιστά αδικοπραξία το οποίο προκλήθηκε
από κοινή πράξη περισσοτέρων, οι
υπαίτιοι και ασφαλιστικές εταιρίες στις
οποίες ήταν ασφαλισμένα τα ζημιογόνα
οχήματα, καθώς και τα αντικειμενικώς
ευθυνόμενα πρόσωπα (κύριος του
οχήματος κλπ) ευθύνονται έναντι του
ζημιωθέντος εις ολόκληρο ο καθένας,
σύμφωνα με το άρθρο 481 ΑΚ, τελούντες
μεταξύ τους σε απλή ομοδικία. (ΑΠ 1032/
98 Ελ.Δ.39.1549). Τυχόν παρεχόμενο
δικαίωμα αναγωγής μεταξύ των
περισσοτέρων είτε συνυπαιτίων οδηγών,
είτε μεταξύ αυτών και των ασφαλιστικών
εταιριών, δεν παρέχει στους απλούς
ομοδίκους το δικαίωμα να προβάλουν
κατά του ζημιωθέντος ενστάσεις από
τη μεταξύ τους εσωτερική σχέση
(συνυπαιτιότητας του ομοδίκου τους)
διότι αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται
με την αγωγή του ζημιωθέντος τρίτου
κατά των περισσοτέρων εις ολόκληρο
ευθυνόμενων είναι η διάγνωση της
αξίωσης του ζημιωθέντος (αδικοπραξία
και αποζημίωση) και όχι η διάγνωση του
ποσοστού ευθύνης κάθε συνυπαιτίου.
Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο της δίκης
πού θα ανοιχθεί με εξ αναγωγής αγωγή
μεταξύ των περισσοτέρων εις ολόκληρο
έναντι του ζημιωθέντος ευθυνόμενων.
Αν η σχετική περί επιμερισμού της
ευθύνης εξ αναγωγής αγωγή ασκηθεί
παρεμπιπτόντως και συνεκδικασθεί με
την αγωγή του ζημιωθέντος, η σχετική
δίκη διεξάγεται μεταξύ αυτών και μόνο
και όχι με τον ζημιωθέντα τρίτο, η
δικονομική θέση του οποίου στη δίκη
είναι χωριστή, διότι κάθε απλός ομόδικος
είναι αντίδικος του κυρίως ενάγοντος
και όχι των ομοδίκων του (ΑΠ 111/999
Ελ.Δ.40.804), Κατ’ ακολουθίαν, τυχόν
ενστάσεις που προβάλλονται από έναν
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των ομοδίκων προς απόκρουση της εις
βάρος του αγωγής του ζημιωθέντος π.χ.
παραγραφής, συντρέχοντος πταίσματος
κλπ) ενεργούν υποκειμενικά και δεν
βλάπτουν ούτε ωφελούν και εκείνους
που δεν προέβαλαν αυτές (ΑΠ 486/01
Ελ.Δ.43.385). Περαιτέρω, κατ’ αρχήν
δεν αποκλείεται η ύπαρξη αιτιώδους
συνδέσμου μεταξύ ζημιογόνου πράξεως
ή παραλείψεως και της επελθούσης
ζημίας, εκ του γεγονότος ότι στο
ζημιογόνο αποτέλεσμα συνετέλεσε
και συνυπαιτιότητα του βλαβέντος, εφ’
όσον βέβαια δεν διακόπτεται ο αιτιώδης
σύνδεσμος. Αν στη γένεση ή την επέλευση
και το μέγεθος της ζημίας συνετέλεσε και
πταίσμα του ζημιωθέντος, κατά την έννοια
του άρθρου 330 ΑΚ, τότε το δικαστήριο,
σύμφωνα με το άρθρο 300 ιδίου κώδικα,
μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση του,
αφού σταθμίσει τις περιστάσεις και
ιδιαίτερα το βαθμό του πταίσματος του
ζημιωθέντος και ζημιώσαντος ή να μη
επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει
το ποσό αυτής. Η κατά παράβαση
του άρθρου 101 & 2 ΚΟΚ (ν.2094/92)
παράλειψη του επιβάτη δίτροχων
μοτοσικλετών να φέρουν προστατευτικό
κράνος αξιολογείται ως συντρέχουσα
αμέλεια κατά την έννοια του άρθρου 300
ΑΚ, εφόσον η παράλειψη αυτή, ως εκ
του είδους των σωματικών κακώσεων
συνδέεται αιτιωδώς με τις κακώσεις αυτές.
Αν το ίδιο αποτέλεσμα θα επέρχονταν και
με τη χρήση προστατευτικού κράνους, τότε
δεν συντρέχει η απαιτουμένη αιτιώδης
συνάφεια μεταξύ της παραλείψεως αυτής
και του ζημιογόνου αποτελέσματος και δεν
καταλογίζεται συντρέχουσα αμέλεια (ΑΠ
1653/01 Ελ.Δ. 43.1031).Η ένσταση περί
συντρέχοντος πταίσματος του παθόντος
πρέπει να περιέχει σαφή περιγραφή
των γεγονότων που τη θεμελιώνουν,
για διαφορές δε που εκδικάζονται με την
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διαδικασία του άρθρου 681Α ΚΠολΔ,
πρέπει να προτείνεται στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, είτε με προφορική δήλωση
που καταχωρίζεται στα πρακτικά, αφού
στη διαδικασία αυτή δεν είναι υποχρεωτική
η κατάθεση εγγράφων προτάσεων, είτε με
τις προτάσεις οι οποίες όμως πρέπει να
κατατεθούν μέχρι τη έναρξη της συζήτησης
της υπόθεσης (ΑΠ 485/01 Ελ.Δ. 43.384).
Το συντρέχον πταίσμα του οδηγού ενός
από τα συγκρουσθέντα οχήματα δεν
καταλογίζεται κατ’ αρχήν στον επιβάτη
που θανατώθηκε, αν δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 300 ΑΚ. Συνεπώς ένα τέτοιο
πταίσμα δεν επιτρέπεται κατά νόμο να
ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του
ύψους της χρηματικής ικανοποίησης λόγω
ψυχικής οδύνης στα μέλη της οικογενείας
του θανατωθέντος (Ολ.ΑΠ 13/2002
Ελ.Δ.43.694).Τέλος θα πρέπει να λεχθεί
ότι σε περίπτωση τροχαίου αυτοκινητικού
ατυχήματος, μόνη η από τον υπαίτιο
οδηγό παράβαση των διατάξεων του
ΚΟΚ δεν αρκεί να θεμελιώσει πταίσμα
αυτού ως γενεσιουργό λόγο αποζημίωσης
και χρηματικής ικανοποίησης, χωρίς να
διαπιστωθεί και ότι η παράβαση αυτή
συνετέλεσε στο ζημιογόνο αποτέλεσμα
(ΑΠ 1252/01 Ελ.Δ.43.109).
Από τις διατάξεις των άρθρων
10 και 19&2 του ν.489/76 προκύπτει
ότι η αξίωση του ζημιωθέντος προς
αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα, έναντι
του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο
υποκαθιστά τον ανύπαρκτο ασφαλιστή,
παραγράφεται μετά πάροδο δύο ετών από
την ημέρα του ζημιογόνου ατυχήματος. Η
παραγραφή αυτή διακόπτεται, σύμφωνα
με το άρθρο 261 ΑΚ με την άσκηση της
αγωγής κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου,
αρχίζει δε και πάλι από την τελευταία
διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή
του δικαστηρίου. Διαδικαστική πράξη,
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κατά την έννοια της διάταξης αυτής,
είναι κάθε πράξη διαδίκου ή νομίμου
αντιπροσώπου του ή πληρεξουσίου
του ή δικαστικής αρχής που περιέχει
στοιχεία δικαστικής ενέργειας και είναι
κατά τις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις
αναγκαία για την έναρξη, συνέχιση ή
αποπεράτωση της δίκης. Δεν αποτελεί
όμως διαδικαστική πράξη διακοπτική του
χρόνου της παραγραφής η ματαίωση της
συζήτησης της υπόθεσης (ΑΠ 128/2002
Ελ.Δ.43.1057, ΑΠ 689/93 Ελ.Δ. 35.1352).
Με τη διακοπή της παραγραφής,
η οποία όπως και η παραγραφή
ενεργεί υποκειμενικά (ΑΠ 1582/2000
Ελ.Δ.42.1339) αρχίζει νέα ισόχρονη
παραγραφή, χωρίς να υπολογίζεται ο
χρόνος που διέρρευσε μέχρι τότε (ΑΠ
402/94 Ελ.Δ. 36.373). Επομένως είναι
δυνατή η συμπλήρωση του χρόνου της
παραπάνω παραγραφής και εν επιδικία,
αν κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας
και μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση
συμπληρωθεί ο χρόνος αυτής (ΕΑ
5906/99 Ελ.Δ.42.810). Περαιτέρω από
τη διάταξη του άρθρου 527§§1 και 2
ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο εναγόμενος που
στη δευτεροβάθμια δίκη είναι εφεσίβλητος
παραδεκτώς προτείνει το πρώτο με τις
προτάσεις του ενώπιον του εφετείου,
προς απόκρουση της έφεσης και εντεύθεν
προς απόρριψη της αγωγής του αντιδίκου
του ένσταση παραγραφής ο χρόνος της
οποίας συμπληρώθηκε εν επιδικία,
μετά τη δημοσίευση της απόφασης
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και
μέχρι την άσκηση της έφεσης του
αντιδίκου του, αφού η ένσταση αυτή είναι
οψιγενής. Στην προκειμένη περίπτωση το
πρωτοδίκως εναγόμενο και εξ αναγωγής
ενάγων Επικουρικό Κεφάλαιο, με τις
προτάσεις του ενώπιον του δικαστηρίου
τούτου, προς απόκρουση της έφεσης των
κυρίως εναγόντων και ήδη εκκαλούντων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

αντιδίκων του Ν.Ζ. κλπ. ισχυρίζεται ότι η
αξίωση των εναγόντων αυτών εναντίον
του προς αποζημίωση και χρηματική
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης,
συνεπεία του περιγραφομένου στην
αγωγή τους τροχαίου ατυχήματος,
παρεγράφη εν επιδικία, διότι από
τη δημοσίευση της εκκαλουμένης
μέχρι και την άσκηση της έφεσης
των αντιδίκων του, παρήλθε χρονικό
διάστημα διετίας, συμπληρωθείσης
έτσι της διετούς παραγραφής. Από τα
έγγραφα της δικογραφίας και ειδικότερα
από την εκκαλουμένη και την έφεση
των εναγόντων αποδεικνύεται ότι η
εκκαλουμένη υπ’ αριθμ. 412/2000 οριστική
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών δημοσιεύθηκε την 14.4.2000 και
η από 10.6.2002 έφεση των εναγόντων
ασκήθηκε (κατατέθηκε) στη γραμματεία
του δικαστηρίου τούτου την 18.9.2002
συνταγείσης της υπ’ αριθμ. 557/18.9.2002
πράξεως καταθέσεως δικογράφου έφεσης
από τον αρμόδιο γραμματέα. Έτσι από τη
δημοσίευση της εκκαλουμένης μέχρι και
την άσκηση της έφεσης συμπληρώθηκε
εν επιδικία η διετής παραγραφή, η οποία
είχε διακοπεί με την άσκηση της αγωγής,
και τις μεταγενέστερες διαδικαστικές
πράξεις των διαδίκων και του δικαστηρίου
διακοπείσα τελικώς με τη δημοσίευση
της εκκαλουμένης. Οι ενάγοντες και
εκκαλούντες αντίδικοι του ενισταμένου
Επικουρικού Κεφαλαίου, δεν επικαλούνται
με τις προτάσεις τους, προς απόκρουση
της ένστασης αυτής του εφεσίβλητου
Επικουρικού Κεφαλαίου, διακοπτικό της
παραγραφής γεγονός που επισυνέβη
μεταξύ του χρόνου δημοσίευσης της
εκκαλουμένης και της άσκησης της
έφεσης. Κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να γίνει
δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν η ένσταση
αυτή του εφεσίβλητου Επικουρικού
Κεφαλαίου εξαφανισθεί η εκκαλουμένη ως
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προς τις διατάξεις της που αναφέρονται
στην αγωγή των παραπάνω εκκαλούντων
κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου και
αφού κρατηθεί η υπόθεση και δικαστεί
η αγωγή αυτή πρέπει να απορριφθεί ως
παραγεγραμμένη.
Κατά το άρθρο 1508 ΑΚ, το τέκνο,
εφόσον αποτελεί μέλος του οίκου των
γονέων του και ανατρέφεται ή διατρέφεται
από αυτούς, υποχρεούται να παρέχει
στους γονείς του για τη διοίκηση του οίκου
ή την άσκηση του επαγγέλματος τους
υπηρεσίες ανάλογες με τις δυνάμεις του
και τις βιοτικές συνθήκες του ιδίου και της
οικογενείας του. Εξ άλλου, κατά το άρθρο
928 εδ. β1 ΑΚ, σε περίπτωση θανάτωσης
προσώπου ο υπαίτιος υποχρεούται να
αποζημιώσει εκείνον που κατά το νόμο
έχει δικαίωμα να απαιτήσει από το θύμα
διατροφή ή παροχή υπηρεσιών. Από
το συνδυασμό των διατάξεων αυτών
προκύπτει ότι σε περίπτωση θανάτωσης
τέκνου που αποτελούσε μέλος του
οίκου των γονέων και ανατρέφονταν ή
διατρέφονταν από αυτούς, ο υπαίτιος
έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τους
γονείς του οι οποίοι είχαν δικαίωμα, κατά
το άρθρο 1508 ΑΚ, να απαιτήσουν από το
θανατωθέν τέκνο τους, για την άσκηση του
επαγγέλματός τους, υπηρεσίες ανάλογες
με τις δυνάμεις του και τις βιοτικές
συνθήκες του ιδίου και της οικογενείας
του. Για την εφαρμογή του άρθρου 1508
ΑΚ, εκτός από την ιδιότητα του μέλους
του γονικού οίκου, η διάταξη επιβάλλει
και δύο άλλες, διαζευκτικά διατυπωμένες,
προϋποθέσεις ήτοι ανατροφή ή διατροφή
του τέκνου από τους γονείς του, έναντι των
οποίων αυτό έχει υποχρέωση παροχής
υπηρεσιών. Η πρώτη (ανατροφή) αφορά
ανήλικο τέκνο η δεύτερη δε (διατροφή)
και ενήλικο. Η παροχή διατροφής από
τους γονείς στο ενήλικο μπορεί να είναι
εκούσια ή να επιβάλλεται κατά τα άρθρα
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1485 επ. ΑΚ (ΑΠ 505/99 Ελ.Δ. 40.1706).
Από τα παραπάνω σε συνδυασμό και
με τη διάταξη του άρθρου 216 ΚΠολΔ
προκύπτει περαιτέρω ότι για το ορισμένο
αγωγής αποζημίωσης του γονέα κατά
του υπαιτίου με την οποία ζητείται και
αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών
του θανατωθέντος ενηλίκου τέκνου του ο
ενάγων θα πρέπει να επικαλείται αφενός
μεν ότι το τέκνο όταν ζούσε αποτελούσε
μέλος του οίκου των γονέων, αφετέρου δε
ότι αυτό διατρέφονταν από τον ενάγοντα.
Στην προκειμένη περίπτωση οι ενάγοντες
και ήδη εκκαλούντες και εφεσίβλητοι, με
την αγωγή τους επί της οποίας εκδόθηκε η
εκκαλουμένη εζήτησαν να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να καταβάλουν σ’ αυτούς
και αποζημίωση για τη στέρηση των
υπηρεσιών του θανατωθέντος στο
περιγραφόμενο στην αγωγή τους τροχαίο
αυτοκινητικό ατύχημα, που προκλήθηκε
από κοινή υπαιτιότητα (αμέλεια) των δύο
πρώτων εναγομένων αντιδίκων τους,
οδηγών των συγκρουσθέντων οχημάτων.
Προς νομική δε θεμελίωση της αξίωσης
του αυτής εκθέτουν στην αγωγή τους, ότι
το θανατωθέν τέκνο τους αποτελούσε
μέλος του οίκου τους και εργάζονταν ως
οικοδόμος αποκερδαίνοντας από την
εργασία του αυτή ποσό 200.000 δρχ.
μηνιαίως από τις οποίες δρχ. 100.000
συνεισέφερε μηνιαίως για τη διοίκηση του
οίκου τους. Μ’ αυτό το ιστορικό η κρινόμενη
αγωγή, ως προς το προαναφερόμενο
κονδύλι είναι αόριστη, διότι οι ενάγοντες

γονείς του θανατωθέντος δεν εκθέτουν σ’
αυτή ότι ο θανατωθείς ενήλικος υιός τους
διατρεφόταν απ’ αυτούς.
Η έννοια των εξόδων κηδείας
δεν προσδιορίζεται στο παραπάνω
άρθρο 928 ΑΚ. Κατά τη γνώμη όμως
που επικράτησε στη νομολογία των
δικαστηρίων και τη νομική επιστήμη
ως έξοδα κηδείας νοούνται όλες οι
απαιτούμενες και πραγματοποιηθείσες
δαπάνες, στη συγκεκριμένη περίπτωση,
για την κηδεία του θύματος, που είναι
ανάλογες με την κοινωνική θέση και
αφορούν τη μεταφορά του νεκρού σε
τόπο άλλον από εκείνον του θανάτου του
προς ταφή, με σύνηθες μεταφορικό μέσο,
τα έξοδα ταφής και προετοιμασίας αυτής (
π.χ. δημοσίευση αγγελιών), τα έξοδα για
τη νεκρώσιμη ακολουθία (αμοιβές ιερέων
και ψαλτών, δικαιώματα Ναού), τα έξοδα
για την ταφή (μεταφορά του νεκρού στο
νεκροταφείο, ανόρυξη τάφου, αμοιβή
του γραφείου κηδειών ή των προσώπων
που συμμετέχουν στην ταφή κλπ).
Περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα για
την κατασκευή τάφου, (ΑΠ 119/99 Ελλ.
Δικ. 40.775) όχι όμως οικογενειακού
(βλ. ΑΘ. Κρητικός «Αποζημίωση από
τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα» έκδ.
1993 σελ. 178 όπου και παραπομπές
στη νομολογία), καθώς και η δαπάνη
μετακίνησης των γονέων από τον τόπο
της κατοικίας τους στον τόπο του θανάτου
του τέκνου τους για την παραλαβή του
νεκρού (ΑΠ 563/99 Ελλ. Δ. 41.404).

116/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτρης Τσιμπούκης, Γεώργιος Γρίνος).
Επικουρικό Κεφάλαιο. Πότε, κατά το νόμο, υποχρεούται να πληρώνει αποζημίωση.
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Όταν το πρόσωπο που ευθύνεται από ατύχημα (κύριος, κάτοχος και οδηγός του
αυτοκινήτου) παραμείνει άγνωστο, δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημιώσεως λόγω
υλικών ζημιών. Σχετική αγωγή απορρίπτεται.

Κατά το άρθρο 19 & 1 του
ν.489/76 το επικουρικό κεφάλαιο
είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα
πρόσωπα που ζημιώθηκαν την κατά
την & 2 του ίδιου άρθρου αποζημίωση
λόγω θανατώσεως, σωματικών βλαβών
ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά
ατυχήματα μεταξύ των άλλων
περιπτώσεων και όταν αυτός που υπέχει
ευθύνη παραμένει άγνωστος (περ. α’).
Στην περίπτωση όμως αυτή, όταν
δηλαδή το πρόσωπο που ευθύνεται από
το ατύχημα (κύριος, κάτοχος και οδηγός
του αυτοκινήτου, αρθρ. 4 ν.ΓΠΝ/1911
Κρητικός, 1998, αρ. 2200) παραμένει
άγνωστο, κατά ρητή επιταγή του ως
άνω άρθρου 19 & 1 του ν. 489/76 δεν
υπάρχει υποχρέωση αποζημιώσεως
λόγω υλικών ζημιών, τούτο δε προς
αποφυγήν συμπαικτικών ατυχημάτων
και εντεύθεν οικονομικής επιβαρύνσεως
του Επικουρικού Κεφαλαίου (Κρητικός,

αρ. 2200, 2208, ΕΑ 1383/96 Ελλ.Δ.
38.658), Εν προκειμένω, όπως άλλωστε
προεκτέθηκε, ο ενάγων ισχυρίζεται στην
αγωγή του, επί της οποίας εκδόθηκε η
εκκαλούμενη απόφαση, ότι το αυτοκίνητο
του υπέστη υλικές ζημίες από τροχαίο
ατύχημα που προκάλεσε άγνωστος
οδηγός αγνώστων στοιχείων αυτοκινήτου,
ατύχημα δηλ. ο εκ του οποίου υπεύθυνος
προς αποζημίωση παραμένει άγνωστος,
και βάσει του ιστορικού αυτού ζήτησε το
προαναφερθέν ποσό ως αποζημίωση
και χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης από το εναγόμενο
Επικουρικό Κεφάλαιο. Με αυτό όμως το
περιεχόμενο και το αίτημα και σύμφωνα
με τη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε
η ένδικη αυτή αγωγή, στρεφόμενη κατά
του Επικουρικού Κεφαλαίου, δεν είναι
νόμιμη, αφού το εναγόμενο Επικουρικό
Κεφάλαιο δεν έχει νόμιμη, κατά τα
ανωτέρω, υποχρέωση αποζημιώσεως.

160/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιώργος Κουκούλης, Αγγελος Στεργιόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράνομη στάθμευση σε οδό της πόλεως. Αμελής οδήγηση
άλλου αυτοκινήτου που συγκρούσθηκε και με το σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Υπό τα περιστατικά αυτά η
ένδικη σύγκρουση και οι εντεύθεν
ζημίες του ενάγοντος οφείλονται στην
κατά τα ανωτέρω αμελή συμπεριφορά
(οδήγηση) του ίδιου του ενάγοντος,
ενώ τέτοια υπαιτιότητα δεν βαρύνει
τον εναγόμενοεκκαλούντα, του οποίου
η προαναφερθείσα πράξη (παράνομη

στάθμευση), αν και απετέλεσε έναν
από τους αναγκαίους όρους του
αποτελέσματος, εν ελλείψει του οποίου
το αποτέλεσμα αυτό δεν θα επερχόταν,
δεν τελεί εν τούτοις σε αιτιώδη συνάφεια
με αυτό (αποτέλεσμα), αφού η εν λόγω
πράξη (της οποίας, σημειωτέον, δεν
προσδιορίζεται το παράνομο, που
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μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία στη
συγκεκριμένη περίπτωση) από μόνη
της και αντικειμενικά λαμβανόμενη
δεν είναι ικανή, κατά τα διδάγματα της
κοινής πείρας και τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων, να επιφέρει το ανωτέρω
αποτέλεσμα (σύγκρουση αυτοκινήτων
για την έννοια της αιτιώδους συνάφειας
βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1379/99 Ελ.Δ. 41.1304,
639/96 Ελλ. Δ. 39.1549), πολλώ μάλλον
που εν προκειμένω το αυτοκίνητο του

εναγομένου ήταν σταθμευμένο στην
ως άνω θέση προ αρκετών ωρών (από
τις βραδινές ώρες της προηγουμένης)
και η διέλευση των οχημάτων από
το σημείο της σταθμεύσεως γινόταν
απρόσκοπτα, με μικρή παράκαμψη του
σταθμευμένου αυτοκινήτου, το οποίο
δεν περιόριζε την ορατότητα της οδού.
Επομένως οι εναγόμενοι δεν ευθύνονται
εις αποζημίωση του ενάγοντος.

171/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Παπαναστασόπουλος, Σπύρος Αργυριάδης,
Δημήτριος Δημακόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάσιμος τραυματισμός πεζού ενώ διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα
σε σημείο χωρίς διαβάσεις. Συνυπεύθυνος ο πεζός σε ποσοστό 30% και ο απρόσεκτος
οδηγός μοτοποδηλάτου σε ποσοστό 70% (με ταχύτητα 40 χλ. τουλάχιστον).

Το τροχαίο αυτό ατύχημα
οφείλεται σε συγκλίνουσα υπαιτιότητα
τόσο του εναγομένου οδηγού, όσο και
του παθόντος πεζού, επιμεριζόμενη
σε ποσοστό 70% και 30% αντίστοιχα,
οι οποίοι δεν επέδειξαν την κατ’
αντικειμενική εκτίμηση επιμέλεια, που
θα επεδείκνυε κάθε άλλος συνετός
οδηγός και πεζός, με βάση τους νομικούς
κανόνες της κυκλοφορίας και εκείνους της
κοινής πείρας και λογικής. Ειδικότερα ο
οδηγός του μοτοποδηλάτου, καίτοι
αντελήφθηκε την κίνηση του πεζού από
απόσταση 30 μ. δεν μείωσε την ταχύτητα
του οχήματος του, όπως επέβαλαν οι

επικρατούσες συνθήκες (κατοικημένη
περιοχή, περιορισμένη ορατότητα λόγω
της νυχτερινής ώρας, προειδοποιητική
πινακίδα διάβασης πεζών), αλλά
συνέχισε να κινείται με την ίδια
ταχύτητα, που ανέρχονταν τουλάχιστον
σε 40 χιλ. την ώρα. Περαιτέρω ο παθών
πεζός επεχείρησε να διασχίσει κάθετα
το οδόστρωμα σε σημείο όπου δεν
υπήρχαν διαβάσεις πεζών και δεν ήλεγξε
προηγουμένως την απόσταση και την
ταχύτητα του μοτοποδηλάτου, το οποίο
κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας της
οδού με κατεύθυνσης προς την παραλία
Πατρών.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

535

205/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Βλασόπουλος, Κων. Χατιάδης, Μάριος
Παπαθεοδώρου, Βασίλειος Χρονόπουλος).
Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου. Επέλευση της ζημίας. Εναγόμενοι ο ασφαλιστής
και ο αδικοπρακτήσας. Δικαίωμα αναγωγής με παρεμπίπτουσα αγωγή και προ της
καταβολής (691 Κ.Πολ.Δ.). Αγωγή ασφαλιστή κατά του αδικοπρακτήσαντος. Στοιχεία
για να είναι ορισμένη. Περίπτωση που οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε άδεια
οδήγησης. Περιστατικά. Ανήλικος. Συντρέχον πταίσμα (300 Α.Κ.). Πότε προτείνεται
σε αυτοκινητικό ατύχημα.

Από τις διατάξεις των άρθρων 2,
6 § 1, 10 § 1 και 11 § 1 του ν. 489/76,
προκύπτει ότι το πρόσωπο στο οποίο
προξενήθηκε ζημία συνεπεία τροχαίου
ατυχήματος, έχει ευθεία και αυτοτελή
αξίωση κατά του ασφαλισμένου
υπαιτίου οδηγού και της ασφαλιστικής
εταιρίας, στην οποία το ζημιογόνο
όχημα ήταν ασφαλισμένο κατά το
χρόνο του ατυχήματος, δυνάμει ενεργού
συμβάσεως ασφαλίσεως. Σε ασφαλιστική
σχέση που δεν λειτούργησε παθολογικά,
η αποκατάσταση της ζημίας από τον
ασφαλιστή, δεν δημιουργεί προβλήματα
στη σχέση μεταξύ ασφαλισμένου και
ασφαλιστή και ειδικότερα δεν τίθεται
θέμα αναγωγής του ασφαλιστή κατά
του ασφαλισμένου, Αφού ο ασφαλιστής
καταβάλλοντος την αποζημίωση στο
ζημιωθέντα τρίτο, εκπληρώνει τη δική
του υποχρέωση που απορρέει από την
ασφαλιστική σύμβαση. Ο ασφαλιστής
όμως δεν μπορεί να αντιτάξει έναντι
του ζημιωθέντος τρίτου, ενστάσεις από
την ασφαλιστική σύμβαση, οι οποίες
λειτουργούν στις μεταξύ ασφαλιστή
και ασφαλισμένου εσωτερικές σχέσεις,
υποχρεούμενος να αποκαταστήσει τη
ζημία του τρίτου, χωρίς όμως να έχει την
υποχρέωσηαυτήέναντιτουασφαλισμένου.
Στην περίπτωση αυτή, που ασφαλιστής

κατέβαλε στον τρίτο την αποζημίωση,
ελευθερώνει τον ασφαλισμένο, ο οποίος
γίνεται αδικαιολογήτως πλουσιότερος, γι’
αυτό και ο ασφαλιστής υποκαθίσταται,
σύμφωνα με το άρθρο 488 ΑΚ στα
δικαιώματα του ζημιωθέντος, του οποίου
η απαίτηση έναντι του ασφαλισμένου
μεταβιβάζεται αυτοδικαίως από το νόμο
στον ασφαλιστή. Με τον τρόπο αυτό
ο ασφαλιστής αποκτά το δικαίωμα να
στραφεί κατά του ασφαλισμένου και να
ζητήσει από αυτόν, ό,τι εκείνος όφειλε και
ο ασφαλιστής κατέβαλε στον τρίτο. Την
αξίωση του αυτή ο ασφαλιστής μπορεί
να ασκήσει είτε με παρεμπίπτουσα
αγωγή, κατά την εκδίκαση αγωγής του
ζημιωθέντος κατ’ αυτού, είτε με ευθεία
αγωγή κατά του ασφαλισμένου και πριν
ακόμη καταβάλει την αποζημίωση στον
τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 69 § 1 ΚΠολΔ
(ΑΠ 197/98 Ελ. Δ. 39. 822, ΑΠ 277/99 Ελ.
Δ. 4 0. 1311). Η εξ αναγωγής αυτή αγωγή
του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου ή
των κληρονόμων αυτού, σε περίπτωση
θανάτου του, πρέπει να είναι ορισμένη,
περιέχουσα όλα τα κατά το άρθρο 216
ΚΠολΔ στοιχεία, θα πρέπει δηλαδή ο
εξ αναγωγής ενάγων ασφαλιστής να
επικαλείται, κατά τα ουσιώδη αυτής
στοιχεία, τη σύμβαση ασφάλισης, δυνάμει
της οποίας υποχρεούται σε αποζημίωση
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του τρίτου, τον όρο της σύμβασης δυνάμει
του οποίου η προς τον τρίτο αποζημίωση
δεν καλύπτεται από την ασφαλιστική
σύμβαση, καθώς και τα θεμελιούντα την
υποχρέωση του εναγομένου πραγματικά
περιστατικά προς αποζημίωση του τρίτου
και το είδος της αποζημιώσεως κατά
αιτία και ποσό, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα αφενός μεν στο δικαστήριο να
αποφανθεί για τη νομική βασιμότητά της,
αφετέρου δε στον εναγόμενο να αμυνθεί.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιέχει η εξ
αναγωγής αγωγή του ασφαλιστή και αν
ακόμη μεταξύ αυτού και του τρίτου έχει
εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, διότι ο
ασφαλισμένος που δεν υπήρξε διάδικος
στη μεταξύ τους δίκη, δεν δεσμεύεται
από το δεδικασμένο που απορρέει από
τη δικαστική απόφαση η οποία εκδόθηκε
μεταξύ ασφαλιστή και τρίτου, δικαιουμένου
του ασφαλισμένου στη δίκη που ανοίγεται
με την εξ’ αναγωγής αγωγή του ασφαλιστή
να αντιτάξει όλους τους ισχυρισμούς του
που θα μπορούσε να αντιτάξει κατά
του τρίτου (ΑΠ 194/92 Ελ.Δ.33.1592).
Περίπτωση που ο ασφαλιστής μπορεί
να ασκήσει κατά του ασφαλισμένου ή
των κληρονόμων του αναγωγή, υπάρχει
και όταν δυνάμει όρου της ασφαλιστικής
συμβάσεως συμφωνήθηκε ότι αποκλείεται
η ασφαλιστική κάλυψη, όταν το ζημιογόνο
όχημα, οδηγείτο από οδηγό που εστερείτο
της κατά το νόμο απαιτουμένης αδείας
για την οδήγηση αυτού. Ο όρος αυτός
εγκύρως μπορεί να συνομολογηθεί
με την ασφαλιστική σύμβαση, είτε με
την ενσωμάτωσή του σ’ αυτή, είτε με
παραπομπή στις διατάξεις του όρθρου 25
§ 6 της υπ’ αριθμ. Κ4/585/78 υπουργικής
απόφασης, η οποία ως προς τις διατάξεις
της του προαναφερομένου άρθρου, με τις
οποίες αποκλείεται η ασφαλιστική κάλυψη,
όταν ο υπαίτιος οδηγούσε το ζημιογόνο
όχημα χωρίς να έχει την κατά νόμο άδεια
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ικανότητας οδηγού, έχει εκδοθεί χωρίς
νομοθετική εξουσιοδότηση (ΑΠ 197/98
όπ. παρ. ΑΠ 425/2000 Ελ.Δ.41.1589,
ΑΠ 974/99 Ελ.Δ.41.55). Ο όρος αυτός
της ασφαλιστικής σύμβασης περί
αποκλεισμού της ασφαλιστικής κάλυψης,
εφόσον περιέχεται στους εντύπους
όρους ασφαλιστικών συμβάσεων που
διατυπώνονται εκ των προτέρων από
τον ασφαλιστή για απροσδιόριστο αριθμό
μελλοντικών συμβάσεων, αποτελεί γενικό
όρο των συναλλαγών, με την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 2251/94 και θα πρέπει
να εκτυπώνεται ευανάγνωστα σε εμφανές
μέρος του εγγράφου της σύμβασης
(άρθρο 2 § 3 του προαναφερομένου
νόμου) δε δεσμεύει δε τον καταναλωτή
ασφαλισμένο, αν αυτός κατά την
κατάρτιση της σύμβασης τον αγνοούσε
ανυπαιτίως και ο ασφαλιστής δεν του
υπέδειξε την ύπαρξή του ή του στέρησε
τη δυνατότητα να λάβει πραγματική
γνώση του περιεχομένου του (άρθρο
2 § 1 του νόμου). Τυχόν δε όρος της
σύμβασης με τον οποίο βεβαιώνεται ότι
ο ασφαλισμένος γνωρίζει τον όρο αυτό
ενώ πραγματικά τον αγνοεί είναι άκυρος
ως καταχρηστικός (άρθρο 2 § 7 περ. κ
β’ του προαναφερομένου νόμου). Στην
προκειμένη περίπτωση ή ήδη εφεσίβλητη
ασφαλιστική εταιρία “INTERLIFE ΑΕ” με
την εξ αναγωγής αγωγή της κατά των ήδη
εκκαλούντων Ε.Τ. και Π.Τ. εζήτησε όπως
σε περίπτωση ήττας επί της αγωγής του
ενάγοντος και ζημιωθέντος τρίτου Γ.Χ.,
υποχρεωθούν οι προαναφερόμενοι εξ
αναγωγής εναγόμενοι, ως εξ αδιαθέτου
κληρονόμοι του ασφαλισμένου της Ε.Τ.
να της καταβάλουν νομιμοτόκως κάθε
ποσό που η εξ αναγωγής ενάγουσα
ασφαλιστική εταιρία ήθελε υποχρεωθεί
να καταβάλει στον Γ.Χ. Στο δικόγραφο
της εξ αναγωγής αγωγή της η εν λόγω
ασφαλιστική εταιρία ενσωματώνει εξ
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ολοκλήρου την αγωγή του Γ.Χ. και αφού
εκθέτει ότι ο κληρονομηθείς από τους
εναγομένους ασφαλισμένος Ε.Τ., είχε
ασφαλίσει το ζημιογόνο μοτοποδήλατο
του στην εξ αναγωγής ενάγουσα,
ισχυρίζεται επί λέξει τα εξής: «κατά
την κυκλοφορία του οχήματος αυτού,
σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω
AYE K4/585/1978, αλλά και της ανωτέρω
μεταξύ μας ασφαλιστικής συμβάσεως
την οποία γνώριζε και αποδέχτηκε
ανεπιφύλακτα ο Ε.Τ.». Δεν επικαλείται
όμως η εξ αναγωγής ενάγουσα ποίο όρο
της ασφαλιστικής συμβάσεως παρέβη
ο ασφαλισμένος, δυνάμει του οποίου
αυτή δεν υποχρεούτο να καλύψει την
αστική ευθύνη του ασφαλισμένου της.
Σημειωτέον ότι και στην ενσωματωμένη
στην εξ αναγωγής αγωγή, κυρία αγωγή
του τρίτου Γ.Χ., δεν γίνεται λόγος περί μη
υποχρεώσεως της εν λόγω ασφαλιστικής
εταιρίας να καλύψει την αστική ευθύνη του
ασφαλισμένου της. Επομένως, σύμφωνα
με όσα παραπάνω αναπτύχθηκαν η εξ
αναγωγής αγωγή της προαναφερομένης
εφεσίβλητης έπρεπε να απορριφθεί
ως αόριστη και κατ’ ακολουθίαν το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχτηκε
αυτή, έσφαλε ως προς την ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου γι’ αυτό και πρέπει
να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη, κατά
παραδοχή ως βάσιμου της έφεσης των εξ
αναγωγής εναγομένων, συμψηφισθεί δε η
μεταξύ τους δικαστική δαπάνη και για τους
δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, λόγω ευλόγου
αμφιβολίας της εξ αναγωγής ενάγουσας
ως προς την έκβαση της δίκης, όπως στο
διατακτικό καθορίζεται.
Η ένσταση περί συντρέχοντος
πταίσματος δεν μπορεί να προβληθεί κατά
ανηλίκου κάτω των 10 ετών, διότι αυτός
είναι πρόσωπο ακαταλόγιστο. Όταν όμως
ο κάτω των 10 ετών ανήλικος ζημιώθηκε
από τροχαίο ατύχημα και οι γονείς αυτού
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ενάγουν ατομικώς και όχι ως νόμιμοι
αντιπρόσωποί του, και ζητούν οι ίδιοι
αποζημίωση, τότε ο υπαίτιος που ενάγεται
παραδεκτώς προτείνει κατ’ αυτών ένσταση
συντρέχοντος πταίσματος των ιδίων, που
παραμέλησαν να ασκήσουν την δέουσα
εποπτεία του ανηλίκου. Όταν όμως ο
ανήλικος έχει συμπληρώσει το 14° έτος
της ηλικίας του έχει πλήρη αδικοπρακτική
ικανότητα ο ίδιος και δεν μπορεί να
προβληθεί κατά των γονέων του που
ασκούν τη γονική μέριμνα αυτού, ένσταση
συντρέχοντος πταίσματος των ιδίων λόγω
μη ασκήσεως της δέουσας εποπτείας
αυτού, η δε ένσταση των ευθυνόμενων σε
αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση,
προς απόκρουση της αγωγής του έχοντος
συμπληρώσει το 14° έτος της ηλικίας του
ανηλίκου, ότι συνυπαίτιοι είναι και οι
γονείς του διότι δεν άσκησαν την δέουσα
εποπτεία, είναι απαράδεκτη (βλ. Αθ.
Κρητικός «Αποζημίωση από τροχαία
αυτοκινητικά ατυχήματα» έκδ. 1992 § §
82 και 94, Αν. Φλούδας «Αστική Ευθύνη εξ
αυτοκινητικών ατυχημάτων έκδ. 1985 σελ.
105). Τέλος η ένσταση περί συντρέχοντος
πταίσματος του ζημιωθέντος, στη
διαδικασία των διαφορών για ζημιές από
αυτοκίνητο καθώς και από τη σύμβαση
ασφάλισης του (ΚΠολΔ 681Α), πρέπει
να προτείνεται με ποινή απαραδέκτου,
είτε με τις προτάσεις που κατατίθενται
μέχρι την έναρξη της πρώτης συζήτησης
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, είτε
με σχετική δήλωση του ενισταμένου
που καταχωρίζεται στα πρακτικά της
πρωτοβάθμιας δίκης, για το ορισμένο δε
αυτής ο ενιστάμενος εναγόμενος πρέπει
να επικαλείται κατά τρόπο ορισμένο
και σαφή τα πραγματικά περιστατικά
που συνιστούν συνυπαιτιότητα του
ζημιωθέντος (ΑΠ 485/01 Ελ. Δ. 43.384).
Επομένως ο τέταρτος λόγος της έφεσης
της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας
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με την επωνυμία «INTERLIFE ΑΑΕΓΑ»,
με τον οποίο αυτή παραπονείται ότι
εσφαλμένα απορρίφθηκε από το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο ο ισχυρισμός
της, που προέβαλε προς απόκρουση
της αγωγής του ζημιωθέντος ότι
συντρέχει συντρέχον πταίσμα των
γονέων του ζημιωθέντος αυτού, διότι

αυτοί παραμέλησαν να ασκήσουν την
δέουσα εποπτεία, είναι απορριπτέος
προέχοντος ως απαράδεκτος, αφού με
την αγωγή του ο ενάγων αυτός, που είχε
συμπληρώσει το 14° έτος της ηλικίας του,
εζήτησε αποζημίωση ο ίδιος ατομικώς και
όχι οι ασκούντες την γονική αυτού μέριμνα
γονείς του.

221/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Καρέλας, Βασίλης Χρονόπουλος, Αλκαίος Βγενόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή παθόντος για διαφυγόντα κέρδη από την εργασία του.
Απαιτείται κοινοποίηση της αγωγής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλιώς είναι απαράδεκτη η
αγωγή. Εξυπηρέτηση του παθόντος από τη μητέρα του κατά το χρόνο της ανικανότητάς
του προς αυτοεξυπηρέτηση. Καταβάλλεται το ποσό που θα εισέπραττε ένας τρίτος
για την εξυπηρέτηση αυτή ως οικιακός βοηθός.

Με την ένδικη αγωγή της ζητεί
να της επιδικασθεί αποζημίωση για
διαφυγόντα κέρδη από την εργασία
της, ως διανομέα φαγητών, συνολικού
ποσού 555.000 δρχ., χωρίς όμως να
επικαλείται και να προσκομίζει βεβαίωση
περί κοινοποιήσεως της αγωγής της στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και πρέπει ως προς το
κεφάλαιο αυτό να κηρυχθεί απαράδεκτη
η συζήτηση της αγωγής (άρθρο 10 & 5
Ν.489/1976, όπως προστέθηκε με το
άρθρο 10 παρ. 5 περ. η του ν.2741/1999).
Επίσης αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα λόγω
του τραυματισμού της, αναγκάστηκε

να χρησιμοποιήσει για χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών τη μητέρα της,
προκειμένου να την φροντίζει και να την
αναπληρώνει στις οικογενειακές ανάγκες
και υποχρεώσεις, καταβάλλοντος σ’ αυτή
το ποσόν των 90.000 δρχ. το μήνα, που
αποτελεί ισοδύναμη δαπάνη που αυτή
θα κατέβαλε αν προσλάμβανε τρίτο
πρόσωπο ως οικιακό βοηθό (ΕΑ 1337/
1994 Ελλ. Δικ. 36.645, ΕΘ 2710/1999
Αρμ. 53.1704) και μετά την αφαίρεση
του ποσοστού συνυπαιτιότητας, που
την βαρύνει πρέπει να της επιδικασθεί
το ποσό των 126.000 δρχ.

268/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Σαλαμαλίκης και Ευάγγελος Ματσούκης, Άννα Μαρινάκη).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάσιμος τραυματισμός συνεπιβάτη μοτοποδηλάτου.
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Τραυματισμός στην κεφαλή του. Είναι συνυπεύθυνος του τραυματισμού του επειδή δεν
έφερε κράνος σε ποσοστό 20%. Αξίωση μητέρας του θανατωθέντος για την απώλεια
της διατροφής που ελάμβανε από τον θανατωθέντα γυιό της. Απορρίπτεται το αίτημα
γιατί της χορηγήθηκε σύνταξη από το ΙΚΑ και η απαίτησή της αυτή μεταβιβάστηκε
ex lege στο ΙΚΑ.

Από την προαναφερόμενη
σύγκρουση τραυματίσθηκε θανασίμως ο
συνεπιβαίνων του μοτοποδηλάτου Σ.Δ., ο
οποίος υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική
κάκωση εκ της οποίας, ως μόνης ενεργού
αιτίας, επήλθε ο θάνατός του. Από τα
προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα
αποδείχθηκε ότι ο παραπάνω θανών δεν
έφερε προστατευτικό κράνος. Επομένως,
λαμβανομένου υπόψη του σημείου του
σώματος που τραυματίσθηκε (κεφάλι), η
έλλειψη αυτή συνετέλεσε στο θανάσιμο
τραυματισμό του και συνεπώς είναι και
αυτός συνυπαίτιος για τις επελθούσες
ζημίες και μάλιστα σε ποσοστό 20%.
Συνεπώς πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή
ως και ουσιαστικά βάσιμη η νόμιμη (αρθρ.
300 Α.Κ.) ένσταση για το λόγο αυτό που
προβάλλουν οι εναγόμενοι.
Η πρώτη ενάγουσα ισχυριζόμενη
ότι συγκατοικούσε με τον θανόντα
υιό της και ότι ο τελευταίος κατέβαλε
μηνιαίως 60.000 δρχ. για τη διατροφή
της, την οποία και στερήθηκε μετά το
θάνατο του, ζήτησε να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να της καταβάλουν το
ποσό αυτό για μία πενταετία. Από τα
προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα
αποδείχθηκαν τα εξής. Ο θανών ήταν
ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Με την υπ’ αριθμ

2419/27.7.1998 απόφαση του Διευθυντή
ΙΚΑ Πατρών χορηγήθηκε στην πρώτη
ενάγουσα, ως μητέρα του θανόντος την
οποία ο τελευταίος συντηρούσε, μηνιαία
σύνταξη αρχομένη από 1.2.1998 ύψους
97.960 δραχμών. Κατά το ποσό αυτό
όμως, σύμφωνα με το άρθρο 19 § 5 του
ΝΔ 4104/1960, όπως αντικ. με αρθρ. 18
§ 1 του ν. 4476/65 και συμπληρώθηκε
με αρθρ. 18 του ν. 1654/1986, η αξίωση
αυτή της εναγούσης μεταβιβάστηκε
ex lege στο ΙΚΑ και συνεπώς αυτή δε
νομιμοποιείται να ζητήσει το ποσό αυτό,
ούτε έχει εφαρμογή στην προκειμένη
περίπτωση η διάταξη της Α.Κ. 930 § 3 για
αθροιστική απόληψη της αποζημίωσης
από τον υπόχρεο και το ΙΚΑ. (Εφ. Αθ.
9921/99 Ελλ. Δνη 2002, 1437, Κρητικός
Αποζημίωση παρ. 638 επ. 642). Συνεπώς
εφόσον η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι το
ποσό τη διατροφής της από το θανόντα
ανερχόταν σε 60.000 δραχμές μηνιαίως
και αποδείχθηκε ότι αυτή λαμβάνει από
το ΙΚΑ, λόγω του θανάτου του υιού της,
το ποσό των 97.960 δραχμών, δηλαδή
λαμβάνει περισσότερα χρήματα απ’
αυτά που ο θανών υιός της διέθετε για
τη διατροφή της, το σχετικό κονδύλι
της αγωγής πρέπει να απορριφθεί ως
ουσιαστικά αβάσιμο.
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281/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Δημακόπουλος, Κώστας Ελ. Πετρόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική εταιρεία και Επικουρικό Κεφάλαιο. Ζητήματα
παραγραφής.

Με την υπ’ αριθμ. 256/1998
απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου
υποχρεώθηκε τελεσιδίκως η ήδη
ενάγουσαεφεσίβλητη Α.Δ. να καταβάλει
εις ολόκληρον με τον σύζυγο της A, τότε
εναγομένους, στη μεν Δ.Β. το ποσό των
420.800 δραχμών στη δε B. χήρα Χ.B.,
τότε ενάγουσες, το ποσό των 736.096
δραχμών, μετά των τόκων και εξόδων,
ως αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα
που έλαβε χώρα την 2621994 στο
Μιντιλόγλι Πατρών από υπαιτιότητα
(κατά 80%) του ανωτέρω συζύγου της
ενάγουσας κατά την οδήγηση του υπ’
αριθμ. ΑΧΗ 6265 ΙΧΦ αυτοκινήτου
της τελευταίας (ενάγουσας), το οποίο
ήταν ασφαλισμένο στην ασφαλιστική
εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΑΕΓΑ», εις εκτέλεση δε της αποφάσεως
αυτής η ενάγουσα κατέβαλε την 451998
στις προαναφερθείσες δικαιούχους
το συνολικό ποσό των 2.045.098
δραχμών προς πλήρη και ολοσχερή
εξόφληση της απαιτήσεως τους από
κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Με την
νομίμως δημοσιευθείσα υπ’ αριθμ. Κ3/
8954/23101996 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης ανακλήθηκε οριστικά η άδεια
λειτουργίας της ανωτέρω ασφαλιστικής
εταιρίας και στο σύνολο των δικαιωμάτων
και των υποχρεώσεων της από την ένδικη
αυτή ασφαλιστική σύμβαση υπεισήλθε
κατά νόμον το εναγόμενοεκκαλούν
«Επικουρικό Κεφάλαιο» (αρθρ. 25 § 4
του ν. 489/76), από τούτο δε (επικουρικό
κεφάλαιο) ζήτησε η ενάγουσα με την

αγωγή της την καταβολή του ανωτέρω
ποσού που η ίδια κατέβαλε στους
ζημιωθέντες κατά τα προεκτεθέντα
(αρθρ. 189 Εμπ. Ν. και ήδη 1 και 7 του
ν. 2496/97 από τον οποίο διέπονται και οι
υφιστάμενες κατά την έναρξη της ισχύος
του ασφαλιστικές συμβάσεις (αρθρ. 33
§4 του ίδιου ν. 2496/97) και αρθρ. 6 ΤΟΥ
V. 489/76). Το εναγόμενο Επικουρικό
Κεφάλαιο, που δεν αρνείται τα ανωτέρω
πραγματικά περιστατικά, ισχυρίστηκε
προς απόκρουση της αγωγής ότι η ένδικη
αξίωση της ενάγουσας έχει υποπέσει
στην κατά το άρθρο 195 του Εμπ.Ν. τριετή
παραγραφή και ζήτησε την απόρριψη της
αγωγής ως παραγεγραμμένης. Για την
ένσταση αυτή του εναγομένου πρέπει
να λεχθούν τα ακόλουθα. Η από 871994
αγωγή των ανωτέρω ζημιωθέντων επί
της οποίας εκδόθηκε η εκτελεσθείσα υπ’
αριθμ. 256/98 απόφαση του Εφετείου
Πατρών επιδόθηκε στην ήδη ενάγουσα
την 2571994, κατά συνέπειαν δε από
την επομένη (αρθρ. 241 §1 του ΑΚ)
του τέλους του έτους αυτού, ήτοι από
την 111995, άρχισε να τρέχει η τριετής
παραγραφή του ισχύοντος τότε άρθρου
195 του Εμπ. Ν. (ήδη τετραετής, αρθρ.
10 του ν. 2496/97) για την ένδικη αξίωση
της ενάγουσας ασφαλισμένης κατά της
ασφαλιστικής εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΑΕΓΑ» και εν συνεχεία κατά του
εναγομένου «Επικουρικού Κεφαλαίου»,
αφού α) κατά τη ρητή ως άνω διάταξη
του άρθρου 195 του Εμπ. Ν. (όπως και
τη νεότερη του άρθρου 10 του ν. 2496/
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97) η οριζόμενη παραγραφή αρχίζει από
το τέλος του έτους εντός του οποίου
γεννήθηκε η αξίωση, β) κατά τη σταθερή
άποψη της θεωρίας που επικράτησε και
στη νομολογία η υπ’ όψιν αξίωση γεννάται
από την επίδοση στον ασφαλισμένο
της σχετικής περί αποζημιώσεως
αγωγής του ζημιωθέντος τρίτου,
οπότε πραγματώνεται η ασφαλιστική
περίπτωση (βλ. λεπτομερώς Κρητικόν,
1998, αρ. 19.11.1993 με περαιτέρω
παραπομπές), και γ) αν κατά τη διάρκεια
της παραγραφής, όπως εν προκειμένω,
επέλθει πτώχευση ή ανάκληση της
άδειας του ασφαλιστή, η αρχομένη
παραγραφή συνεχίζεται κανονικώς
έναντι του Επικουρικού Κεφαλαίου, ως
υποκατάστατου, κατά τα ανωτέρω, του
ασφαλιστή, το οποίο (Ε.Κ.) και νομίμως
προβάλλει την παραγραφή αυτή,
συμπληρουμένη (βλ. Κρητικόν, 1990, αρ.
1918), από την ως άνω δε έναρξη της
παραγραφής (111995) μέχρι την επίδοση
της ένδικης αγωγής στο εναγόμενο
Επικουρικό Κεφάλαιο (1921999)
συμπληρώθηκε κατ’ αρχήν ο ειρημένος
χρόνος της τριετούς παραγραφής που
προέβαλε το εναγόμενο. Περαιτέρω
αποδεικνύονται τα εξής. Κατά την
εκδίκαση στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Πατρών της ειρημένης από 841994
αγωγής αποζημιώσεως των παθόντων
τρίτων (Δ.Β. κ.λ.π.) που έγινε την 2611996
έλαβε μέρος, ως συνεναγομένη με την
ήδη ενάγουσα και τον σύζυγο της, και
η ασφαλιστική εταιρία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΑΕΓΑ» που κατά τα προεκτεθέντα είχε
ασφαλίσει το ζημιογόνο αυτοκίνητο της
ενάγουσας, παραστάσα αυτοτελώς
δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της
Α.Β., ο οποίος και υπέβαλε προτάσεις,
αρνούμενος την ουσιαστική βασιμότητα
της αγωγής. Η συμμετοχή αυτή της
ασφαλιστικής εταιρίας στη δίκη για την
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απόκρουση της αγωγής αποζημιώσεως
των ζημιωθέντων τρίτων, έστω και
αυτοτελώς (κεχωρισμένως από τους
λοιπούς εναγομένους) και με διαφορετικό
πληρεξούσιο δικηγόρο, εκφράζει σαφώς
τη βούληση της ασφαλιστικής εταιρίας για
αναγνώριση της εναντίον της αξιώσεως
του ασφαλισμένου, εν προκειμένω δε της
ενάγουσαςεφεσίβλητης, στην περίπτωση
που ο τελευταίος (ασφαλισμένος)
υποχρεωθεί να αποζημιώσει τον
ζημιωθέντα τρίτον, η αναγνώριση δε
αυτή διακόπτει την παραγραφή κατά το
άρθρο 260 του ΑΚ, που εφαρμόζεται,
όπως και οι λοιπές διατάξεις του ΑΚ
περί διακοπής και αναστολής της
παραγραφής (Κρητικός, 1998 αρ.
1914), και στην εξεταζόμενη περίπτωση
της αξιώσεως του ασφαλισμένου κατά
του ασφαλιστή (βλ. για όλα τα ανωτέρω
Κρητικόν, 1998, αρ. 1914, 1915, τον ίδιο,
Ελλ.Δ. 35. 698 επ. υπό την Εφ. Ναυπλ.
309/90). Η διακοπή της παραγραφής έχει
ως αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται ο
χρόνος που πέρασε έως τότε και αφότου
περατώθηκε η διακοπή να αρχίζει νέα
ομοειδής παραγραφή (αρθρ. 270 §1
του Α.Κ.), εν προκειμένω δε η νέα αυτή
παραγραφή αρχίζει από το τέλος του έτους
μέσα στο οποίο περατώθηκε η διακοπή,
ήτοι από την 111997, κατ’ εφαρμογήν, και
για την ταυτότητα του νομικού λόγου, του
άρθρου 270 §2 του ΑΚ που ορίζει ότι στις
ανάλογες περιπτώσεις της βραχυχρόνιας
παραγραφής του άρθρου 250 του
ΑΚ, στις οποίες η παραγραφή αρχίζει
επίσης, όπως και η προκειμένη, μόλις
λήξει το έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει
η έναρξη της παραγραφής (αρθρ.
253 του ΑΚ), η νέα, μετά τη διακοπή,
παραγραφή αρχίζει μόλις λήξει το έτος
μέσα στο οποίο περατώθηκε η διακοπή.
Από τον ως άνω χρόνο της ενάρξεως της
νέας παραγραφής της ένδικης αξίωσης
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της ενάγουσας (111997) μέχρι την κατά
τα προεκτεθέντα επίδοση της αγωγής
στο εναγόμενο Επικουρικό Κεφάλαιο
(1921999) δεν συμπληρώθηκε η
προταθείσα και ισχύουσα εν προκειμένω
τριετής παραγραφή του άρθρου 195 του
Εμπ. Ν., όπως βάσιμα, κατ’ αντένσταση,
πρότεινε η εναγομένη, και η προταθείσα
αυτή ένσταση της παραγραφής είναι
αβάσιμη και απορριπτέα. Επομένως το

πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την
προσβαλλόμενη απόφαση του δέχθηκε
τα ίδια, αν και με εσφαλμένον υπολογισμό
του χρόνου της παραγραφής αλλά και
της νομικής της θεμελίωσης, και μετ’
απόρριψιν της ενστάσεως αυτής δέχθηκε
την αγωγή, δεν έσφαλε στην κρίση του
αυτή, και τα αντίθετα που το εναγόμενο
υποστηρίζει με την κρινόμενη έφεσή του
είναι αβάσιμα και απορριπτέα.

288/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Τσάγας, Δημήτριος Γκουβίτσας).
Αυτοκίνητο. Πώλησή του με τη διαβεβαίωση του πωλητή ότι το μεταχειρισμένο
αυτοκίνητο δεν είχε βλάβες και φθορές από την προηγούμενη εικοσαετή χρήση του.
Διαπίστωση άλλου πραγματογνώμονα ότι είχε ελαττώματα το αυτοκίνητο. Αγωγή για
αναστροφή της πώλησης εκ μέρους του αγοραστή. Το εφετείο επιδίκασε ποσό για τη
μείωση του τιμήματος και δεν δέχτηκε την αναστροφή.

Την 17/9/1992 ο Μ.Ν., ενεργώντας
ως αντιπρόσωπος του εναγομένου,
πώλησε το πιο πάνω αυτοκίνητο στον
ενάγοντα αντί τιμήματος 1.500.000
δρχ., έναντι του οποίου κατέβαλε
350.000 δρχ., και για το υπόλοιπο
αποδέχθηκε συναλλαγματικές. Ο Μ.N.,
κατά την κατάρτιση της συμβάσεως και
την παράδοση του αυτοκινήτου στον
ενάγοντα αγοραστή τον διαβεβαίωσε
ότι ήταν σε καλή κατάσταση και δεν είχε
βλάβες και φθορές από την προηγουμένη
εικοσαετή χρήση του. Ο ενάγων δοκίμασε
το αυτοκίνητο ως προς την ασφαλή του
οδήγηση, το κυκλοφόρησε μέχρι την 7/12/
1992 και την ημέρα αυτή υπέβαλε προς
τον Οικονομικό Έφορο Λεχαινών δήλωση
ακινησίας λόγω βλάβης του. Περαιτέρω
από την έκθεση πραγματογνωμοσύνης με
ημερομηνία 7/12/1992 του ηλεκτρολόγου
μηχανολόγου Ι.Κ. αποδείχθηκε ότι το
παραπάνω αυτοκίνητο είχε τα παρακάτω

ελαττώματα και ελλείψεις 1) ….. κ.λ.π.
Ο ίδιος πραγματογνώμων για
την αξιόπιστη οδική συμπεριφορά
του οχήματος αυτού προτείνει την
αποκατάσταση των αλλαγμένων μερών με
τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή
του και την επισκευή των υπολοίπων.
Τα ελαττώματα αυτά και οι ελλείψεις
βεβαιώνονται και από τους μάρτυρες
αποδείξεως και δεν αποδείχθηκε ότι ο
ενάγων αγοραστής τα γνώριζε, δηλαδή
ότι κατά την κατάρτιση της πωλήσεως το
αυτοκίνητο είχε τα παραπάνω ελαττώματα,
που αναιρούσαν ή μείωναν ουσιωδώς την
αξία ή την χρησιμότητα του και δέχθηκε
να το αγοράσει στην κατάσταση που
βρισκόταν, αφού αυτό είχε βαφεί από τον
M.N. και δεν ήταν εμφανείς οι οξειδώσεις
του, ούτε ελέγχθηκε προηγουμένως από
τεχνικό της επιλογής του ενάγοντος.
Εξάλλου το γεγονός, ότι το αυτοκίνητο
είχε κυκλοφορήσει είκοσι έτη και ο
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ενάγων όφειλε να γνωρίζει την ύπαρξη
των ελαττωμάτων από τη μακροχρόνια
χρήση του δεν εξομοιώνεται με γνώση
του, καθόσον αυτός κατά την κατάρτιση
της πωλήσεως δεν είχε υποχρέωση να
το εξετάσει λεπτομερώς και αρκέστηκε
στις διαβεβαιώσεις του αντιπροσώπου
του πωλητή, ότι βρισκόταν σε καλή
κατάσταση. Περαιτέρω αποδείχθηκε
ότι από την ύπαρξη των παραπάνω
ελαττωμάτων μειώνονταν ουσιωδώς η
αξία και η χρησιμότητα του αυτοκινήτου
που πούλησε ο εναγόμενος στον ενάγοντα
κατά ποσοστό 30% σε σχέση προς την
αξία και τη χρησιμότητα αυτού χωρίς
τα πραγματικά ελαττώματα. Δεδομένου
όμως ότι η ζημία την οποία ήθελε υποστεί
ο εναγόμενος από την επιστροφή ενός
αυτοκινήτου που είχε χρησιμοποιηθεί
επί 3 μήνες, είναι δυσανάλογα μεγάλη
σε σχέση με την αντίστοιχη ωφέλεια
του ενάγοντος, ο οποίος μπορούσε
να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο,
αποκαθιστώντας ο ίδιος τα ελαττώματα
σε συνεργείο της δικής του επιλογής,

όπως προτείνει και ο πραγματογνώμων,
το Δικαστήριο κρίνει ότι σύμφωνα με το
άρθρο 542 ΑΚ. πρέπει να επιδικαστεί στον
ενάγοντα μόνο μείωση του τιμήματος,
μολονότι αυτός άσκησε την αγωγή για
αναστροφή της πώλησης, καθόσον κάτω
από τις παραπάνω περιστάσεις και εν
όψει της καλής πίστης (αφού είναι τεχνικά
ευχερής ή άρση των ελαττωμάτων), δεν
δικαιολογείται μία τέτοια αναστροφή (ΑΠ
304/1993 Ελλ. Δικ. 35 1365, ΑΠ 754/1984
Ελλ.Δικ. 26, 30 ΕΑ 944/1995 ΝοΒ 44,
63). Εξάλλου, κατά το χρόνο κατάρτισης
της συμβάσεως και παράδοσης του
αυτοκινήτου η αγοραία αξία του, που
συνέπιπτε με τη συμφωνημένη τιμή του,
ήταν χωρίς τα πραγματικά του ελαττώματα
1.500.000 δρχ., ενώ η ίδια αξία με τα
ελαττώματα ήταν στον ίδιο χρόνο 30%
κατώτερη, δηλαδή 1.050.000 δρχ.
(1.500.000Χ 70%). Επομένως η μείωση
του συμφωνημένου τιμήματος που πρέπει
να επιδικαστεί στον ενάγοντα, κατά μερική
παραδοχή της αγωγής του ανέρχεται σε
450.000 δρχ.

301/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Γκόντας, Άγγελος Στεργιόπουλος, Στάθης Τζεφριός).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Στάθμευση του προπορευομένου αυτοκινήτου λόγω μηχανικής
βλάβης στο άκρο της οδού που έχει πλάτος 8,5 μ. Κατάληψη 3 μ. από την οδό.
Καταστροφή του αυτοκινήτου που ακολουθεί γιατί επέπεσε στο ακινητοποιημένο
αυτοκίνητο. Συνυπαιτιότητα αμφοτέρων των οδηγών σε ποσοστό 50% εκάστου.
Σχετική αγωγή για την καταστροφή του αυτοκινήτου. Στοιχεία για να είναι ορισμένη.

Το οδόστρωμα στο σημείο αυτό,
όπου προκλήθηκε το τροχαίο τούτο
ατύχημα, έχει πλάτος 8,50 μ. δηλαδή
το κάθε ρεύμα πορείας έχει πλάτος
4,25 μ. Το ΡΕ 2488 Ι.Χ.Φ αυτοκίνητο,
που ακινητοποιήθηκε, καταλάμβανε

χώρο 3 μέτρων από το άκρον δεξιό του
οδοστρώματος του ρεύματος πορείας
του, δηλαδή έμενε ελεύθερος χώρος
στο ρεύμα πορείας 1,25μ. Είναι δε
στο σημείο τούτο η οδός ευθεία σε
πολύ μεγάλο αυτής μήκος και υπήρχε
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κατά τον κρίσιμο εκείνο χρόνο τεχνικός
φωτισμός, χωρίς να περιορίζεται η
ορατότητα. Ο οδηγός του ΡΕ 2488 Ι.
Χ. Φ. αυτοκινήτου, που ακινητοποίησε
τούτο κατά τα ως άνω, δεν κατέβαλε
κάθε προσπάθεια να μετακινήσει
τούτο εκτός του οδοστρώματος, προς
δε δεν τοποθέτησε την κατ’ άρθρον
81 του ΚΟΚ τριγωνική πινακίδα, αλλά
ούτε και τα φώτα θέσης άναψε, ως οι
υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται στον
οδηγό του οχήματος από το άρθρο 29
§ 3 του ΚΟΚ. Παραλλήλως όμως και ο
οδηγός του IP 5492 Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου
Δ.Κ., κατά σαφή παράβαση της διάταξης
του άρθρου 19 § 7 του ΚΟΚ, που ορίζει
ότι «ο οδηγός οχήματος το οποίο κινείται
πίσω από άλλο, υποχρεούται να τηρεί
αρκετή απόσταση για την αποφυγή
σύγκρουσης αν, το προ αυτού όχημα,
μειώσει ξαφνικά την ταχύτητα του
ή διακόψει την πορεία του», δεν
τηρούσε απόσταση ασφαλείας από
το προπορευόμενο αυτού άνω όχημα,
αφού η απόσταση του IP – 5492
αυτοκινήτου του, που οδηγούσε, δεν
ήταν μεγαλύτερη των δέκα (10) μέτρων
από το προπορευόμενο αυτού όχημα,
ΡΕ 2488 Ι.Χ.Φ., γι’ αυτό και μόλις το
υπ’ αριθμ. ΡΕ 2488 Ι.Χ.Φ αυτοκίνητο
ακινητοποιήθηκε ταυτοχρόνως το υπ’
αριθμ. IP – 5492 Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο
προσέκρουσε στο οπίσθιο μέρος αυτού,
καθ’ όσον, πλέον τούτου, ο οδηγός του
IP 5492 Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου Δ.Γ. δεν
οδηγούσε με σύνεση και προσοχή,
ότε, υπάρχοντος φωτισμού και μη
περιορισμένης της ορατότητας, να
επιχειρήσει ελιγμό προς τα αριστερά
και να προσπεράσει το ως άνω
ακινητοποιημένο φορτηγό αυτοκίνητο
και μάλιστα με ασφάλεια όταν το αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας ήταν ελεύθερο. Υπό
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τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά
το αυτοκινητικό τούτο ατύχημα
προκλήθηκε από υπαιτιότητα και των
δύο οδηγών των ως άνω οχημάτων, η
οποία επιμερίζεται κατ’ ισομοιρίαν, ήτοι
σε ποσοστό 50% για καθένα οδηγό των
οχημάτων τούτων.
Περαιτέρω, ο ενάγων εκκαλών
Δ.Γ., στο δικόγραφο της αγωγής του
εκθέτει ότι το υπ’ αριθμ. ΙΡ 5492
Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο του, εξ αιτίας της ως
άνω επί του φορτηγού αυτοκινήτου
πρόσκρουσής του, καταστράφηκε
ολοσχερώς. Ειδικότερον εκθέτει ότι
το αυτοκίνητο του αυτό, εργοστασίου
κατασκευής TOYOTA, τύπου COROLLA, υπέστη τελεία καταστροφή
του εμπρόσθιου αυτού τμήματος του
και στρέβλωση του πλαισίου μετώπης
αυτού, για την οποία επισκευή του θα
απαιτηθεί ποσό 1.200.000., όταν η
αξία αυτού κατά το χρόνο του τροχαίου
αυτού ατυχήματος ήταν 1.400.000 δρχ.
και προσθέτει ότι η γενομένη επισκευή
του δεν μπορεί να αποκαταστήσει τούτο
ασφαλές στην οδήγηση του, εκτός του
ότι είναι ασύμφορος από οικονομική
άποψη. Γι’ αυτό ζήτησε την αξία του
αυτοκινήτου του υπολογιζόμενη στο
ποσό του 1.400.000 δρχ. Κατόπιν
τούτου, η αγωγή, και κατά το κεφάλαιο
της αυτό, είναι πλήρης κατά την έννοια
του άρθρου 216 ΚΠολΔ. Συνεπώς, το
πρωτοβάθμιο Δ/ριο, που απέρριψε
ως αόριστο το αγωγικό αυτό αίτημα,
με την αιτιολογία ότι δεν αναφέρεται
στο δικόγραφο της αγωγής το
χρηματικό ποσό που απαιτείται για την
αποκατάσταση κάθε επιμέρους ζημίας,
έσφαλε και πρέπει, κατά παραδοχή του
τρίτου λόγου της έφεσης, να εξαφανισθεί
η εκκαλουμένη απόφαση κατά το
κεφάλαιό της αυτό.
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333/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Συμεωνίδης, Όλυμπος Παρασκευάς).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Βλάβες σε αυτοκίνητο από την σύγκρουση. Χρησιμοποίηση
καινούργιων ανταλλακτικών για την επισκευή του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή
δεν επιδικάζεται κονδύλιο για μείωση της αγοραστικής αξίας του αυτοκινήτου.

Αποδείχτηκε ότι ο ενάγων
χρησιμοποίησε καινούργια ανταλλακτικά
για την αποκατάσταση του συνόλου των
προκληθεισών ζημιών στο αυτοκίνητο
του και προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες
εργασίες επισκευής, αντικατάσταση
ανταλλακτικών και χρωματισμό, ώστε να
αποκατασταθεί πλήρως η κατάσταση του
αυτοκινήτου του σε σχέση με την κατάσταση
του αυτοκινήτου πριν από τη σύγκρουση.
Κατά συνέπεια, δεν συντρέχουν λόγοι
μειώσεως της αγοραστικής αξίας του εν

λόγω αυτοκινήτου και ως εκ τούτου το
σχετικό κονδύλιο της αγωγής πρέπει να
απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμο (βλ.
Εφ. Αθ. 804/1987 Επ. Συγκ. Δ. 1987, 98).
Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που επιδίκασε στον ενάγοντα για μείωση
της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου
το ποσό των 300.000 δραχμών, αντί
να απορρίψει εξ ολοκλήρου το σχετικό
κονδύλιο της αγωγής, εσφαλμένα τις
αποδείξεις εκτίμησε ως προς το σημείο
αυτό.

345/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Ραζής, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Παναγιώτης
Πυργιώτης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική σύμβαση. Ο ζημιωθείς έχει ευθεία αγωγή κατά του
ασφαλιστή που παραγράφεται όμως σε μία διετία από την ημέρα του ατυχήματος. Πότε
επέρχεται σωρευτική αναδοχή χρέους μελλοντικού και ενδεχόμενου της ασφαλιστικής
εταιρείας και του ζημιώσαντος. Όμως αν ο ζημιώσας οδηγός καταθέσει βεβαίωση
ασφάλισης του αυτοκινήτου από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία
ή απόδειξη κατοχής δελτίου διεθνούς ασφάλισης, τότε έχουμε παραγραφή πενταετή
του άρθρου 937 Α.Κ. Λεπτομέρειες και περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 10
§ 1 του Ν.489/76, σε συνδυασμό προς
τις διατάξεις των άρθρων 2 εδαφ. α’, 5
§ § 2 και 3 και 6 § § 1 και 2 του ιδίου
νόμου, συνάγεται ότι, σε περίπτωση
που επέλθει ασφαλιστική περίπτωση
και προξενηθεί ζημία σε τρίτο πρόσωπο

από αυτοκίνητο για το οποίο υπάρχει
ασφαλιστική κάλυψη, ο τρίτος παθών,
χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, έχει
αυτοτελή αξίωση (ευθεία αγωγή) κατά
της ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία
ο κύριος ή ο κάτοχος του αυτοκινήτου
έχει ασφαλισθεί προς πληρωμή του
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ασφαλίσματος, αφού με την κατάρτιση της
ασφαλιστικής συμβάσεως δημιουργείται
από το νόμο σωρευτική αναδοχή
χρέους μελλοντικού και ενδεχομένου
της εταιρείας προς τον παθόντα τρίτο
και μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού
ποσού. Για την περίπτωση αυτή, δηλαδή
της από το νόμο σωρευτικής αναδοχής
του χρέους, ισχύει η διάταξη του άρθρου
10 § 2 του ν. 489/1976, που ορίζει ότι η
αξίωση αυτή του ζημιωθέντος προσώπου
παραγράφεται μετά την πάροδο δύο
ετών από την ημέρα του ατυχήματος. Με
τη διάταξη όμως του άρθρου 43 § 6 του ν.
2094/92 (Κ.Ο.Κ.) ορίσθηκε ότι «δεν έχουν
εφαρμογή στα αυτοκίνητα οχήματα, κατά
την έννοια του παρόντος κώδικα, οι για
την κράτηση από την αστυνομική αρχή
διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. ΓΠΝ/
1911, αν ο οδηγός συμμορφώθηκε με
τις διατάξεις της § 2 του άρθρου αυτού
και κατέθεσε αποδεικτικό ασφάλισης
(βεβαίωση αναγνωρισμένης στην
Ελλάδα ασφαλιστικής εταιρείας) του
οχήματος ή αποδείξει ότι είναι κάτοχος
δελτίου διεθνούς ασφάλισης, τα οποία
αποτελούν δήλωση αναδοχής χρέους
για τα ισχύοντα στην Ελλάδα ελάχιστα
ποσά ασφαλιστικής κάλυψης, τα
οποία προβλέπονται από τα νομίμως
εγκεκριμένα τιμολόγια ασφαλίστρων
ή προκειμένου για αυτοκίνητα
δημόσιας χρήσης, καταθέτει δήλωση
αναδοχής χρέους αλληλοασφαλιστικού
συνεταιρισμού ή αλληλοασφαλιστικού
ταμείου συνεταιρισμού, που λειτουργεί
νόμιμα, στον οποίο το αυτοκίνητο είναι
ασφαλισμένο». Από τη διάταξη αυτή
συνάγεται ότι, κατά ρητή νομοθετική
επιταγή, η κατάθεση ειδικά από
τον οδηγό ζημιογόνου αυτοκινήτου
βεβαίωσης ασφάλισης του αυτοκινήτου
από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα
ασφαλιστική εταιρεία ή απόδειξης
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κατοχής δελτίου διεθνούς ασφάλισης,
αποτελεί κατά πλάσμα του νόμου ευθεία
πρόταση της ασφαλιστικής εταιρείας,
που εξέδωσε τη βεβαίωση ή το δελτίο
αυτό, απευθυνόμενη αόριστα προς τους
δικαιούχους αποζημιώσεως τρίτους
από ζημίες που προκάλεσε σ’ αυτούς
το αυτοκίνητο, ότι προσφέρεται να
ικανοποιήσει τις αξιώσεις τους μέχρι του
ύψους του ασφαλιστικού ποσού. Έτσι,
με την αποδοχή αυτής της πρότασης, η
οποία μπορεί να γίνει και με την έγερση
της σχετικής από τον ενδιαφερόμενο
αγωγής κατά του ασφαλιστή, καταρτίζεται
σύμβαση σωρευτικής αναδοχής, η οποία
ιδρύει, σύμφωνα με τα άρθρα 361 και 477
Α.Κ., άμεση ευθύνη του αναδεχομένου
απέναντι στο πρόσωπο που ζημιώθηκε
από το ατύχημα μέχρι του παραπάνω
ποσού (ολ. ΑΠ 715/1978 ΝοΒ 27 538).
Στην περίπτωση αυτή της σωρευτικής
αναδοχής χρέους, η έκταση της ευθύνης
του αναδοχέα ρυθμίζεται κατά τις λοιπές
γενικές διατάξεις των άρθρων 472 και 475
Α.Κ. και επομένως ο ασφαλιστής υπέχει
έναντι του παθόντος όμοια υποχρέωση,
όπως και ο οφειλέτηςζημιώσας, με όλα
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Κατά συνέπεια, εφόσον η απαίτηση του
ζημιωθέντος προσώπου στηρίζεται σε
αδικοπραξία και υπόκειται σε πενταετή
παραγραφή, κατά τους όρους του άρθρου
937 Α.Κ., ο συμβατικός αναδοχέας
ασφαλιστής αυτή την παραγραφή της
απαίτησης μπορεί να προτείνει (Α.Π.
934/92 Ελ. Δ/νη 35.1504, Εφ.Αθ. 1293/
95 Επιθ. Συγκ. Δικ. 1996. 490, Εφ. Θεσ.
2835/94 Αρμ. 49.911). Στην προκειμένη
περίπτωση, οι εκκαλούντες ενάγοντες
στο δικόγραφο της προαναφερομένης
αγωγής τους, επί της οποίας εκδόθηκε
η εκκαλουμένη απόφαση, (και) κατά της
εναγομένης εκκαλούσας ασφαλιστικής
εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
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Α.Ε.Ε.Γ.Α.», εκθέτουν, εκτός άλλου, ότι ο
εναγόμενος Σ.Φ. στις 26.8.94 οδηγούσε
τον υπ’ αριθμ. κυκλ. ΑΧ1012 γεωργικό
ελκυστήρα αυτού και από αμέλειά
του προκλήθηκε το περιγραφόμενο
ως άνω αυτοκινητικό ατύχημα, κατά
το οποίο τραυματίσθηκε θανάσιμα
ο SULEIMAN TSELESI είχε δε, με
σύμβαση, καταρτισθείσα μεταξύ αυτού
και της ασφαλιστικής αυτής εταιρείας,
ασφαλίσει την έναντι τρίτων αστική του
ευθύνη από τροχαία ατυχήματα κατά την
οδήγηση αυτού στην ασφαλιστική αυτή
εταιρεία. Όμως την αξίωση τους αυτή δεν
θεμελιώνουν, εκτός της ασφαλιστικής
σύμβασης και στην κατάρτιση σύμβασης
σωρευτικής αναδοχής του χρέους υπό
της εναγομένηςεκκαλούσας ασφαλιστικής
εταιρείας, καθ’ όσον δεν επικαλούνται ότι ο
υπαίτιος οδηγός αμέσως μετά το τροχαίο
τούτο ατύχημα δεν κατέθεσε στο τμήμα
τροχαίας Αιγίου βεβαίωση ασφάλισης
(άρθρου 5 § 2 ν. 489/76), την οποία να
έχει εκδώσει η εναγομένηεκκαλούσα
ασφαλιστική εταιρεία. Έτσι, με την
παράλειψη κατάθεσης της παραπάνω
βεβαίωσης ασφάλισης δεν καταρτίσθηκε,
με την άσκηση της αγωγής, σύμβαση
σωρευτικής αναδοχής του χρέους από
την εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, ότε
η απαίτηση των ζημιωθέντωνεναγόντων
κατά της ασφαλιστικής εταιρείας
στηρίζεται στην ασφαλιστική και μόνον
σύμβαση και η εναγομένηεκκαλούσα
ασφαλιστική εταιρεία δύναται να προτείνει
την από το άρθρο 10 § 2 του ν. 489/76
διετή παραγραφή. Η διαλαμβανομένη στο
δικόγραφο της αγωγής περικοπή αυτής
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κατά την οποία «η δευτέρα εναγομένη
από την ημέρα του ατυχήματος υπεσχέθη
ότι θα κατέβαλε την αποζημίωση μετά
την έκδοση της απόφασης της ποινικής
δίκης (τελεσίδικης)», που είναι τελείως
αόριστος, δεν δύναται να θεμελιώσει
την αξίωση των εναγόντων και στην
κατάρτιση σύμβασης σωρευτικής
αναδοχής του χρέους από την εναγομένη
ασφαλιστική εταιρεία. Κατ’ ακολουθίαν
των ανωτέρω, η ένδικος από 26.6.98
(αρθρ. έκθ. καταθ. 779282/6.7.98)
αγωγή, που επεδόθηκε στην εναγομένη
ασφαλιστική εταιρεία στις 17.7.1998 (βλ.
την από του επιδοθέντος δικογράφου
της αγωγής αυτής στην εναγομένη
ασφαλιστική εταιρεία επισημείωση του
επιδώσαντος δικ. Επιμελητού), καθ’
όσον ασκήθηκε μετά την παρέλευση
διετίας και πλέον (τέσσερα έτη περίπου)
από της επέλευσης της ασφαλιστικής
περίπτωσης, ήτοι του κατά την 26.8.94
προκληθέντος ως άνω τροχαίου
ατυχήματος, καθ’ όσον ασκείται
κατά της εναγομένης εκκαλούσας
ασφαλιστικής εταιρείας έχει υποπέσει
ήδη στην διετή παραγραφή του άρθρου
10 § 2 ν. 489/76 και πρέπει, κατά
παραδοχήν της εκ του άρθρου αυτού
παραδεκτώς προβληθείσας παρά της
εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας
ένστασης παραγραφής κατ’ αυτής της
αγωγής, να απορριφθεί ως προς την
εναγομένη εκκαλούσα ασφαλιστική
εταιρεία η αγωγή, γενομένης δεκτής και
ως κατ’ ουσίαν βάσιμου της παρ’ αυτής
προβληθείσας ένστασης παραγραφής.
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349/2003
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Άλκης Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος Νιάρος).
Επικουρικό Κεφάλαιο. Ο ζημιώσας οδηγός δεν νομιμοποιείται να στραφεί κατά του Ε.Κ.
για να ζητήσει ό,τι θα καταβάλει στον ζημιωθέντα. Μόνο ο ζημιωθείς νομιμοποιείται.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 16 και 19 του Ν. 489/1976, σε
συνδυασμό με το σκοπό της συστάσεως
και λειτουργίας του Επικουρικού
Κεφαλαίου σαφώς προκύπτει ότι
δικαιούχος της κατά του Επικουρικού
Κεφαλαίου απαιτήσεως είναι ο τρίτος
ζημιωθείς από αυτοκινητικό ατύχημα. Η
ευθύνη του Ε.Κ. διαμορφώνεται έναντι
του ζημιωθέντος προσώπου και όχι
έναντι του υπόχρεου σε αποζημίωση.
Ο ζημιώσας δηλ. δεν μπορεί να στραφεί
κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου και να

αναζητήσει κάθε τι που κατέβαλε προς τον
ζημιωθέντα (βλ. Κρητικό, Η αποζημίωση,
έκδ. 1998, παραγρ. 2248, ΑΠ. 807/1986
ΝοΒ 35, σελ. 746, Εφ. Αθ. 12879/1987
Δνη, τόμος 1988, σελ. 922). Επομένως
η από 3.10.2000 παρεμπίπτουσα αγωγή
των Α.Π. και Ζ.Κ. κατά του Επικουρικού
Κεφαλαίου, με την οποία αυτοί ζητούν να
υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει
κάθε τι που αυτοί θα υποχρεωθούν να
καταβάλουν στον ενάγοντα της κυρίας
αγωγής Α.Κ. είναι μη νόμιμη και πρέπει
ν’ απορριφθεί.

452/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Αρβανίτης, Γεώργιος Πασσάς, Παύλος
Χρονόπουλος, Ανδρέας Ζήκος, Παναγιώτης Σταυρόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική σύμβαση. Για την απαλλαγή της ασφαλιστικής
εταιρείας, αν διακοπεί με οποιοδήποτε τρόπο η ασφάλιση, πρέπει το ατύχημα να συμβεί
16 ημέρες από την εκ μέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση της ακύρωσης ή λήξης
ή αναστολής. Λύση της ασφαλιστικής σύμβασης με συμφωνία των ενδιαφερομένων.
Μεταβολή της κυριότητας του αυτοκινήτου ή κατοχής του. Επέρχεται αυδοδίκαιη λύση
της ασφαλιστικής σύμβασης μετά πάροδο 15 ημερών από τη συντέλεση. Αν όμως
ο ασφαλισμένος δεν γνωστοποιήσει τη μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής, δεν
επέρχεται λύση της ασφαλιστικής σύμβασης, οπότε όμως τα βαρυνόμενα πρόσωπα
υποχρεούνται να αποζημιώσουν τον ασφαλιστή. Υποχρέωση του ασφαλιστή σε μία
τέτοια περίπτωση. Στοιχεία σχετικής αγωγής.

Κατά το άρθρο 11 παρ. 2 εδ. α’ και
β’ του π.δ. 237/1986 που κωδικοποίησε
τις διατάξεις του ν. 489/1976, όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε,
η ακύρωση, η λήξη ή η αναστολή της

ασφαλιστικής σύμβασης, δύναται να
αντιταχθεί κατά του τρίτου που ζημιώθηκε
μόνο αφού το ατύχημα συνέβη μετά
πάροδο δέκα έξι ημερών από την εκ
μέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

549

της ακύρωσης ή λήξης ή αναστολής. Η
λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός
από άλλους τρόπους, επέρχεται και με
την κατάργηση αυτής με αντισυμφωνία
των μερών κατά τον γενικό κανόνα
του άρθρου 361 Α.Κ. Σ’ όλες όμως τις
περιπτώσεις πρέπει να τηρηθούν οι
παραπάνω διατυπώσεις, για να μπορεί
να αντιταχθεί η λήξη κατά του τρίτου
που ζημιώθηκε, στην προστασία του
οποίου αποσκοπούν οι διατάξεις αυτές,
διαφορετικά ο ασφαλιστής εξακολουθεί
να ευθύνεται έναντι του τρίτου από την
ασφαλιστική σύμβαση. (ΑΠ 210/2000 Επ.
Εμπ.Δ. 2000, ΑΠ 739/2000 Αρχ. Νομ.
2001, ΑΠ 749/2000 Ελλ. Δνη 94, 2001).
Από τις διατάξεις των άρθρων
10 και 11 του ν. 489/1976, όπως
κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 237/1986 σε
συνδυασμό με το αρθρ. 6 της Κ4/585/1978
Α.Υ.Ε. προκύπτει ότι μπορεί να υπάρχει
λύση της ασφαλιστικής σύμβασης, χωρίς
ανανέωση της ήδη ληξάσης, με συμφωνία
των συμβαλλομένων μερών, η οποία
μπορεί να είναι και σιωπηρή (σχ. Α.Π.
739/2000 Αρχ. Νομ. 2001, 861, Κρητικός,
Αποζημίωση παρ. 1677). Εξ άλλου από
το συνδυασμό των άρθρων 8 παρ. 1 και

12 παρ. 2, 3 και 4 της Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε.
προκύπτει ότι όταν πρόκειται να χωρήσει
απαλλοτρίωση (πώληση, δωρεά κλπ) του
ασφαλισμένου αυτοκινήτου, η οποία έχει
ως συνέπεια τη μεταβολή της κυριότητος
ή κατοχής του οχήματος, η μεταβολή
αυτή προκαλεί την μετά πάροδο 15
ημερών από τη συντέλεση της, αυτοδίκαιη
λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Το
αποτέλεσμα αυτό δεν επέρχεται αν ο
ασφαλισμένος δεν γνωστοποιήσει στον
ασφαλιστή τη μεταβολή. Κύρωση της
παράβασης αυτής είναι η υποχρέωση
των βαρυνομένων προσώπων να
αποζημιώσουν τον ασφαλιστή. Ο
τελευταίος οφείλει να επικαλεσθεί και
αποδείξει ότι αν ο αντισυμβαλλόμενος ή
ασφαλισμένος γνωστοποιούσε εγκαίρως
την επελθούσα μεταβολή, αυτός θα
μπορούσε να κάνει καταγγελία της
σύμβασης ασφάλισης και στη συνέχεια να
προβεί στη γνωστοποίηση του αρθρ. 11
παρ. 2 ν. 489/76 και ότι το ατύχημα συνέβη
16 μέρες μετά τη γνωστοποίηση. Όλα τα
παραπάνω πρέπει να περιλαμβάνονται
σε σχετική αγωγή του ασφαλιστή, άλλως
αυτή είναι αόριστη και απορριπτέα
(Κρητικός ο.π. παρ. 1747).

461/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θάνος Αμπατζής, Σοφία Μέρμελα, Ανδρέας Κάνιστρας).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ενάγοντες που επιβαίνουν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήλικος
και χωρίς άδεια ικανότητας, στοιχεία που εγνώριζαν. Τραυματισμός τους. Συνυπαιτιότητα
σε ποσοστό 20%. Μη χρησιμοποίηση ζώνης ασφαλείας. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό
10%. Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει έναντι των τρίτων την έλλειψη άδεια
οδήγησης, χωρεί όμως αναγωγή κατά του ασφαλισμένου (και κατά του κυρίου του
αυτοκινήτου) και πριν την καταβολή της αποζημίωσης σ’ αυτόν που ζημιώθηκε.

Οι ενάγουσες, λόγω του στενού
φιλικού τους δεσμού με τον εναγόμενο

από έτους τουλάχιστο και ιδιαίτερα η
πρώτη, η οποία δημιούργησε με αυτόν
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και αισθηματικό δεσμό, γνώριζαν την
ανηλικότητά του, την έλλειψη αδείας
ικανότητας οδηγήσεως και την εντεύθεν
μειωμένη ικανότητά του στην οδήγηση
αυτοκινήτου. Όμως εν γνώσει των κρισίμων
αυτών περιστατικών που αφορούν τον
εναγόμενο οδηγό, εμπιστεύθηκαν σ’ αυτόν
τη μεταφορά τους από την Πάτρα, στο
Ρίο και επομένως υπάρχει συντρέχουσα
αμέλεια αυτών στην πρόκληση του
τραυματισμού τους κατά ποσοστό 20%.
Περαιτέρω υπάρχει συντρέχουσα αμέλεια
της πρώτης ενάγουσας και στην έκταση
του τραυματισμού της κατά ποσοστό
10%, διότι δεν χρησιμοποίησε κατά τη
μεταφορά της με το ανωτέρω αυτοκίνητο
τη ζώνη ασφαλείας.
Η
ασφαλιστική
κάλυψη
περιλαμβάνει την αστική ευθύνη του
ασφαλισμένου έναντι των τρίτων που
ζημιώθηκαν από το αυτοκινητικό ατύχημα
(άρθρο 6 § 2 ν. 489/1976). Η κάλυψη
αυτή αποκλείεται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, που αναφέρονται στην
παρατιθέμενη διάταξη. Σ’ αυτές δεν
περιλαμβάνεται και η οδήγηση του
οχήματος, χωρίς την άδεια που προβλέπει
ο νόμος για την κατηγορία του. Επομένως
έναντι των τρίτων ο ασφαλιστής δεν
μπορεί να αντιτάξει την κατά το άρθρο
25 § 6 της AYE K4/585/1978 περίπτωση
απαλλαγής, λόγω του ότι ο οδηγός δεν
είχε τη νόμιμη άδεια οδήγησης, για την
κατηγορία του οχήματος που οδηγούσε,

ούτε και την τυχόν όμοια συμβατική ρήτρα
στο ασφαλιστήριο (άρθρο 11 § 1 ν. 489/
1976). Εφόσον δε κατέβαλε στον τρίτο την
ασφαλιστική αποζημίωση ή και πριν την
καταβολή αυτής μολονότι στις εσωτερικές
σχέσεις του με τον ασφαλισμένο δεν είχε
τέτοια υποχρέωση βάσει του άρθρου
25 αριθ. 6 της πιο πάνω απόφασης
το οποίο αποτέλεσε περιεχόμενο
του ασφαλιστηρίου ή γίνεται με αυτό
(ασφαλιστήριο) παραπομπή στους όρους
της Υπουργικής αποφάσεως (Α.Π. 639/
1994 Ελλ. Δικ. 36. 333), έχει δικαίωμα
αναγωγής κατά του ασφαλισμένου,
σύμφωνα με το άρθρο 11 § 1 του ν. 489/
1976 (ΕΑ 208/1993 Αρμ. ΜΗ 536).
Η εναγομένη ασφαλιστική εταιρία
ναι μεν δεν μπορεί να αντιτάξει κατά
των εναγουσών την προβλεπομένη στο
ασφαλιστήριο περίπτωση απαλλαγής
της λόγω του ότι ο οδηγός του
ασφαλισμένου από αυτή αυτοκινήτου
δεν είχε άδεια ικανότητας οδηγήσεως,
έχει όμως δικαίωμα αναγωγής κατά
του ασφαλισμένου ανεξαρτήτως της
υπάρξεως ή μη ευθύνης του τελευταίου
στην επέλευση του επιδίκου τροχαίου
ατυχήματος. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
το οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση
του δέχθηκε την παρεμπίπτουσα αγωγή
της ασφαλιστικής εταιρίας και ως προς τον
εναγόμενο Α.Ρ. κύριο του ασφαλισμένου
από αυτή υπ’ αριθ. ΑΧΑ 7003 Ι.Χ.
επιβατικού αυτοκινήτου δεν έσφαλε.

467/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Φερμελής, Μαρία Σιάτου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα (σε ποσοστό 30%) πεζού και οδηγού
λεωφορείου (σε ποσοστό 70%) για τραυματισμό του πρώτου. Περιστατικά.

Για το ατύχημα αυτό, ευθύνεται

τόσο ο ανωτέρω οδηγός, όσο και η
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πεζή. Κι’ αυτό, γιατί ο μεν πρώτος δεν
οδηγούσε το προαναφερόμενο ογκώδες
όχημα με σύνεση και διαρκώς τεταμένη
την προσοχή του και δεν είχε τον πλήρη
έλεγχό του, ώστε να μπορεί σε κάθε
στιγμή να εκτελέσει τους απαιτούμενους
χειρισμούς, παραβιάζοντας με την αμελή
αυτή συμπεριφορά του, που δεν αρμόζει
σε μέσο συνετό τέτοιο οδηγό, τις διατάξεις
των άρθρων 12 παρ. 1 και 19 παρ. 1
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με
συνέπεια να μη μπορέσει να αντιδράσει
εγκαίρως και να αποφύγει την παθούσα
με κατάλληλο αποφευκτικό ελιγμό προς
τα αριστερά ή με τροχοπέδηση του άνω
οχήματός του. Η δε ενάγουσα ευθύνεται
για το ατύχημα αυτό, γιατί προσπάθησε
να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα της
άνω οδού σε σημείο που δεν υπάρχουν

διαβάσεις πεζών και η κυκλοφορία δεν
ρυθμιζόταν με φωτεινό σηματοδότη,
χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί
ότι μπορούσε να πράξει τούτο χωρίς
κίνδυνο για τον εαυτό της και ότι δεν
θα παρεμποδίσει την κυκλοφορία
των οχημάτων, παραβιάζοντας έτσι,
με την αμελή αυτή συμφορά της το
άρθρο 38 παρ. 4 του παραπάνω
κώδικα. Η υπαιτιότητα για τον καθένα
τους ανέρχεται σε ποσοστό 70%
και 30% αντίστοιχα, λαμβανομένων
υπόψη για τον προσδιορισμό της
των προαναφερόμενων πράξεων
και παραλείψεων τους, κατά μερική
παραδοχή, ως κατ’ ουσίαν βασίμου, και
της ενστάσεως των εναγομένων περί
συνυπαιτιότητας και της ενάγουσας
πεζής (άρθρο 300 Α.Κ, 6 Ν. ΓΠΝ/1911).

470/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Κορδόσης, Σωτήριος Αμούργης, Σπύρος Κωνσταντάρας).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Βλάβη προπορευομένου αυτοκινήτου στο σύστημα
απορροφήσεως λαδιών και διαρροή τους επί του οδοστρώματος σε μήκος 100 μ.
Διολίσθηση δύο αυτοκινήτων από τα λάδια της οδού. Ευθύνη του οδηγού καθόσον
δεν μερίμνησε για τη συντήρηση του ψυγείου λαδιού του οχήματός του με αποτέλεσμα
να χυθούν τα υγρά επί του καταστρώματος της οδού. Ευθύνη στη συγκεκριμένη
περίπτωση της ασφαλιστικής εταιρείας επειδή υπάρχει πταίσμα του οδηγού του
ζημιογόνου αυτοκινήτου.

Το
ανωτέρω
αυτοκίνητο
….. φθάνοντας το όχημα αυτό
στη θέση «Παλιοβούνα» υπέστη
βλάβη στο σύστημα λειτουργίας
του και συγκεκριμένα στο ψυγείο
απορροφήσεως λαδιών μ’ αποτέλεσμα
να γίνει διαρροή αυτών (λαδιών) επί
του οδοστρώματος σε μήκος εκατό
(100) και πλέον μέτρων. Εξάλλου, τον
ίδιο χρόνο, ο πρώτος εφεσίβλητος, Χ.Σ.,
οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας

ΜΕΒ 6198 ιδιωτικής χρήσης φορτηγό
αυτοκίνητο (αγροτικό), ιδιοκτησίας της
δεύτερης εφεσίβλητης συζύγου του Ε.Σ.
ακολουθώντας το πρώτο όχημα. Λόγω,
όμως, των παραπάνω λαδιών, το ως
άνω αγροτικό αυτοκίνητο διολίσθησε
και κατέστη ακυβέρνητο και ανέλεγκτο,
οπότε εκτράπηκε της πορείας του προς
τα δεξιά εκτός του οδοστρώματος,
πέφτοντας με το εμπρόσθιο μέρος του
επί του υπάρχοντος στο μέρος εκείνο
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τσιμέντινου στηθαίου ασφάλειας της
εθνικής οδού. Ακολούθως, ο ανωτέρω
εφεσίβλητος, αφού προηγουμένως
άναψε τα παλλόμενα φώτα (αλάρμ)
του αυτοκινήτου του, κατέβηκε απ’
αυτό και περιεργαζόταν το συγκρουσθέν
εμπρόσθιο μέρος του, προκειμένου
να διακριβώσει τυχόν βλάβη του. Τη
στιγμή αυτή, το με αριθμό κυκλοφορίας
ΥΖΗ 1449 ιδιωτικής χρήσης φορτηγό
αυτοκίνητο, οδηγούμενο από τον Χ.Α.
και έχοντας την ίδια κατεύθυνση με
τα προαναφερόμενα δύο οχήματα,
διολίσθησε κι αυτό συνεπεία των
παραπάνω λαδιών και επέπεσε επί
του οπίσθιου μέρους του ως άνω
σταθμευμένου δευτέρου οχήματος,
παρασύροντας τούτο προς τα εμπρός
και τραυματίζοντας στη συνέχεια και
τον ανωτέρω εφεσίβλητο, ο οποίος
υπέστη βαρεία θλάση του θώρακος
και κατάγματα πλευρών αριστερού
ημιθωρακίου και αιμοπνευμοθώρακα. Το
ατύχημα αυτό οφείλεται αποκλειστικά σε
αμέλεια του τρίτου εφεσίβλητου οδηγού,
ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση
δεν κατέβαλε την προσοχή, που όφειλε
από τις περιστάσεις να καταβάλει
ως μέσος συνετός οδηγός, καθόσον
δεν μερίμνησε για τη συντήρηση του
ψυγείου λαδιών του οχήματός του,
με αποτέλεσμα λόγω βλάβης του
(ψυγείου) να χυθούν τα υγρά αυτά
επί του οδοστρώματος της παραπάνω
εθνικής οδού και να γίνει τούτο ολισθηρό
και επικίνδυνο. Επιπλέον, μολονότι
αντιλήφθηκε τη διαρροή αυτή, δεν
ακινητοποίησε αμέσως το όχημά του,
αλλά συνέχισε κινούμενος, με σβηστό
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τον κινητήρα, μέχρι το πρώτο πάρκινγκ,
διανύοντας έτσι απόσταση 500 μέτρων.
Συνεπώς, η ένσταση της εκκαλούσας
περί συνυπαιτιότητας και του πρώτου
εφεσίβλητου οδηγού (άρθρο 300 ΑΚ,
6 Ν. ΓΠΝ/194), συνιστάμενης στο ότι
ο τελευταίος δεν έλαβε τα αναγκαία
μέτρα προς αποφυγή άλλου τροχαίου
ατυχήματος και ειδικότερα δεν
τοποθέτησε επί του οδοστρώματος
τριγωνική πινακίδα προειδοποιητική
κινδύνου, πρέπει να απορριφθεί ως
αβάσιμη, καθόσον ο εν λόγω οδηγός δεν
είχε τα χρονικά περιθώρια να προβεί σε
τέτοια ενέργεια.
Αναφορικά με την παρεμπίπτουσα
αγωγή της ασφαλιστικής εταιρείας με
την επωνυμία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ» λεκτέα
τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 25 περ.
12 της Κ4/585/541978 αποφάσεως του
υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ 795/8478
τεύχος Α), αποκλείονται της ασφαλίσεως
ζημίες προξενούμενες από τη διαρροή
υγρών οποιασδήποτε φύσεως,
χρησιμοποιουμένων για τη λειτουργία
του ασφαλισμένου οχήματος. Από τη
διάταξη αυτή, που αποτέλεσε όρο της
ασφαλιστικής συμβάσεως μεταξύ της
ανωτέρω ενάγουσας και του εναγομένου
στην ως άνω αγωγή B.Λ., σαφώς
προκύπτει ότι αποκλείεται η ευθύνη της
εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας όταν η
προξενηθείσα σε τρίτον ζημία οφείλεται
αποκλειστικά στη διαρροή υγρών του
ασφαλισμένου αυτοκινήτου του, όχι δε
και όταν συντρέχει πταίσμα του οδηγού
του (ΑΠ 1474/1985 Ελλ.Δικ. 27.1106, ΕΑ
3230/1994 Ελλ.Δικ. 36. 658), όπως στη
συγκεκριμένη περίπτωση.
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490/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Υφαντής, Δημήτριος Κρουσσόπουλος).
Συνυπαίτιος οδηγός ταξί που στάθμευσε στο μέσο της οδού χωρίς αυτό να το επιβάλλουν
λόγοι ασφαλείας ώστε να εδημιουργείτο κίνδυνος για τους λοιπούς χρήστες της οδού και
δεν βεβαιώθηκε ότι από το άνοιγμα της πόρτας του συνοδηγού δεν προκαλείται κίνδυνος
στους χρήστες. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 70%. Συνυπεύθυνος όμως και ο οδηγός του
δικύκλου (ποσοστό 30%) και γιατί δεν “φορούσε” κράνος και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Από τα εκτεθέντα πραγματικά
περιστατικά αποδεικνύεται ότι υπαίτιος
του ενδίκου ατυχήματος κατά ποσοστό
70% είναι ο εναγόμενος οδηγός του TAXI
ο οποίος κατά την οδήγηση οχήματός του
δεν κατέβαλε την επιμέλεια του μέσου
συνετού οδηγού, την οποία όφειλε ως
μέσος συνετός οδηγός να καταβάλλει,
η υπαιτιότητα του δε συνίσταται στο ότι
τροχοπέδησε και σταμάτησε στο μέσο
της οδού χωρίς αυτό να το επιβάλλουν
λόγοι ασφαλείας, στάθμευσε δε το όχημά
του σε τέτοιο σημείο που εδημιουργείτο
κίνδυνος για τους λοιπούς χρήστες της
οδού ( αρθρ. 24 § 1 και 34 § 1 ΚΟΚ)
προς δε δεν βεβαιώθηκε ότι από το
άνοιγμα της πόρτας του συνοδηγού δεν
προκαλείται κίνδυνος στους χρήστες
αυτής (αρθρ. 30 § 1 ΚΟΚ). Συνυπαίτιος
όμως του ατυχήματος είναι και ο ενάγων
οδηγός του μοτοποδηλάτου ο οποίος α)
δεν τηρούσε την απαιτουμένη απόσταση
ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα
έτσι ώστε σε περίπτωση που χρειασθεί
να ακινητοποιήσει το όχημά του να
μπορεί να το πραγματοποιήσει ακίνδυνα
(αρθ. 19 § 7 ΚΟΚ και β) επεχείρησε να
προσπεράσει το προπορευόμενο όχημα
από «δεξιά» ενώ αυτό απομακρύνεται
(αρθρ. 17 § 2 ΚΟΚ), η από μέρους δε
των οδηγών, αμφοτέρων των οχημάτων,
παράβαση των παραπάνω διατάξεων
ΚΟΚ συνδέεται αιτιωδώς με το επελθόν

ατύχημα. Επίσης απεδείχθη ότι ο ενάγων
κατά τον χρόνο του τραυματισμού του δεν
έφερε στο κεφάλι του προστατευτικό
κράνος παραβιάζοντας έτσι τη διάταξη του
άρθρου 101 § 2 του ΚΟΚ. Η παράλειψή
του δε αυτή σε συνδυασμό προς το
γεγονός ότι τα σοβαρότερα τραύματα
εντοπίζονται στο κεφάλι του οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι ο ίδιος ο ζημιωθείς
εξ ιδίας υπαιτιότητας συνετέλεσε στην
έκταση της ζημίας (σωματικές κακώσεις)
που υπέστη, (αρθρ. 300 ΑΚ). Ειδικότερα
από αμέλειά του δηλ. από έλλειψη της
προσηκούσης προσοχής και επιμελείας
του μέσου συνετού οδηγού, την οποία
όφειλε να καταβάλει, δεν πρόβλεψε
το αποτέλεσμα που επήλθε, δηλαδή
δεν προείδε ότι παραλείποντας να
συμμορφωθεί στον ως άνω νομικό
κανόνα και να φέρει κατά την οδήγηση
του μοτοποδηλάτου προστατευτικό
κράνος, ήταν δυνατό να επιτείνει τις
συνέπειες ενδεχομένου ατυχήματος,
που θα τραυματίζετο στο κεφάλι, πράγμα
που θα συνέβαινε σε μικρότερο βαθμό,
αν είχε συμμορφωθεί προς την νομική
αυτή υποχρέωσή του, το ποσοστό δε της
συνυπαιτιότητός του από την παραπάνω
αιτία που συναρτάται προς την έκταση
της ζημίας του, ανέρχεται σε ποσοστό
30% (ΑΠ 779/76 ΝοΒ 25166, ΕΠ 585/92
Αχαική Νομολ. ΕΠ 1003/2003 αδημοσ.)
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492/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κων/νος Βγενόπουλος, Θεοδώρα Μπίρη, Χαράλαμπος
Μπουγιούκος).
Αυτοκινητικό ατύχημα από πρόσκρουση αυτοκινήτου με μοτοποδήλατο.
Συνυπαιτιότητα. Σχεδιάγραμμα της Τροχαίας που δεν αποδίδει την πραγματικότητα.
Ποσοστά συνυπαιτιότητας (40% και 60%).

Για το ατύχημα αυτό, ευθύνονται
αμφότεροι οι οδηγοί. Κι αυτό, γιατί ο μεν
πρώτος (μοτοποδηλάτης) οδηγούσε το
μοτοποδήλατό του χωρίς να έχει αναμμένα
στο οπίσθιο μέρος του τα φώτα θέσης,
ώστε να είναι ορατό από μακρυά κατά
τις νυκτερινές ώρες από τους οδηγούς
των οχημάτων που χρησιμοποιούσαν
την ίδια οδό και το ακολουθούσαν, ο
δε δεύτερος (οδηγός) εκινείτο εντός
κατοικημένης περιοχής με ταχύτητα που
υπερέβαινε τα 70 χιλιόμετρα την ώρα και
επιπλέον δεν είχε τεταμένη την προσοχή
του στην οδήγηση, ούτε τον έλεγχο του
οχήματος του, ώστε να μπορεί σε κάθε
στιγμή να εκτελέσει τους απαιτούμενους
χειρισμούς, μ’ αποτέλεσμα να μη
μπορέσει να αποφύγει τον παραπάνω
μοτοποδηλάτη, μολονότι αντιλήφθηκε
αυτόν από απόσταση τουλάχιστον 20
μέτρων. Ενώ, αντιθέτως, εάν ο τελευταίος
οδηγός εκινείτο με ταχύτητα μικρότερη των
50 χιλιομέτρων την ώρα και είχε τεταμένη
την προσοχή του στην οδήγηση και τον
έλεγχο του αυτοκινήτου του, θα απέφευγε
το μοτοποδηλάτη με αποφευκτικό ελιγμό
προς τα αριστερά ή με τροχοπέδηση.
Η αυξημένη ταχύτητα του αυτοκινήτου
προκύπτει και από το γεγονός ότι το
μοτοποδήλατο εκτινάχθηκε σε απόσταση
37,20 μέτρων από το σημείο συγκρούσεως.
Ο ισχυρισμός των εναγομένων ότι ο
οδηγός του μοτοποδηλάτου έστρεψε
αριστερά, χωρίς καμιά προειδοποίηση,

προκειμένου να διασχίσει κάθετα το
οδόστρωμα και να μεταβεί σε φιλική
οικία του, που βρισκόταν στο απέναντι
μέρος της οδού, αποκλείοντας έτσι το
ρεύμα πορείας του αυτοκινήτου τη στιγμή
κατά την οποία τούτο πραγματοποιούσε
προσπέραση του ως άνω οχήματος
(μοτοποδηλάτου), πρέπει να απορριφθεί
ως αβάσιμος, καθόσον δεν αποδείχτηκε
ότι ο ανωτέρω οδηγός προέβη σε τέτοια
ενέργεια. Και ναι μεν η ενέργεια του
αυτή αποτυπώνεται στο από 30.6.1999
σχεδιάγραμμα, που συνέταξε το Τμήμα
Τροχαίας Ζακύνθου, πλην όμως τούτο
(σχεδιάγραμμα) ως προς το σημείο αυτό
και ως προς εκείνο της συγκρούσεως
με την ένδειξη «Ε» δεν απεικονίζει την
πραγματικότητα, καθόσον η σύγκρουση
έλαβε χώρα στην κανονική πορεία των
παραπάνω οχημάτων και ειδικότερα
ολίγο πριν του σημείου του εν λόγω
σχεδιαγράμματος με την ένδειξη «ΣΤ»,
όπου ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο,
κατόπιν τροχοπεδήσεώς του, αφήνοντας
τέτοια ίχνη επί του οδοστρώματος 12
μέτρων, και υπήρχαν γύρω απ’ αυτό
(αυτοκίνητο) διάσπαρτα θραυσμένα
γυαλιά και στη συνέχεια σε απόσταση
5 μέτρων κηλίδες αίματος. Με την
προαναφερόμενη αμελή συμπεριφορά
τους, που δεν αρμόζει σε μέσο συνετό
οδηγό, οι παραπάνω οδηγοί παραβίασαν
ο μεν πρώτος (μοτοποδηλάτης) τη διάταξη
του άρθρου 74 παρ. 1β του Κώδικα Οδικής
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Κυκλοφορίας, ο δε δεύτερος τις διατάξεις
των άρθρων 12 παρ. 1, 19 παρ. 1 και 20
παρ. 1 του ίδιου Κώδικα. Η υπαιτιότητα
για τον καθένα τους ανέρχεται σε ποσοστό
40% και 60% αντιστοίχως, λαμβανομένων
υπόψη για τον προσδιορισμό της
των προαναφερόμενων πράξεων
και παραλείψεων τους, κατά μερική
παραδοχή, ως κατ’ ουσίαν βάσιμου,
της ενστάσεως των εναγομένων περί
συνυπαιτιότητας και του θανόντος (άρθρο
300 ΑΚ, 6 Ν. ΓπΝ/1911), συνιστάμενης
στην προαναφερόμενη παράβαση του
άρθρου 74 παρ. 1β του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας. Όντως, ο τελευταίος,
οδηγούσε το μοτοποδήλατό του υπό
την επήρεια οινοπνεύματος, καθόσον
βρέθηκε σε δείγμα αίματός του ποσότητα

αιθυλικής αλκοόλης σε ποσοστό 0,53 g/l
αίματος, πλην όμως η κατάσταση του
αυτή δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το
επελθόν αποτέλεσμα και ως εκ τούτου δεν
λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό
της υπαιτιότητάς του. Περαιτέρω, κατά
το χρόνο του ατυχήματος, ο θανών δεν
φορούσε προστατευτικό κράνος, όπως
είχε υποχρέωση, κατά τη διάταξη του
άρθρου 101 παρ. 2 του ως άνω Κώδικα. Η
έλλειψη αυτού (προστατευτικού κράνους)
συνετέλεσε αποφασιστικά στη βαρύτητα
των επελθόντων τραυμάτων του. Αν αυτός
φορούσε κράνος δεν θα είχε τραύματα
στο κεφάλι τέτοιας βαρύτητας. Εξαιτίας
αυτής της παραλείψεως του, συνετέλεσε
κατά ποσοστό 20% στο αποτέλεσμα του
θανάτου του.

531/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, Αναστάσιος Δομάζος,
Παναγιώτης Σαλαμαλίκης, Κων/νος Λέων, Φοίβος Ράγκος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση της συζύγου. Ο σύζυγός της απώλεσε τις υπηρεσίες
αυτές που αποτιμώνται σε 50.000 δρχ. μηνιαίως και θα διαρκούσαν μέχρι 24.6.06.
Το ποσό αυτό θα πρέπει να επιδικαστεί ανεξάρτητα αν τις υπηρεσίες της συζύγου
του θα τις αναπληρώσει εντείνοντας τις δικές του δυνάμεις ή με τη βοήθεια κάποιου
τρίτου προσώπου.

….. Ο εν λόγω διάδικος ήταν
σύζυγος της θαvoύσης η οποία
στα πλαίσια της λειτουργίας του
συζυγικού οίκου (παρασκευή φαγητού,
καθαριότητα σπιτιού κ.λ.π.) προσέφερε
υπηρεσίες για την ικανοποίηση των
οικογενειακών αναγκών. Οι υπηρεσίες
αυτές αποτιμώνται στο ποσό των 50.000
δραχμών μηνιαίως. Ο πρώτος ενάγων
εξαιτίας του θανάτου της συζύγου του
απώλεσε τις άνω υπηρεσίες της, οι
οποίες κατά την πιθανή πορεία των

πραγμάτων, λαμβανομένης υπόψη
της καλής καταστάσεως της υγείας
της θανούσης και της ηλικίας της (32
ετών), θα παρείχοντο από 25.5.01
έως 24.6.06. Έτσι, ο ανωτέρω
διάδικος ζημιώθηκε από την στέρηση
των υπηρεσιών της συζύγου του,
τις οποίες για να τις αναπληρώσει
θα χρειασθεί να προσλάβει άλλο
βοηθητικό πρόσωπο, καταβάλλοντος
σ’ αυτό το παραπάνω ποσό μηνιαίως
και κατά το προαναφερόμενο χρονικό
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διάστημα. Η ζημία αυτή έχει προξενηθεί
εκ μόνου του λόγου της δημιουργίας της
ανάγκης υποβολής του στην παραπάνω
δαπάνη, ανεξάρτητα δηλαδή από

το εάν τις παραπάνω υπηρεσίες
θα τις αναπληρώσει εντείνοντας τις
προσωπικές του δυνάμεις ή με την
βοήθεια κάποιου τρίτου προσώπου.

547/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Νικολόπουλος, Ελευθερία Μπαστάνη).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση ή τραυματισμός ενός συζύγου. Ο άλλος σύζυγος
δικαιούται να απαιτήσει από τον υπαίτιο του τραυματισμού ή τον από τον νόμο
ενεχόμενο για τις από την αδικοπραξία αυτού ζημίες, αποζημίωση για τη στέρηση
των υπηρεσιών που συνιστούσαν την από το νόμο οφειλόμενη συμβολή του παθόντος
συζύγου στις οικογενειακές ανάγκες. Περιστατικά.

Επειδή από τον συνδυασμό των
διατάξεων των αρθρ. 914, 928, 929, 1389
και 1390 Α.Κ., όπως τα δύο τελευταία
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους
με το αρθρ. 15 § 1 του Ν. 1329/1983,
συνάγεται ότι σε περίπτωση θανάτου ή
βλάβης του σώματος ή της υγείας του
ενός συζύγου από αδικοπραξία και
στέρηση εντεύθεν από τον άλλο σύζυγο
των προσωπικών υπηρεσιών που
πρόσφερε εκείνος ως συνεισφορά του
για την αντιμετώπιση των οικογενειακών
αναγκών ανάλογα με τις δυνάμεις του,
δικαιούται ο άλλος σύζυγος να απαιτήσει
από τον υπαίτιο του τραυματισμού ή
τον από τον νόμο ενεχόμενο για τις
από την αδικοπραξία αυτού ζημίες,
αποζημίωση για την στέρηση των
υπηρεσιών που συνιστούσαν την από
τον νόμο οφειλόμενη συμβολή του
παθόντος συζύγου στις οικογενειακές
ανάγκες (βλ.ΑΠ (ολ.) 39/97, Δνη 98,
62, ΑΠ 123/99, Δνη 99, 774, 461/Δνη
92, 79, 1230/89, Δνη 91, 965). Στην

ένδικη υπόθεση, από τα ίδια αποδεικτικά
στοιχεία αποδείχθηκε ότι η θανούσα
ήταν ηλικίας 52 ετών, έγγαμη με τον
Η.Τ, με τον οποίο είχαν αποκτήσει δύο
παιδιά, τον Γ. και τον Θ.. Η ανωτέρω
δεν εργαζόταν αλλά ως συνεισφορά
στην αντιμετώπιση των οικογενειακών
αναγκών πρόσφερε την προσωπική
της εργασία συνισταμένη κυρίως στη
διεύθυνση του συζυγικού οίκου, όπως
αγορά τροφίμων, παρασκευή φαγητού,
καθαριότητα. Λόγω του θανάτου της ο
σύζυγος της θα στερείται τις υπηρεσίες
της για το χρονικό διάστημα των τριών
(3) επόμενων ετών που ζητεί με την
αγωγή και συνεπώς δικαιούται να
απαιτήσει από τον υπαίτιο του θανάτου
της αποζημίωση κατά τα άνω. Με
βάση τα προαναφερθέντα πραγματικά
περιστατικά η μηνιαία αποτίμηση των
προσωπικών της υπηρεσιών ανέρχεται
σε 60.000 δρχ., ποσό που αυτός
θα στερείται κατά το επίδικο χρονικό
διάστημα.
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610/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Αραβαντινός, Νικόλαος Λαλιώτης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Μοναδικός υπαίτιος του αυτός που παραβίασε το STOP σε
διασταύρωση. Αυτοκίνητο χωρίς κρατικές πινακίδες, ανασφάλιστο και με οδηγό χωρίς
άδεια οδήγησης. Υποχρεωμένο το Επικουρικό Κεφάλαιο για αποζημίωση.

Ο εναγόμενος οδηγός, κατά
την οδήγηση του οχήματος αυτού, δεν
επέδειξε την κατ’ αντικειμενική εκτίμηση
επιμέλεια και προσοχή, όπως θα έπραττε
κάθε άλλος μέσος ευσυνείδητος οδηγός,
κάτω από τις ίδιες συνθήκες με βάση
τους νομικούς κανόνες και εκείνους της
κοινής πείρας και λογικής. Ειδικότερα,
έχοντας πρόθεση να διασχίσει την ΝΕΟ,
δεν διέκοψε την πορεία του οχήματός
του, ελέγχοντας την κίνηση και την
απόσταση του BIB 3376 αυτοκινήτου
που πλησίαζε, με αποτέλεσμα να
αποκλείσει το ρεύμα πορείας του

και να προκαλέσει τη σύγκρουσή
του με το αυτοκίνητο που οδηγούσε.
Επομένως είναι αποκλειστικός υπαίτιος
του τροχαίου αυτού ατυχήματος.
Περαιτέρω αποδείχθηκε, ότι το
ζημιογόνο αυτοκίνητο δεν είχε κρατικές
πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας, ούτε
καλύπτονταν με σύμβαση ασφαλίσεως
και στην περίπτωση αυτή το Επικουρικό
Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να
καταβάλει στα πρόσωπα που
ζημιώθηκαν αποζημίωση για τις
σωματικές τους βλάβες ή τις υλικές
ζημίες (Α.Π. 205/1997 ΝοΒ 46 1223).

612/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Γαντζίας, Παναγιώτα Τζάρου, Παναγιώτης
Γληγόρης).

…. η κατά τα ως άνω πρόσκρουση
του Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου επί της
σταθμευμένης δίκυκλης μοτοσυκλέτας
προκλήθηκε κυρίως, κατά ποσοστό
συνυπαιτιότητας 70% από αμέλεια αυτού
του οδηγού της δίκυκλης μοτοσυκλέτας,
εκκαλούντος Δ.Λ. καθόσον στάθμευσε
την άνω δίκυκλη μοτοσυκλέτα στο
άνω χιλιομετρικό σημείο, χωρίς να
έχει αναμμένα τα φώτα θέσης και
στάθμευσης, καίτοι ήταν νύκτα, εκτός
κατοικημένης περιοχής, με ανύπαρκτο

φωτισμό, ως και ανωτέρω αρκούντως
έχει εκτεθεί, αλλά και σε συνυπαιτιότητα,
κατά ποσοστόν 30%, αυτού του οδηγού
του Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου εκκαλούντος
Δ.Κ., συνισταμένη στο ότι δεν είχε
συνεχώς τεταμένη την προσοχή του, ως
ήταν υποχρεωμένος κατ’ άρθρον 12 § 1
του Κ.Ο.Κ., αλλά ούτε και την ταχύτητα
του οχήματος που οδηγούσε ρύθμισε
ανάλογα με τις άνω κρατούσες συνθήκες
της οδού, ήτοι έλλειψη φωτισμού και
σκότος, κατά παράβαση του άρθρου 19
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§ 2 Κ.Ο.Κ. και έτσι δεν κατέβαλε την κατ’
άρθρον 330 εδαφ. Β Α.Κ. απαιτουμένη
επιμέλεια, με αποτέλεσμα να μη

μπορέσει να ανακόψει την ταχύτητα
του αυτοκινήτου προ της σταθμευμένης
μοτοσυκλέτας.

629/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φωκίων Κατσίνης, Φώτιος Λεπίδας).
Επικουρικό Κεφάλαιο. Θανάτωση προσώπου. Υποχρέωση του Ε.Κ. να πληρώσει
αποζημίωση στους δικαιούχους. Από την αποζημίωση αυτή αφαιρείται ό,τι θα
εισπράξουν οι δικαιούχοι της αποζημίωσης από το ΙΚΑ για έξοδα κηδείας και στέρηση
διατροφής. Περιστατικά.

Κατά την, δεσμευτική άλλωστε
για το δικαστήριο τούτο (βλ. αρθρ. 580
§ 4 του Κ.Πολ.Δ.), ως άνω αναιρετική
απόφαση του Αρείου Πάνου, από τη
διάταξη του άρθρου 19 § 5 του π.δ.
237/86 όπως αντικ. με το άρθρο 5 παρ.
4 του π.δ. 264/91 (84/5/ΕΟΚ αρθρ. 1 §
4 εδ. α’) και ορίζει ότι η αποζημίωση του
Επικουρικού Κεφαλαίου περιορίζεται
στη συμπλήρωση του ποσού που
υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό
ταμείο ή άλλος οργανισμός κοινωνικής
ασφάλισης για την αιτία αυτή στον
ζημιωθέντα σαφώς συνάγεται ότι
στην περίπτωση που το Επικουρικό
Κεφάλαιο ευθύνεται κατά νόμον (αρθρ.
19 § 1 π.δ. 237/86) σε αποζημίωση
προσώπων που ζημιώθηκαν λόγω
θανατώσεως ή σωματικών βλαβών
ή υλικών ζημιών από αυτοκινητικά
ατυχήματα η έκταση της οφειλής του
περιορίζεται σε ό,τι υπολείπεται αφού
προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσόν, και
μόνον εκείνο, το οποίο υποχρεούται για
την ίδια αιτία να καταβάλει ασφαλιστικό
ταμείο ή άλλος συναφής οργανισμός
Κοινωνικής ασφαλίσεως, χωρίς να
έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή
η διάταξη του άρθρου 930 § 3 του
Α.Κ., κατά συνέπειαν δε σε περίπτωση

θανατώσεως προσώπου ασφαλισμένου
στο Ι.Κ.Α., που κατά τον ν. 6298/1934 είναι
οργανισμός κοινωνικής ασφαλίσεως, οι
παροχές των εξόδων κηδείας και της
σύνταξης που υποχρεούται το ΙΚΑ κατ’
άρθρον 32 και 28 § 6 του ν. 1846/51
να καταβάλει στη χήρα και τα τέκνα
του ασφαλισμένου αφαιρούνται από τις
αντίστοιχες αξιώσεις των δικαιουμένων
ως άνω προσώπων για αποζημίωση
λόγω εξόδων κηδείας του θανατωθέντος
και λόγω στερήσεως της διατροφής που
κατά νόμον έχουν δικαίωμα να απαιτούν
από εκείνον (περισσ. Κρητικός, 1998, αρ.
2267 επ.).
…….. η πρώτη ενάγουσα έλαβε
από το ΙΚΑ, του οποίου ασφαλισμένος;
ήταν ο θανών σύζυγός της, το ποσό
των 70.000 δραχμών ως έξοδα κηδείας
του συζύγου της καθώς και το ποσό
των 45.000 δραχμών μηνιαίως από
1.9.1990 ως σύνταξη λόγω θανάτου του
συζύγου της (προσκομιζόμενη άλλωστε
υπ’ αριθμ. 508/90 απόφαση Δ/ντού ΙΚΑ
Υποκ. Αιγίου), το δε ανήλικο τέκνο της
το ποσό των 12.000 δραχμών μηνιαίως
ως (καθαρή) σύνταξη από 1.9.1990
λόγω θανάτου του πατέρα του (ίδια
απόφαση Δ/ντού ΙΚΑ Αιγίου). Σύμφωνα
με τα προεκτεθέντα, τα τελευταία αυτά
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ποσά, τα οποία οι ενάγοντες έλαβαν από
το ΙΚΑ λόγω του θανάτου του συζύγου
και πατέρα τους, αντίστοιχα, πρέπει να
αφαιρεθούν από τις αντίστοιχες ως άνω
αξιώσεις τους από την ίδια αιτία κατά του
εναγομένου Επικουρικού Κεφαλαίου, που
ευθύνεται εν προκειμένω εις αποζημίωση
των παθόντων επειδή το ζημιογόνο
αυτοκίνητο ήταν ανασφάλιστο (αρθρ. 19
§ Ιβ’ του ν. 489/76), και η αποζημίωση
του Επικουρικού Κεφαλαίου να
περιορισθεί στην προκύπτουσα διαφορά
(συμπλήρωση). Τέτοια δε διαφορά
προκύπτει μόνον υπέρ του ανήλικου
τέκνου της ενάγουσας Π.Π. ανερχόμενη
στο ποσό των 18.000 δραχμών μηνιαίως
(30.000 δρχ. οφειλόμενη κατ’ αρχήν

αποζημίωση μείον 12.000 δρχ. της
ληφθείσης συντάξεως), όχι όμως και
υπέρ της πρώτης ενάγουσας, συζύγου
του θανατωθέντος, αφού η τελευταία ως
προς μεν τα έξοδα κηδείας του συζύγου
της έλαβε από το ΙΚΑ ό,τι ακριβώς η
ίδια δαπάνησε για την αιτία αυτή (δρχ.
70.000), ως προς δε τη σύνταξη λόγω
θανάτου του συζύγου της έλαβε ποσόν
μεγαλύτερο από εκείνο της αποζημίωσης
που κατ’ αρχήν δικαιούται για τη στέρηση
της διατροφής (δρχ. 45.000 έναντι δρχ.
15.000), κατά τα προεκτεθέντα, με
αποτέλεσμα η ενάγουσα αυτή να μην
δικαιούται περαιτέρω αποζημίωση για
τις ως άνω αιτίες από το Επικουρικό
Κεφάλαιο.

663/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ανδριόπουλος, Παναγιώτης Καραμπούλιας).
Κράνος. Τραυματισμός στο κεφάλι οδηγού μοτοποδηλάτου από το οποίο επήλθε ο θάνατος.
Υπαίτιος ο πεζός αλλά υπάρχει και συνυπαιτιότητα του οδηγού σε ποσοστό 30%.

Υπό τα περιστατικά αυτά το
ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα του
εκκαλούντος. Από την πρόσκρουση
το μοτοποδήλατο ανετράπη και η
οδηγός του έπεσε στο οδόστρωμα και
τραυματίσθηκε σοβαρά. Ειδικότερα,
υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική
κάκωση, συγχιτικοδιεγερτική κατάσταση,
καθήλωση βλέμματος αριστερά και
ρινορραγίαρινόρροια, εκ των οποίων

κακώσεων επήλθε ο θάνατός της. Για
το επελθόν αποτέλεσμα όμως ευθύνεται
και η παθούσα, διότι δεν φορούσε κατά
την οδήγηση κράνος, παράλειψη που
συντέλεσε στην έκταση των σωματικών
κακώσεων της κεφαλής, οι οποίες
επέφεραν τον θάνατο. Η συνυπαιτιότητα
αυτή της παθούσας ανέρχεται σε
ποσοστό 30%.

670/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελευθερία Χριστοπούλου Ν.Σ.Κ., Μαργαρίτα Ρόδη).
Αυτοκίνητα. Επιβατικά εισαγόμενα από το εξωτερικό χωρίς αριθμό. Τίτλος κυριότητας
είναι το πιστοποιητικό του Τελωνείου και η μεταβίβαση γίνεται με πράξη που αναγράφεται
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στο πιστοποιητικό με φροντίδα και ευθύνη των ενδιαφερομένων. Αν εκδοθεί άδεια
κυκλοφορίας, τίτλο κυριότητας αποτελεί η άδεια και πάνω σ’ αυτήν γράφεται κάθε
περαιτέρω μεταβίβαση της κυριότητας. Ο τρόπος αυτός της μεταβίβασης είναι
συστατικός για την εμπράγματη σύμβαση, όχι όμως για την ενοχική (πώληση).

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 1 παραγ. 1°, 3 και 2 του Ν.
722/1977 προκύπτει ότι τίτλο κυριότητας
για τα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας
εισαγόμενα από το εξωτερικό επιβατικά
αυτοκίνητα αποτελεί το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από το τελωνείο και
η μεταβίβαση της κυριότητας αυτών
γίνεται με απλή πράξη των μερών που
αναγράφεται με τη φροντίδα και ευθύνη
αυτών πάνω στο εν λόγω πιστοποιητικό,
ενώ όταν εκδοθεί γι’ αυτά άδεια
κυκλοφορίας, τίτλο κυριότητας αποτελεί
πλέον η άδεια αυτή και πάνω σ’ αυτήν
ενεργείται κάθε περαιτέρω μεταβίβαση
της κυριότητας με πράξη εν ζωή με τον
ίδιο ως άνω τρόπο, δηλαδή με απλή
πράξη των μερών που αναγράφεται
με τη φροντίδα και ευθύνη αυτών στη
σχετική θέση της άδειας, περαιτέρω δε
ο μεν πωλητής του μεταβιβασθέντος
αυτοκινήτου αποστέλλει ταχυδρομικώς
στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών το σχετικό
τμήμα (απόκομμα) της άδειας το οποίο
περιέχει την πράξη των μερών περί
μεταβιβάσεως της κυριότητας, ώστε
να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας επ’
ονόματι του αγοραστή και να αποσταλεί
σ’ αυτόν ταχυδρομικώς επί αποδείξει,
ο δε αγοραστής κρατεί το υπόλοιπο
τμήμα της άδειας και δικαιούται με
βάση αυτό να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο
επί 30 ημέρες από την ημερομηνία
μεταβίβασής του σ’ αυτόν (βλ. Εφ.
Αθ. 4354/1986 Ελ. Δ/νη 27.1336, Εφ.
Αθ. 2748/1982 ΝοΒ 31.510). Από τις

προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει
ότι ο προβλεπόμενος από αυτές
έγγραφος τύπος για την απόκτηση
και τη μεταβίβαση της κυριότητας
είναι συστατικός για την εμπράγματη
δικαιοπραξία της μεταβιβάσεως της
κυριότητας, όχι όμως και για την ενοχική
σύμβαση της πωλήσεως (βλ. ΑΠ 1311/
1984 ΝοΒ 33.996, Εφ. Αθ. 5197/1983
ΝοΒ 32.89). Επομένως στην περίπτωση
της πράξεως των μερών πάνω στην
άδεια κυκλοφορίας, η κυριότητα
μεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά τη
στιγμή της συντάξεως της πράξεως
μεταβιβάσεως και η πράξη αυτή
αποτελεί και τον τίτλο κυριότητας του
νέου κυρίου μέχρι να εκδοθεί στο όνομα
του νέα άδεια κυκλοφορίας, η οποία
πλέον θα αποτελεί από την έκδοση της
τίτλο κυριότητας για τον νέο κύριο και
από την έκδοση της παύει να ισχύει ως
τίτλος κυριότητας η πράξη των μερών.
Αντίστοιχα μετά τη σύνταξη της πράξεως
των μερών, η άδεια κυκλοφορίας επί της
οποίας συντάχθηκε η πράξη, παύει να
αποτελεί τίτλο κυριότητας για τον πωλητή
στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί, αφού
πλέον η κυριότητα έχει μεταβιβαστεί
στον αγοραστή με τη σύνταξη της
πράξεως, γι’ αυτό και η εν λόγω άδεια
τεμαχίζεται και το τμήμα που περιέχει
την πράξη μεταβιβάσεως αποστέλλεται
στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών και το
υπόλοιπο παραδίνεται στον αγοραστή
και νέο κύριο για να κυκλοφορεί το
αυτοκίνητο.
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671/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Ντοάς, Θεόδωρος Αντωνόπουλος, Τάκης
Διονυσόπουλος).
Ηθική βλάβη από αυτοκινητικό ατύχημα. Περίπτωση επιδίκασης ποσού 150.000.000
δρχ. στον παθόντα.

Αποδείχτηκε ότι κατά τον χρόνο
του ατυχήματος ο ενάγων ήταν ηλικίας 28
ετών, απολύτως υγιής, ήταν έγγαμος με
ένα ανήλικο τέκνο 2 ετών, και η σύζυγος
του κυοφορούσε το δεύτερο τέκνο του,
το οποίο γεννήθηκε την 1.11.2001 (βλ.
ληξιαρχική πράξη γεννήσεως). Από τον
ανωτέρω τραυματισμό του, ο οποίος
τον κατέστησε ισοβίως ανάπηρο και
μη δυνάμενο να αυτοεξυπηρετηθεί, τον
σοβαρό κίνδυνο που διέτρεξε η ζωή του,
την σωματική και ψυχική του ταλαιπωρία
και τους πόνους που δοκίμασε με τις
αλλεπάλληλες επεμβάσεις και κυρίως
από τον ψυχικό πόνο και θλίψη που
γνωρίζει ότι θα αισθάνεται σε όλη του
τη ζωή, αφενός που θα βλέπει τον εαυτό
του χωρίς πόδια και αδύναμο να ζήσει
τις χαρές της ζωής και αφετέρου που θα
τον βλέπουν σ’ αυτήν την κατάσταση η
σύζυγος του και τα τέκνα του, ο ενάγων
υπέστη σοβαρή ηθική βλάβη, για την

χρηματική αποκατάσταση της οποίας
πρέπει να του επιδικασθεί το ποσό των
150.000.000 δραχμών, στο οποίο δεν
περιλαμβάνεται το ποσό για το οποίο
επιφυλάχθηκε να διεκδικήσει από το
ποινικό δικαστήριο παριστάμενος ως
πολιτικώς ενάγων. Το ανωτέρω ποσό
κρίνεται εύλογο ενόψει των συνθηκών του
τραυματισμού, των προαναφερθεισών
περιστάσεων, της αποκλειστικής
υπαιτιότητας του πρώτου εναγομένου
και της κοινωνικής και οικονομικής
καταστάσεως των διαδίκων (πλην της
ασφαλιστικής εταιρείας), δεδομένου
ότι ο ενάγων δεν έχει άλλους πόρους
ζωής εκτός από την εργασία του και η
σύζυγος του δεν εργάζεται ούτε έχει
περιουσία, ενώ οι εναγόμενοι Π.Μ και
Ν.Π., είναι ευκατάστατοι επιχειρηματίες
και η εναγομένη εταιρεία έχει ευρύ
κύκλο εργασιών με αυτοκίνητα και
προσωπικό.

680/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Γιάννης Γεωργιτσόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Η ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει
τον ζημιωθέντα ανεξάρτητα του ποιος οδηγούσε το ζημιογόνο αυτοκίνητο, αν είχε
άδεια οδήγησης ή αν τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Ο ζημιωθείς δεν έχει
υποχρέωση να κατονομάσει τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκινήτου.

……. υπαίτιος για το ένδικο
ατύχημα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου

της Θ.Β., όπως ειδικότερα διαλαμβάνεται
στην εκκαλουμένη κατά της οποίας,
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ως προς τούτο, δεν προβάλλεται
παράπονο. Ενόψει των παραπάνω
η εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία
είναι υπόχρεος σε αποζημίωση του
ενάγοντος, όντας αδιάφορου του
ποιος ήταν ο οδηγός του ζημιογόνου
αυτοκινήτου, αφού σε κάθε περίπτωση
η εν λόγω εταιρεία καλύπτει κάθε ζημία
που θα προκληθεί σε τρίτο από το
ασφαλισμένο αυτοκίνητο, κατά την
κυκλοφορία αυτού. Η τυχόν δε οδήγηση
από άτομο διαφορετικό από εκείνο που
αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ή και
τέτοιου που στερείται άδειας ικανότητας
οδήγησης ή οδήγησης υπό την επήρεια
οινοπνεύματος αφορά τις σχέσεις της
ασφαλισμένης Θ.Β. με την ασφαλιστική
εταιρεία, η οποία έχει κάθε δικαίωμα ν’
ασκήσει κατά της ασφαλισμένης τις

αξιώσεις από τυχόν οδήγηση από
άτομο στερούμενο άδειας ικανότητας
ή υπό την επήρεια οινοπνεύματος
κ.λ.π., και δεν αφορά τις σχέσεις του
τρίτου ζημιωθέντος, εν προκειμένω
του ενάγοντος κατά της ασφαλιστικής
εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη
ν’ αποκαταστήσει τις ζημίες που
προκλήθηκαν από το ασφαλισμένο
και ζημιογόνο αυτοκίνητο, και ο οποίος
ενάγων δεν έχει υποχρέωση να
κατονομάσει τον οδηγό του ζημιογόνου
αυτοκινήτου, πολύ περισσότερο, αφού
έχει τη διακριτική ευχέρεια να μη στραφεί
και κατά του οδηγού. Άρα όσα αντίθετα
υποστηρίζει η εναγομένη με τους
σχετικούς λόγους του εφετηρίου είναι
αβάσιμα και απορριπτέα.

702/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Παπαδόπουλος, Χάρης Μπουγιούκος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγών. Κράνος. Σημασία για την
συνυπαιτιότητα. Ασφαλιστική εταιρεία. Δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου οδηγού
επειδή είχε κάνει χρήση οινοπνεύματος.

…… για το ατύχημα αυτό.
ευθύνονται αμφότεροι οι οδηγοί. Κι’
αυτό, γιατί ο μεν πρώτος, μολονότι στην
πορεία του υπήρχε πινακίδα με την
ένδειξη «STOP», δεν ακινητοποίησε το
αυτοκίνητό του πριν από τη ανωτέρω
διασταύρωση, σε τρόπο ώστε να
παραχωρήσει προτεραιότητα στα οχήματα
που κινούνταν επί της οδού Γούναρη με
κατεύθυνση προς πλατεία Μαρούδα,
μεταξύ των οποίων και η προαναφερόμενη
μοτοσυκλέττα, αλλά εισήλθε σ’ αυτή
(διασταύρωση) σιγά σιγά, χωρίς όμως
να έχει πλήρη ορατότητα από αριστερά
του, γιατί αυτή εμποδιζόταν από το με
αριθμό κυκλοφορίας BIB 4892 ιδιωτικής

χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, που εκινείτο
με μικρή ταχύτητα και απείχε απ’ αυτόν
15 μέτρα περίπου, οπότε απέκλεισε την
πορεία της παραπάνω μοτοσυκλέττας και
συγκρούστηκε μ’ αυτή, καθόσον ο οδηγός
της (θανών) ενήργησε προσπέραση του
ως άνω φορτηγού αυτοκινήτου. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, ο εναγόμενος
οδηγός δεν επέδειξε την προσοχή που
όφειλε από τις περιστάσεις να καταβάλει
ως μέσος συνετός οδηγός. Στην έλλειψη
δε αυτή της προσοχής του συνετέλεσε και
το γεγονός ότι αυτός οδηγούσε το όχημά
του υπό την επίδραση οινοπνεύματος,
καθόσον ανιχνεύθηκε σε δείγμα αίματος
του ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης
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0,95g/l αίματος. Έτσι, με την παραπάνω
αμελή συμπεριφορά του, παραβίασε
τις διατάξεις των άρθρων 4 και 26 παρ.
4 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο δε
οδηγός της μοτοσυκλεττας ευθύνεται
για το ατύχημα αυτό, γιατί ενήργησε
υπέρβαση του προπορευόμενου
ιδιωτικής χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου,
χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί
αν μπορούσε να πράξει τούτο χωρίς
κίνδυνο και ειδικότερα εάν είναι ελεύθερη η
διασταύρωση από οχήματα εισερχόμενα
σ’ αυτή από την περιμετρική οδό της
πλατείας Ομόνοιας, παραβιάζοντας με
την αμελή αυτή συμπεριφορά του τη
διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του ως
άνω κώδικα. Η υπαιτιότητα για τον καθένα
τους ανέρχεται σε ποσοστό 80% και 20%
αντιστοίχως, λαμβανομένων υπόψη για
τον προσδιορισμό της των παραπάνω
πράξεων και παραλείψεων τους, κατά
μερική παραδοχή, ως κατ’ ουσίαν βάσιμου,
της ενστάσεως των εναγομένων περί
συνυπαιτιότητας και του θανόντος (άρθρο
300 Α.Κ., 6 Ν. ΓΠΝ/1911), συνιστάμενης
στην προαναφερόμενη παράβαση του
άρθρου 17 παρ. 1 του Κώδικα Οδικής
κυκλοφορίας.
….. ο θανών, κατά το χρόνο του
ατυχήματος, δεν φορούσε προστατευτικό
κράνος, όπως είχε υποχρέωση, κατά τη
διάταξη του άρθρου 101 παρ. 2 του άνω
κώδικα. Η έλλειψη αυτού (προστατευτικού
κράνους) συνετέλεσε αποφασιστικά στη
βαρύτητα των επελθόντων τραυμάτων
του. Αν αυτός φορούσε κράνος δεν θα είχε
τραύματα στο κεφάλι τέτοιας βαρύτητας.
Εξαιτίας αυτής της παραλείψεώς του,
συνετέλεσε κατά ποσοστό 20% στο
αποτέλεσμα του θανάτου του.
Ο πρώτος εναγόμενος οδηγούσε
το όχημά του υπό την επήρεια
οινοπνεύματος. Σύμφωνα με το
άρθρο 25 παρ. 6 της Κ4585/8.4.1978
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αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου,
αποκλείονται της ασφαλίσεως οι ζημίες
που προξενούνται κατά το χρόνο που ο
οδηγός του αυτοκινήτου τελούσε υπό την
επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών
κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ. Η απόφαση αυτή,
μολονότι βρίσκεται, κατά την ανωτέρω
διάταξη της, έξω από τη νομοθετική
εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε στον
Υπουργό με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν.
489/1976 να καθορίζει τους γενικούς
όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
που καλύπτει την αστική ευθύνη από
αυτοκινητικά ατυχήματα, εφόσον μ’
αυτή δεν καθορίζεται κάποιος τέτοιος
όρος, αλλά επιβάλλεται περιορισμός
της κατά το νόμο αυτόν, ευθύνης του
ασφαλιστή έναντι του ζημιωθέντος,
εντούτοις ο ανωτέρω αποκλεισμός της
ευθύνης του ασφαλιστή, για το λόγο που
αναφέρεται στην ανωτέρω διάταξη, όχι
έναντι του ζημιωθέντος, αλλά έναντι του
ασφαλισμένου, μπορεί εγκύρως, όπως
προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων
361 Α.Κ., 189, 192 Εμπ, Ν. και 11 παρ.
1 Ν. 489/1976, να συμφωνηθεί μεταξύ
ασφαλιστή και ασφαλισμένου και δεν
αντιβαίνει σε καμιά συνταγματική επιταγή.
Η συνομολόγηση του όρου αυτού, που
δεν απαλλάσσει μεν τον ασφαλιστή της
υποχρεώσεώς του να αποζημιώσει το
ζημιωθέντα τρίτο, παρέχει όμως στον
ασφαλιστή το δικαίωμα να καλύψει τον
ασφαλισμένο και να ζητήσει απ’ αυτόν
ό,τι κατέβαλε στο ζημιωθέντα τρίτο
για την αποκατάσταση της ζημίας του,
μπορεί να γίνει είτε με την ενσωμάτωση
του όρου αυτού στη σύμβαση, είτε με
παραπομπή της συμβάσεως στους
όρους της παραπάνω αποφάσεως του
Υπουργού Εμπορίου και δεν χρειάζεται
καμιά άλλη ειδική συνομολόγηση ή
διαπραγμάτευση του ή έγγραφη συμφωνία
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(ΑΠ. 197/1998 Ελλ. Δικ. 1998 σελ. 822,
ΑΠ. 639/1994 Ελλ. Δικ. 1995, σελ. 323,
ΑΠ. 194/1992 ΝοΒ 41.491). Συνεπώς,
ο ισχυρισμός του πρώτου εναγομένου
ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στη μεταξύ
αυτού και της ασφαλιστικής εταιρείας
καταρτισθείσα ασφαλιστική σύμβαση
ο προαναφερόμενος όρος και ότι ούτε
ποτέ αυτός έλαβε γνώση τέτοιου όρου,

πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος,
δοθέντος ότι στο σχετικό 2707358/4
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ρητά αναφέρεται
ότι τούτο διέπεται υποχρεωτικώς από τους
ενιαίους όρους συμβολαίων ασφαλίσεως
αυτοκινήτων που διαλαμβάνονται στην
ανωτέρω υπουργική απόφαση και ότι
εκείνος (πρώτος εναγόμενος) τελούσε εν
γνώσει του όρου αυτού.

762/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βλαχαντώνης, Χάρης Μπουγιούκος, Χρήστος
Κανελλόπουλος, Νικόλαος Παπανδρινόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημίες που πληρώνονται. “Φακελλάκια” ιατρών δεν
επιδικάζονται. Δημόσιος υπάλληλος. Δεν επιδικάζονται αμοιβές για απασχόλησή
του εκτός από την υπηρεσία του.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα
χρησιμοποίησε ως αποκλειστική
νοσοκόμο τη σύζυγό του, η οποία παρείχε
τις υπηρεσίες της την ημέρα και τη νύχτα,
καλύπτοντας δύο βάρδιες αποκλειστικής
νοσοκόμου με αμοιβή 20.000 δρχ. την
ημέρα και στον ενάγοντα πρέπει να
επιδικασθεί ως αποζημίωση το ποσό των
9.780.000 δρχ. (489 ημ. χ 20.000 δρχ.),
έστω και αν δεν κατέβαλε στην σύζυγο
του το παραπάνω ποσό. (ΕΑ 1377/1994
Ελλ. Δικ. 36 644, ΕΑ 5163/1996 Ελ. Δικ.
38 650). Το κεφάλαιο όμως της αγωγής,
ποσού 3.000.000 δρχ., το οποίο ο
ενάγων ισχυρίζεται ότι δαπάνησε για
παροχή δώρων προς τους ιατρούς και
το νοσηλευτικό προσωπικό, κατά το
χρόνο της νοσηλείας του σε δημόσια
Νοσοκομεία δεν είναι νόμιμο (σχετ. ΕΑ
1642/2000 Ελλ. Δικ. 42 173).
Περαιτέρω αποδείχθηκε, ότι ο
ενάγων κατά το χρόνο του ατυχήματος
ήταν 36 ετών, εργάζονταν ως εργολάβος

οικοδομών και κέρδιζε το μήνα το ποσό
των 300.000 δρχ. Το επάγγελμα αυτό, κατά
τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων
θα εξακολουθούσε να ασκεί μέχρι τη
συμπλήρωση του 65 έτους της ηλικίας
του που θα συνταξιοδοτούνταν…….
Επομένως, ο ενάγων από 15/4/
199815/7/1999 που διήρκεσε η νοσηλεία
του ζημιώθηκε με το ποσό των 4.500.000
δρχ., (300.000 δρχ. χ 15 μήνες), το οποίο
θα κέρδιζε ως εργολάβος οικοδομών, ενώ
από 16/7/1999 μέχρι τη συμπλήρωση
του 65ου έτους της ηλικίας του πρέπει
ν’ αναγνωρισθεί ότι του οφείλεται το ίδιο
ποσό για μελλοντική αποθετική του ζημία,
χωρίς τόκους υπερημερίας (σχετ ΕΑ
10857/1996 Ελλ. Δικ. 40 170 και σχόλια Α
Κρητικού). Το αίτημα όμως της αγωγής για
επιδίκαση της παραπάνω αποζημιώσεως
σε εφάπαξ κεφάλαιο (αρθρ. 930 § 1 Α.Κ.),
χωρίς να γίνεται επίκληση σπουδαίου
λόγου, δεν είναι νόμιμο και πρέπει
να γίνει δεκτό σε μηνιαίες χρηματικές
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δόσεις (σχετ Α.Π. 1293/1999 Ελλ. Δικ.
42, 387). Τέλος το κεφάλαιο της αγωγής
επιδίκασης αποζημίωσης 5.000.000
δρχ. για τη μελλοντική διαμόρφωση
χώρων στην οικία του (κατασκευή
ράμπας, γυμναστηρίου και κατάλληλου
μπάνιου) πρέπει ν’ απορριφθεί ως
αόριστο, καθόσον δεν αναφέρονται στο
δικόγραφο αυτής οι επιμέρους εργασίες
με την αντίστοιχη αξία τους (υλικών
και αμοιβής εργατοτεχνιτών), ώστε να
δοθεί η δυνατότητα στους εναγομένους
να αμυνθούν. Επίσης αποδείχθηκε
ότι στο ίδιο ατύχημα καταστράφηκε η
μοτοσυκλέττα του ενάγοντος μάρκας
HONDA, η αξία της οποίας ανέρχονταν
σε 1.200.000 δρχ., όπως και το ειδικό
κράνος και μπουφάν οδήγησης αξίας
40.000 και 70.000 δρχ. αντίστοιχα.
Επομένως στον ενάγοντα Δ.Μ. πρέπει
να επιδικασθεί ως αποζημίωση, μετά την
αφαίρεση του ποσοστού συνυπαιτιότητας
20% που τον βαρύνει, 10.832.496
δρχ. και αναγνωρισθεί η υποχρέωση
των εναγομένων να του καταβάλουν
3.600.000 δρχ. ( 4500.000 δρχ20%) και
240.000 δρχ. το μήνα (300.000 δρχ. 20%)
από 16/7/1999 μέχρι τη συμπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας του. Εξάλλου στο
ίδιο ατύχημα τραυματίστηκε και ο ενάγων
επιβάτης της μοτοσυκλέττας Σ.Τ., ο οποίος
έπαθε κάταγμαεξάρθρημα (ΔΕ) αγκώνος.
Νοσηλεύτηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
όπου υποβλήθηκε σε εγχείριση παρέμεινε

ανίκανος προς εργασία 4 μήνες και
κατέβαλε για αμοιβές των ιατρών το ποσό
των 250.000 δρχ. Επίσης δαπάνησε για
βελτιωμένη τροφή επί ένα μήνα, μετά την
έξοδο από το Νοσοκομείο 90.000 δρχ.
(3.000 δρχ. χ 30 ημ)……
Αυτός κατά το χρόνο του
ατυχήματος υπηρετούσε ως καθηγητής
σωματικής αγωγής στο Γυμνάσιο
Μυρτιάς του Δήμου Πύργου και
ισχυρίζεται, ότι παράλληλα εργάζονταν
σε ομίλους αντισφαίρισης, κερδίζοντας
το μήνα 100.000 δρχ. Το κεφάλαιο αυτό
της αγωγής δεν είναι νόμιμο, καθόσον ο
ενάγων είχε την ιδιότητα του δημοσίου
υπαλλήλου, και από τον δημόσιο
υπαλληλικό κώδικα απαγορεύεται
η άσκηση άλλου επαγγέλματος και
το διαφυγόν κέρδος του θεωρείται
παράνομο. Τέλος λόγω του τραυματισμού
τους αμφότεροι οι ενάγοντες έπαθαν και
ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της
οποίας πρέπει να επιδικασθεί στον πρώτο
ενάγοντα το ποσό των 30.000.000 δρχ.
και στο δεύτερο το ποσό των 2.000.000
δρχ., το οποίο είναι ανάλογο, σύμφωνα
κυρίως με τις συνθήκες του ατυχήματος,
το είδος των σωματικών κακώσεων, τη
διάρκεια της νοσηλείας του, το βαθμό
συνυπαιτιότητας του πρώτου, την
κοινωνική και οικονομική κατάσταση των
διαδίκων, πλην της ασφαλιστικής εταιρίας
η ευθύνη της οποίας είναι εγγυητική.

840/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου, Αριστείδης Σπυρόπουλος).
Συνυπαιτιότητα σε αυτοκινητικό ατύχημα οδηγού μοτοσυκλέτας σε ποσοστό 15%
γιατί δεν έφερε κράνος.

Στην έκταση της πιο πάνω

κακώσεως στο κεφάλι και τον στη
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συνέχεια επελθόντα θάνατο του
συνετέλεσε κατά ποσοστό 15% και
ο θανών, διότι δεν έφερε, όπως είχε
υποχρέωση κατά τη διάταξη του άρθρου

12 παρ. 6 του Κ.Ο.Κ., προστατευτικό
κράνος, κατά το οποίο ποσοστό πρέπει
να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη
η σχετική από το άρθρο 300 Α.Κ.
ένσταση των εναγομένων.

869/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Μασούρας, Θεόδωρος Αχείμαστος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Υπαίτιος γι’ αυτό ιδιοκτήτης ζώου που βρέθηκε στην οδό όπου
επορεύετο το αυτοκίνητο.

…. Στο ύψος του 41ου
χιλιομέτρου του ρεύματος πορείας
του (όπου το κατάστρωμα της οδού
ήτο ολισθηρό λόγω προηγηθείσης
βροχοπτώσεως και ως προς την
κατεύθυνση του σχηματίζεται ελαφρά
καμπύλη στην φορά του δρόμου) ένα
μικρό μοσχάρι από το ποίμνοιο του
εναγομένου, το οποίο είχεν εκφύγει
από τις περιφραγμένες εγκαταστάσεις
παρακειμένου κτήματος αυτού,
αιφνιδίως, από απόσταση περίπου
δέκα μέτρων, παρεμβλήθηκε στην
πορεία του ανωτέρω οχήματος (ΥΜΑ
8905). Εξαιτίας αυτής της αιφνίδιας
παρεμβολής ο 2ος ενάγων προέβη σε
αποφευκτικό προς τ’ αριστερά ελιγμό.
Εν τούτοις το βοοειδές προσέκρουσεν
επί του εμπρόσθιου δεξιού μέρους
του αυτ/του (ΥΜΑ8905). Συνεπεία της
προσκρούσεως εν συνδυασμώ και προς
τον αποφευκτικό (προς τα αριστερά)
ελιγμό, τον οποίον ενήργησεν ο 2ος
ενάγων, το υπ’ αυτού οδηγούμενο
όχημα εισήλθεν στο αντίθετο ρεύμα
κυκλοφορίας εξήλθε του οδοστρώματος
και κατέληξε παραπλεύρως της οδού,
όπου και ανετράπη, με αποτέλεσμα

να υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημίες
και να τραυματισθούν τόσον ο 2ος
ενάγωνοδηγός όσο και η συνοδηγός…
….
Το συμβάν οφείλεται στο ότι
ο εναγόμενος ολιγώρησε (παρά την
υποχρέωσή του) περί την φύλαξη
του ζώου του, το οποίο, κατά τα άνω
εκτιθέμενα, διέφυγε της προσοχής,
του ελέγχου του και της προσηκούσης
εποπτείας του. Δεν αποδείχθηκε
δηλαδή, ότι επί του συγκεκριμένου
και προαναφερομένου ζώου άσκησε
ο εν λόγω εναγόμενος προσηκόντως
την εποπτεία με την επιμέλεια, την
οποία ώφειλε ως μέσος συνετός και
ευσυνείδητος κτηνοτρόφος και ηδύνατο
να καταβάλει βάσει των προσωπικών
του ικανοτήτων και λοιπών περιστάσεων
(σχ. Εφ. Πατρών 1099/02 αδημ. Εφ. Αθ.
5713/94 Δνη 38, 866). Η εκ μέρους του
εναγομένου επίκληση της περιφράξεως
των εγκαταστάσεων του εσταυλισμού
του ποιμνίου του είναι αλυσιτελής και
δεν αναιρεί το γεγονός της πλημμελούς
εποπτείας επί του συγκεκριμένου ζώου,
το οποίο, αν επετηρείτο σωστά, δεν θα
γινόταν πρόξενος του ατυχήματος.
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887/2003
(Εισηγητής: Χρυσόστομος Τσιράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κρουσσόπουλος, Δημήτριος Ρήγας).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Διαρροή λαδιών από κινούμενο λεωφορείο στην οδό και
συνεπεία της ολισθηρότητας που δημιουργήθηκε, από την αιτία αυτή, ξέφυγε
από την πορεία του αυτοκίνητο που ακολουθούσε. Υπαιτιότητα του οδηγού του

Ειδικότερα από αμέλειά του,
ήτοι από πλήρη έλλειψη προσοχής και
συνέσεως την οποία όφειλε να καταβάλει
κατά την οδήγηση του οχήματός του και
την οποία υπό τις αυτές οδικές συνθήκες
και περιστάσεις θα κατέβαλε κάθε μέσος
συνετός οδηγός αλλά και κατά παράβαση
των προαναφερομένων διατάξεων του
ΚΟΚ, δεν οδηγούσε με σύνεση και με
διαρκώς τεταμένη την προσοχή του
στην οδήγηση και έτσι δεν αντιλήφθηκε,
παρατηρώντας το δείκτη λαδιού του
οχήματος του ότι τούτο παρουσίασε
διαρροή λαδιών στο οδόστρωμα και στο
ρεύμα κυκλοφορίας το προοριζόμενο
για τα οχήματα τα κατευθυνόμενα προς
Αθήνα, αλλά εξακολούθησε την πορεία
του διανύσας απόσταση ενός περίπου
χιλιομέτρου κατά την οποία σημειώθηκε
ολική απώλεια των λαδιών του οχήματος
του, οπότε αναγκάσθηκε να διακόψει την
πορεία αυτού, και να το ακινητοποιήσει
εκτός του οδοστρώματος, ενώ
περαιτέρω όταν αντιλήφθηκε αυτή
τη διαρροή η οποία δημιουργούσε
κίνδυνο ολισθηρότητας για τα άλλα
οχήματα που χρησιμοποιούσαν το
ανωτέρω ρεύμα κυκλοφορίας της
οδού, δεν έλαβε αμέσως τα αναγκαία
μέτρα προειδοποίησης των λοιπών
οδηγών που χρησιμοποιούσαν την οδό
για την ύπαρξη αυτού του κινδύνου.
Συνεπεία των αμελών αυτών ενεργειών
και παραλείψεων του ανωτέρω οδηγού,
όταν το υπ’ αριθ. ΑΧΗ 8434 Ι. Χ. επιβατικό

αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο
σύζυγος της ενάγουσας και πατέρας των
δύο ανηλίκων θυγατέρων της Τ.Α., με
κατεύθυνση προς Αθήνα και στο οποίο
επέβαιναν και οι ανωτέρω θυγατέρες
τους Α.Λ. και Α. έφθασε στο σημείο
της οδού από το οποίο είχε αρχίσει η
διαρροή των λαδιών του λεωφορείου
επί του οδοστρώματος, ο οδηγός
αυτού έχασε τον έλεγχο του εν λόγω
αυτοκινήτου του, καθ’ όσον τούτο λόγω
της ολισθηρότητας του οδοστρώματος
που δημιουργήθηκε από τη διαρροή
των λαδιών ξέφυγε ανεξέλεγκτο της
πορείας του και ολισθαίνοντας προς
τα αριστερά εισήλθε στο αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε
πλαγιομετωπικά με το υπ’ αριθ. 128
749 Β Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που
οδηγούσε ο Ι.Μ. με κατεύθυνση προς
Πάτρα. Από τη σύγκρουση αυτή η οποία
ήταν σφοδρότατη το υπ’ αριθ. ΑΧΗ 8434
Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο κόπηκε σε δύο
μέρη από τα οποία το εμπρόσθιο μέρος
βγήκε εκτός οδοστρώματος και κατέπεσε
προς το μέρος της παλαιάς εθνικής
οδού, ο δε οδηγός αυτού Τ.Α. υπέστη
βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ήτοι
συντριπτικά κατάγματα του θόλου του
κρανίου, θλάση και ρήξη των αντίστοιχων
τμημάτων του εγκεφάλου και εκτεταμένη
αιμορραγία καλύπτουσα τα ημισφαίρια
και τη βάση του εγκεφάλου εκ της οποίας
κρανιοεγκεφαλικής κακώσεως επήλθε ο
θάνατος αυτού.
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915/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Άννα Μαρινάκη, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος).
Ασφάλιση αυτοκινήτου (ασφαλιστική σύμβαση). Περίπτωση μεταβίβασης της
κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της ασφαλίσεως. Ο
ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει τη μεταβίβαση αυτή στην ασφαλιστική
εταιρεία, αλλιώς, αν η παράλειψη αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια γεννιέται
σε βάρος του παραβάτη υποχρέωση αποζημίωσης του ασφαλιστή. Τι απαιτείται για
τη θεμελίωση της υποχρεώσεως αυτής. Περιστατικά.

Η μεταβολή της κυριότητας ή της
κατοχής του ασφαλισμένου αυτοκινήτου
έχει σοβαρές έννομες συνέπειες που
θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα του
ασφαλιστή (απαλλαγή από την ευθύνη
να καλύψει τον ζημιούμενο τρίτο μέσω
της γνωστοποιήσεως στην οποία
προβαίνει κατά την παράγραφο 2 του
άρθρου 11 ΠΔ 237/1986). Ο νομοθέτης
λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογημένα
συμφέροντα του ασφαλιστή με τη
διάταξη του άρθρου 12 παρ. 3 και 4
της Κ4/585/1978 AYE διαμορφώνει σε
βάρος του αντισυμβαλλόμενου και των
ασφαλισμένων το ασφαλιστικό βάρος της
γνωστοποιήσεως στον ασφαλιστή κάθε
μεταβολής της κυριότητας ή της κατοχής
του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Σε
περίπτωση παραβάσεως του άνω βάρους
από δόλο ή βαρεία αμέλεια γεννάται
σε βάρος του παραβάτη υποχρέωση
αποζημιώσεως του ασφαλιστή (αρθρ. 12
παρ. 4 της K4/585/1978 AYE). Ζημία είναι
συνήθως η αποζημίωση που θα καταβάλει
ενδεχομένως ο ασφαλιστής στον παθόντα
τρίτο. Για τη θεμελίωση της υποχρεώσεως
αυτής δεν αρκεί η παράβαση απλώς του
ασφαλιστικού βάρους. Απαιτείται αιτιώδης
συνάφεια μεταξύ της παραβάσεως του
ασφαλιστικού βάρους και της ζημίας του
ασφαλιστή. Δηλαδή ο ασφαλιστής οφείλει
να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι αν ο

αντισυμβαλλόμενος ή ο ασφαλισμένος
γνωστοποιούσε εγκαίρως την επελθούσα
μεταβολή, ο ασφαλιστής θα μπορούσε
να κάμει καταγγελία της συμβάσεως
ασφαλίσεως κατά το άρθρο 9 της άνω
αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου,
ακολούθως να προβεί εγκαίρως στη
γνωστοποίηση του άρθρου 11 παρ.
2 του Ν. 489/1976 και ότι το ατύχημα
συνέβη δεκαέξι (16) ημέρες μετά την
πιθανολογούμενη γνωστοποίηση της
λύσεως της συμβάσεως ασφαλίσεως
(Κρητικός, ό.π., αρ. 1726, 1732, 1747 και
1825, ο ίδιος, Ερμηνευτικά ζητήματα από
τη μεταβίβαση της κυριότητας ή κατοχής
του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, Ελλ. Δνη
32, σελ. 21 επ., ΕφΑΘ 3061/1996 ΑρχΝ
48. 316, ΕφΘεσ 45/1994 Αρμ 48. 1052).
Αποδείχθηκε περαιτέρω, ότι το
ανωτέρω ζημιογόνο αυτοκίνητο ανήκε
κατά κυριότητα στη δεύτερη εναγομένη
εταιρεία και ήταν ασφαλισμένο για τις προς
τρίτους ζημίες στην τρίτη εναγομένη και
παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική
εταιρεία. Στις 27.11.1998 (προ του
ατυχήματος) η δεύτερη εναγομένη
εταιρεία μεταβίβασε την κατοχή και
εκμετάλλευση του ως άνω αυτοκινήτου
στην τρίτη παρεμπιπτόντως εναγομένη
κοινοπραξία (αγοράστρια). Οι τελευταίες
(ιδιοκτήτρια και νέα κάτοχος, αντίστοιχα)
δεν γνωστοποίησαν μέσα σε προθεσμία
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δεκαπέντε (15) ημερών τη μεταβίβαση
της κατοχής του ζημιογόνου αυτοκινήτου
στην ασφαλιστική εταιρεία. Συνέπεια της
παράλειψης αυτής ήταν η αυτοδίκαιη λύση
της ασφαλιστικής συμβάσεως, η οποία
επήλθε με την παρέλευση της προθεσμίας
των 15 ημερών από την άνω μεταβολή
(ήτοι από 27.11.1998). Όμως, από κανένα
αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχθηκε, ότι αν
οι παραπάνω γνωστοποιούσαν εγκαίρως
την επελθούσα μεταβολή της κατοχής του
ζημιογόνου αυτοκινήτου στην ασφαλιστική

εταιρεία, η τελευταία θα μπορούσε να κάμει
καταγγελία της συμβάσεως ασφαλίσεως
κατά το άρθρο 9 της Κ4/585/2978 AYE
(ήτοι εντός προθεσμίας 20 ημερών από
τη γνωστοποίηση) και ακολούθως να
προβεί εγκαίρως στη γνωστοποίηση του
άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 489/1976. Κατά
συνέπεια, η παρεμπιπτόντως ενάγουσα
ασφαλιστική εταιρεία δεν δικαιούται
αποζημιώσεως από την παράβαση
του προαναφερθέντος ασφαλιστικού
βάρους.

923/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σταύρος Μαρινόπουλος, Νικόλαος Παπάκος, Ιωάννης
Τσάγας, Χαράλαμπος Μπουγιούκος, Γεώργιος Βλαχαντώνης, Νικόλαος
Χηνόπουλος).
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Ισχύει για τη συμφωνημένη χρονική περίοδο
και ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της ασφαλιστικής
περιόδου καθώς και για τις επόμενες, εκτός αν 30 ημέρες πριν το τέλος κάθε
ασφαλιστικής περιόδου καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει το άλλο με
συστημένη επιστολή για το αντίθετο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 παρ. 1 της Κ4/585/1978
Α.Υ.Ε., που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
με βάση το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 489/
1976, η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει για
την ασφαλιστική περίοδο που ορίζεται
στο ασφαλιστήριο και ανανεώνεται κάθε
φορά για ίσο χρονικό διάστημα μετά
τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου,
καθώς και για τις επόμενες, εκτός εάν
30 ημέρες πριν από το τέλος κάθε
ασφαλιστικής περιόδου, καθένα από
τα συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει το
άλλο με συστημένη επιστολή για το
αντίθετο. Σε κάθε ανανέωση εκδίδεται νέο
ασφαλιστήριο ή βεβαίωση για ανανέωση
της ασφαλιστικής συμβάσεως. Κατά το

άρθρο δε 9 παρ. 1 της ίδιας Υπουργικής
απόφασης, καθένα από τα συμβαλλόμενα
μέρη μπορεί ελεύθερα οποτεδήποτε, με
έγγραφο συστημένο ή με απόδειξη, να
καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση.
Η ακύρωση επέρχεται μετά παρέλευση
20 ημερών από την κοινοποίηση του πιο
πάνω εγγράφου. Από τις παραπάνω
διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται στην
κατάργηση της ασφαλιστικής συμβάσεως
με μονομερή δήλωση βουλήσεως
(εναντίωση ή καταγγελία), προκύπτει
ότι αυτές δεν υποβάλλουν στο συστατικό
τύπο του εγγράφου την αντισυμφωνία
των μερών, με την οποία η ασφαλιστική
σύμβαση, καταργείται οποτεδήποτε, κατά
τον γενικό κανόνα του άρθρου 361 ΑΚ
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(Ολ ΑΠ 24/1994 ΝοΒ 44.44, ΑΠ 6078/
2002 Ελλ Δνη 43.1627). Έτσι, με βάση
την από το ανωτέρω άρθρο 361 ΑΚ αρχή
της ελευθερίας των συμβάσεων δύνανται
οι συμβαλλόμενοι οποτεδήποτε, ακόμη
και με την ίδια τη σύμβαση ασφαλίσεως
ή με πρόσθετη αυτοτελή και χωριστή από
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πράξη, να

συμφωνήσουν, τη λύση της συμβάσεως
με την πάροδο της συμφωνούμενης
διάρκειας, οπότε η ασφαλιστική σύμβαση
μεταξύ των συμβαλλομένων λύεται (ΑΠ
971/1999 Ελλ Δνη 41.55, Κρητικός,
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά
ατυχήματα, 3η έκδ. 1998, αρ. 1702).

940/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Αναστασόπουλος, Αριστείδης Τζωρτζόπουλος).
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Νόμιμος ο όρος του ασφαλιστηρίου σύμφωνα με
τον οποίο έχει δικαίωμα αναγωγής ο ασφαλιστής να ζητήσει ό,τι κατέβαλε σε τρίτον
που ζημιώθηκε από οδηγό που κατά το χρόνο της οδήγησης ήταν υπό την επήρεια
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

Κατά το άρθρο 25 περίπτ. 8 της
Κ4/585/541978 απόφασης του Υπουργού
Εμπορίου (ΦΕΚ αριθ. 795/841978),
αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές
που προκαλούνται κατά το χρόνο που
ο οδηγός του αυτοκινήτου τελούσε
κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος
ή τοξικών ουσιών κατά την έννοια και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του
ΚΟΚ. Και ναι μεν η διάταξη αυτή είναι
ανίσχυρη ως ευρισκόμενη εκτός της
νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του
άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 489/1976, αφού
με αυτή δεν καθορίζεται κάποιος γενικός
όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου,
αλλά επιβάλλεται περιορισμός της
ευθύνης του ασφαλιστή, όμως τέτοια
απαλλακτική ρήτρα υπέρ του ασφαλιστή
μπορεί να συμπεριληφθεί ως συμβατικός
όρος στην ασφαλιστική σύμβαση (αρθ.
189, 192 του Εμπ.Ν. και 11 παρ. 1 του
Ν. 489/1976), οπότε ο ασφαλιστής δεν
απαλλάσσεται μεν από την υποχρέωση
να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα τρίτο,
έχει όμως το δικαίωμα να ζητήσει από

τον ασφαλισμένο ό,τι κατέβαλε στον
ζημιωθέντα. Η ρήτρα αυτή μπορεί να
περιληφθεί στη σύμβαση ασφαλίσεως
είτε αυτοτελώς είτε δι’ αναφοράς στην
ως άνω υπουργική απόφαση, ενώ ως
επαρκής παραπομπή θεωρείται και η
απλή αναφορά του αριθμού του ΦΕΚ
χωρίς πρόσθετη αναφορά του αριθμού
της AYE, αφού μέσω της παραπομπής
αυτής στο ΦΕΚ είναι δυνατή η γνώση του
περιεχομένου της AYE (βλ. ΑΠ 30/2002
Ελ. Δ/νη 43. 715, ΑΠ 588/2001 Ελ. Δ/νη
43. 1366, ΑΠ 639/1994 Ελ. Δ/νη 36.333).
Η ως άνω απαλλακτική ρήτρα δεσμεύει τον
ασφαλισμένο ακόμη και αν δεν υπέγραψε
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που την
περιέχει, αρκεί να αποδέχτηκε αυτό με
οποιοδήποτε τρόπο, όπως είναι ενδεικτικά
η παραλαβή του ασφαλιστηρίου, η
πληρωμή των ασφαλίστρων και η δήλωση
του ατυχήματος στον ασφαλιστή (βλ. ΑΠ
733/2002 Ελ. Δ/νη 44.716, ΑΠ 1650/2001
Ελ. Δ/νη 43.1039, ΑΠ 525/2001 Ελ. Δ/νη
42.1558, ΑΠ 657/2001 Ελ. Δ/νη 42.1556).
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986/2003
(Εισηγητής: Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Παππάς, Νικόλαος Κορδόσης, Σωτήρης
Αμούργης, Μάριος Παπαθεωδόρου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα (σε ποσοστό 60%) του θανατωθέντος πεζού
που βάδιζε στο δεξιό της οδού και προς το κέντρο της και οδηγού σε ποσοστό 40%.

Συνυπαίτιος στο θανάσιμο
τραυματισμό της φέρει και η πεζή Ε.Γ.,
επειδή, όπως ειπώθηκε, βάδιζε αρχικά στο
δεξιό άκρο του οδοστρώματος, σχετικά
με την πορεία του αυτοκινήτου και στη
συνέχεια πριν από τα λιμνάζοντα ύδατα
στο κέντρο, αντί, όπως όφειλε, να βαδίζει
στο αριστερό, σε σχέση με την πορεία του

αυτοκινήτου, άκρο του οδοστρώματος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ποσοστό
συνυπαιτιότητας, στο ένδικο ατύχημα κατά
την κρίση του Δικαστηρίου, ανέρχεται για
μεν την πεζή σε 60%, για δε τον οδηγό σε
40% και όχι σε 80% και 20% αντίστοιχα,
που εσφαλμένα έκρινε το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο.

1006/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γρηγόριος Κακαβάς, Γεώργιος Τζογάνης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αν η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη προκλήθηκε από κοινή
πράξη περισσοτέρων, αυτοί και η ασφαλιστική εταιρεία, που ήταν ασφαλισμένα τα
ζημιογόνα αυτοκίνητα, ευθύνονται έναντι του ζημιωθέντος εις ολόκληρο ο καθένας
(παθητική εις ολόκληρο ενοχή) (άρθρο 481 Α.Κ.) και τελούν μεταξύ τους σε σχέση
απλής ομοδικίας. Στοιχεία αγωγής για αποζημίωση.

Από τις διατάξεις των άρθρων
914, 298, 299, 300, 926, 927, 929,
932 ΑΚ, 2, 6 παρ. 1, 10 παρ. 1, 11
παρ. 1 του ν. 489/76, 74, 75 και 216
ΚΠολΔ προκύπτουν τα εξής: α) επί
αδικοπραξίας, όπως είναι και η εξ
αμελείας του υπαιτίου οδηγού πρόκληση
τροχαίου ατυχήματος, συνεπεία της οποία
επήλθε βλάβη του σώματος ή της υγείας
άλλου, η αποζημίωση του παθόντος
περιλαμβάνει τόσο την περιουσιακή
ζημία (θετική ζημία και διαφυγόν κέρδος)
όσο και τη χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης. Η περιουσιακή ζημία

περιλαμβάνει ο,τιδήποτε δαπάνησε ο
παθών για την αποκατάσταση της υγείας
του ή ήθελε δαπανήσει στο μέλλον για
την αιτία αυτή (νοσηλεία κλπ), υπό την
προϋπόθεση ότι μεταξύ του ζημιογόνου
γεγονότος και της πραγματοποιηθείσας
δαπάνης υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος,
με την έννοια ότι κατά τη συνηθισμένη
πορεία των πραγμάτων και σύμφωνα
με τους κανόνες της κοινής πείρας και
λογικής η δαπάνη αυτή ήταν αποτέλεσμα
του ζημιογόνου γεγονότος (ΑΠ 394/02
Ελ.Δ. 44.419), β) αν η ζημιογόνος
πράξη ή παράλειψη προκλήθηκε από
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κοινή πράξη περισσοτέρων αυτοί και οι
ασφαλιστικές εταιρίες στις οποίες ήσαν
ασφαλισμένα τα ζημιογόνα οχήματα
ευθύνονται έναντι του ζημιωθέντος
εις ολόκληρο ο καθένας (παθητική εις
ολόκληρο ενοχή) σύμφωνα με το άρθρο
481 ΑΚ και μεταξύ τους τελούν σε σχέση
απλής ομοδικίας. Η σχετική δίκη που
ανοίγεται με αγωγή του ζημιωθέντος κατά
των συνυπαιτίων διεξάγεται χωριστά
τυχόν δε προβαλλόμενες ενστάσεις
(συνυπαιτιότητας, παραγραφής κλπ)
λειτουργούν μόνο μεταξύ του ενάγοντος
και του προτείνοντος τις ενστάσεις αυτές
(υποκειμενικά) και δεν επηρεάζουν τη
δικονομική θέση των λοιπών. Η μεταξύ
των εις ολόκληρο ενεχομένων σχέση
αποτελεί αντικείμενο της δίκης που θα
ανοιγεί με την αγωγή για επιμερισμό
της μεταξύ τους ευθύνης (ΑΠ 1032/98
Ελ.Δ. 39.1549, ΑΠ 486/01 Ελ.Δ. 43.385).
Επομένως αλυσιτελώς προβάλλεται από

τον συνυπαίτιο κατά του ζημιωθέντος
τρίτου ένσταση συνυπαιτιότητας του
ομοδίκου του αφού αυτό θα αποτελέσει
αντικείμενο της έρευνας της δίκης
για τον επιμερισμό της μεταξύ τους
ευθύνης, γ) για το ορισμένο της αγωγής
αποζημίωσης του τραυματισθέντος
συνεπεία τροχαίου αυτοκινητικού
ατυχήματος κατά του υπαιτίου αρκεί να
αναφέρεται σ’ αυτή, εκτός των άλλων,
το ποσό της δαπάνης στο οποίο αυτός
υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί στο μέλλον
για την αποκατάσταση της υγείας ή
οποιασδήποτε άλλης δαπάνης στην
οποία υποβλήθηκε συνεπεία αυτού και
στην οποία δεν θα υποβάλλονταν κατά τη
συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων αν
δεν μεσολαβούσε το ζημιογόνο τροχαίο
και η εντεύθεν βλάβη της υγείας του, κατά
αιτία και ποσό, χωρίς να είναι αναγκαίο
να εξειδικεύει τα πρόσωπα στα οποία
κατέβαλε τα επί μέρους ποσά.

1007/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Παναγόπουλος, Αγγελος Τόλιας, Αλέξανδρος
Αρβανίτης, Παναγιώτης Διονυσόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα από αμέλεια. Έννοια της αμέλειας. Για τη στοιχειοθέτησή
της αρκεί ο ενδιαφερόμενος να συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο προς
εκείνο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Μόνη η οδήγηση από οδηγό που
τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος (42 Κ.Ο.Κ.) δεν αρκεί για θεμελίωση
πταίσματος. Αποζημίωση του παθόντος. Τι περιλαμβάνει. Ηθική βλάβη και
αποζημίωση. Όρος απαλλαγής της ασφαλιστικής εταιρείας, αν ο ασφαλισμένος
τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά την ώρα της
οδήγησης. Πότε απαλλάσσεται.

Από τις διατάξεις των άρθρων
297, 300 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι
προϋποθέσεις της ευθύνης προς
αποζημίωση για περιουσιακή ζημία και
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης, που προήλθε από υπαίτια και

παράνομη πράξη ή παράλειψη του
υπαιτίου, είναι αφενός μεν η υπαιτιότητα
(δόλος ή αμέλεια του υπαιτίου) και η
ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του
ζημιογόνου γεγονότος και του επιζήμιου
αποτελέσματος. Υπάρχει δε αιτιώδης
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σύνδεσμος, όταν κατά τα διδάγματα της
κοινής πείρας η φερομένη ως ζημιογόνος
πράξη ή παράλειψη, κατά τη συνηθισμένη
και κανονική πορεία των πραγμάτων ή τις
ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης
περίπτωσης ήταν επαρκώς ικανή
(πρόσφορη) να επιφέρει το επιζήμιο
αποτέλεσμα επέφερε δε πράγματι αυτό
στη συγκεκριμένη περίπτωση (ΑΠ 394/02
Ελ.Δ. 44.419). Αμέλεια δε κατά το άρθρο
330 ΑΚ υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται
η επιμέλεια που απαιτείται στις
συναλλαγές, δηλαδή αυτή που πρέπει
να καταβάλλεται κατά τη συναλλακτική
πίστη από το δράστη στον κύκλο της
αρμοδιότητός του, είτε υπάρχει προς
τούτο σαφές νομικό καθήκον είτε όχι,
αρκεί να συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο
αντίθετο από εκείνο που επιβάλλεται
από τις περιστάσεις. Ειδικότερα στην
περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος,
μόνη η από τον οδηγό του αυτοκινήτου
παραβίαση διατάξεως του ΚΟΚ, όπως
εκείνη του άρθρου 42 που απαγορεύει
την οδήγηση υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,
δεν αρκεί να θεμελιώσει πταίσμα του
οδηγού, χωρίς τη διαπίστωση ότι η
παράβαση αυτή συνετέλεσε στο βλαπτικό
αποτέλεσμα, όπως επίσης και μόνη η
τήρηση των ελαχίστων υποχρεώσεων
που επιβάλλει ο ΚΟΚ στους οδηγούς
των οχημάτων δεν αίρει την υποχρέωση
αυτών να συμπεριφέρονται και πέραν
των ελαχίστων αυτών ορίων, όταν οι
περιστάσεις το επιβάλλουν, για την
αποτροπή του ζημιογόνου γεγονότος ή τη
μείωση των επιζήμιων συνεπειών του (ΑΠ
1500/02 Ελ.Δ. 44.420). Περαιτέρω από
τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 914,
929, 9310 παρ. 3 και 932 ΑΚ προκύπτει
ότι επί αδικοπραξίας συνεπεία της οποίας
προκλήθηκε βλάβη του σώματος ή της
υγείας του παθόντος, η αποζημίωση
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περιλαμβάνει τόσο τη θετική ζημία και το
διαφυγόν κέρδος, όσο και τη χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Στη
θετική ζημία περιλαμβάνεται οτιδήποτε
αυτός δαπάνησε για την αποκατάσταση
της υγείας του ή ήθελε δαπανήσει για
το λόγο αυτό στο μέλλον (νοσηλεία,
αμοιβές ιατρών και νοσοκόμων κλπ).
Ως πραγματοποιηθείσα δαπάνη του
παθόντος νοείται και εκείνη που αυτός
θα κατέβαλε σε τρίτο για την παροχή
υπηρεσιών από τρίτο πρόσωπο, που
ήσαν απαραίτητες για την αποκατάσταση
της υγείας του, οι οποίες όμως υπηρεσίες
προσφέρθηκαν σ’ αυτόν δωρεάν είτε από
μέλος της οικογενείας του στα πλαίσια
της υποχρεώσεως των μελών της
οικογενείας να συνεισφέρουν ο καθένας
αναλόγως με τις δυνάμεις του για τη
συντήρηση και λειτουργία του κοινού
οίκου, είτε από τρίτο πρόσωπο, διότι
σε αμφότερες τις περιπτώσεις αυτές,
σκοπός του τρίτου που προσέφερε
δωρεάν τις υπηρεσίες του στον παθόντα
είναι η ανακούφιση και η βοήθεια αυτού
και όχι να απαλλάξει τον υπαίτιο και δεν
δικαιολογείται να απαλλαγεί ο υπαίτιος
της υποχρέωσης του προς αποζημίωση
συνεπεία προσφοράς υπηρεσιών στον
παθόντα από τρίτο δωρεάν (βλ. ΑΠ 371/
2001 Ελ.Δ. 44.419, ΕΑ 1377/94 Ελ.Δ.
31.645 ΕΑ 5965/99 Ελ.Δ. 42.175, Εφ.
Πατρών 553/2003 αδημ. Αθ. Κρητικός
«Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά
ατυχήματα» έκδ. 1993 παρ. 414 επ.). Η
αποζημίωση για την προς τον παθόντα
προσφορά υπηρεσιών δωρεάν από τρίτο
συνίσταται στο ποσό που αποτιμώνται
οι υπηρεσίες αυτές, δηλαδή στο ποσό
που απαιτείται για την προσφορά των
υπηρεσιών αυτών επ’ αμοιβή από
τρίτο (ΑΠ 371/01 όπ. παρ.). Η κατά το
άρθρο 932 ΑΚ χρηματική ικανοποίηση
αποσκοπεί στην κάλυψη, όσο αυτό είναι
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δυνατό του ψυχικού πόνου που ο παθών
υπέστη συνεπεία της αδικοπραξίας, το
ύψος δε αυτής ορίζεται κατά την εύλογη
κρίση του δικαστηρίου, μετ’ εκτίμηση του
βαθμού του πταίσματος του υπόχρεου και
του δικαιούχου, λαμβανομένης υπόψη της
οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής
θέσης του δικαιούχου και υπόχρεου,
εκτιμώμενων των στοιχείων αυτών
κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας
και του ορθού λόγου, που υπαγορεύουν
την ύπαρξη κάποιας αναλογίας μεταξύ
των στοιχείων αυτών και του ύψους της
χρηματικής ικανοποίησης, δεδομένου
ότι το εύλογο αυτής δεν αποσυνδέεται
εντελώς από το ανάλογο αυτής προς τα
παραπάνω στοιχεία με βάση τα οποία
προσδιορίζεται το μέγεθος της (ΑΠ
1433/00 Ελ.Δ. 42.673, ΑΠ 1349/93 Ελ.Δ.
35.1272, ΑΠ 800/78 ΝοΒ 27.724)…….
Ο όρος αυτός της απαλλαγής
από την ασφαλιστική κάλυψη του
ασφαλισμένου όταν οδηγούσε το
αυτοκίνητο όχημα υπό επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, έστω
και με την παραπομπή στο αριθμό
της Κ4/585/1978 ΑΥΕ υπουργικής
απόφασης και του αριθμού του ΦΕΚ
που αυτή δημοσιεύθηκε, δεσμεύει τον

ασφαλισμένο εφόσον τον αποδέχτηκε,
έστω και αν λείπει τυπικά η υπογραφή
του στο ασφαλιστήριο (ΑΠ 1650/2001
Ελ.Δ. 43.1039, ΑΠ 733/02 Ελ.Δ.
44.716). Τέτοιες πράξεις που συνιστούν
αποδοχή από τον ασφαλισμένο του
ασφαλιστηρίου είναι η παραλαβή του
ειδικού σήματος που επικολλάται στο
παρμπρίζ του αυτοκινήτου, η παραλαβή
της βεβαίωσης ασφάλισης, η καταβολή
των ασφαλίστρων και η δήλωση του
ατυχήματος στον ασφαλιστή από τον
ασφαλισμένο, υπό την προϋπόθεση
όμως ότι έλαβε το ασφαλιστήριο
έγγραφο από τον ασφαλιστή, το οποίο
περιέχει τον παραπάνω όρο εξαίρεσης
από την ασφαλιστική κάλυψη, έστω και
με την παραπομπή στον αριθμό της
παραπάνω απόφασης και το ΦΕΚ που
αυτή δημοσιεύθηκε. Δεν μπορεί όμως
να γίνει λόγος περί αποδοχής του όρου
αυτού από τον ασφαλισμένο, όταν ο
ασφαλιστής δεν έχει χορηγήσει σ’ αυτόν
ασφαλιστήριο έγγραφο που περιέχει τον
όρο αυτόν αφού τόσο το ειδικό σήμα όσο
και η βεβαίωση δεν περιέχουν τον όρο
αυτό και επομένως ο ασφαλισμένος δεν
ήταν δυνατό να λάβει γνώση αυτού και
να τον αποδεχθεί.

1052/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Άννα Μαρινάκη, Ιωάννης Κρηνίδης, Δημήτριος
Γεωργακόπουλος, Δημήτριος Τσαούσογλου).
Ασφαλιστική σύμβαση. Αγωγή ευθεία του παθόντος κατά του υπαίτιου οδηγού και
της ασφαλιστικής εταιρείας. Δικαίωμα αναγωγής της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του
οδηγού. Προυποθέσεις νόμιμης άσκησης της αγωγής για την αναγωγή.

Από τις διατάξεις των άρθρων
2, 6 παρ. 1, 10 παρ. 1 και 11 παρ.
1 του ν. 489/76 προκύπτει, ότι το
πρόσωπο στο οποίο προξενήθηκε

ζημία συνεπεία τροχαίου ατυχήματος,
έχει ευθεία και αυτοτελή αξίωση κατά του
υπαιτίου ασφαλισμένου οδηγού και της
ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία ήταν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ασφαλισμένο το ζημιογόνο όχημα κατά
το χρόνο του ζημιογόνου ατυχήματος. Σε
ασφαλιστική σχέση που δεν λειτούργησε
παθολογικά η αποκατάσταση της ζημίας
από τον ασφαλιστή, δεν δημιουργεί
προβλήματα στη σχέση μεταξύ
ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας
και ειδικότερα δεν τίθεται θέμα αναγωγής
του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου,
αφού ο ασφαλιστής καταβάλλοντος
την αποζημίωση στο δικαιούχο τρίτο
εκπληρώνει δική του υποχρέωση,
από την ασφαλιστική σύμβαση. Ο
ασφαλιστής όμως που δεν μπορεί να
αντιτάξει κατά του ζημιωθέντος τρίτου
ενστάσεις από την μεταξύ αυτού και του
ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση,
οι οποίες λειτουργούν στις μεταξύ τους
σχέσεις, υποχρεούται έναντι του τρίτου
να αποκαταστήσει τη ζημία, χωρίς
όμως να έχει την υποχρέωση αυτή με
βάση την ασφαλιστική σύμβαση. Στην
περίπτωση αυτή που ο ασφαλιστής
υποχρεούται να αποζημιώσει τον
τρίτο, χωρίς όμως να έχει αυτή την
υποχρέωση δυνάμει της συμβάσεως
ασφαλίσεως, απελευθερώνει τον
ασφαλισμένο ο οποίος έτσι γίνεται
αδικαιολογήτως πλουσιώτερος, γι’
αυτό και ο ασφαλιστής υποκαθίσταται,
σύμφωνα με το άρθρο 488 ΑΚ στο
δικαίωμα του ζημιωθέντος τρίτου του
οποίου η απαίτηση μεταβιβάζεται στον
ασφαλιστή αυτοδικαίως. Με τον τρόπο
αυτό ο ασφαλιστής αποκτά το δικαίωμα
να στραφεί κατά του ασφαλισμένου και
να ζητήσει από αυτόν ό,τι κατέβαλε ή
υποχρεωθεί να καταβάλει στον τρίτο,
ασκώντας την αξίωση του αυτή και με
παρεμπίπτουσα εξ αναγωγής αγωγή
κατά του υπαιτίου ασφαλισμένου.
Περίπτωση που ο ασφαλιστής
υποχρεούται να αποζημιώσει τον τρίτο
υπάρχει και όταν ο ασφαλισμένος

575

οδηγός του ζημιογόνου οχήματος κατά
παράβαση όρου της ασφαλιστικής
σύμβασης, ευρίσκετο κατά την επέλευση
του ζημιογόνου τροχαίου, υπό την
επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών
ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.
8 της υπ’ αριθμ. Κ4/585/78 υπουργικής
απόφασης, η οποία ως προς τη διάταξη
της αυτή που αποκλείει την ευθύνη του
ασφαλιστή έναντι του τρίτου, έχει εκδοθεί
εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως
και επομένως είναι άκυρη. Όμως
μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου
εγκύρως μπορεί να συνομολογηθεί με
την ασφαλιστική σύμβαση απαλλαγή
του ασφαλιστή από την υποχρέωση
του να καλύψει τη ζημία του τρίτου
στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος
υπαίτιος οδηγός τελούσε κατά την
πρόκληση του ζημιογόνου τροχαίου
υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή
τοξικών ουσιών. Η συνομολόγηση
του όρου αυτού, μπορεί να γίνει και
με παραπομπή της ασφαλιστικής
σύμβασης (ασφαλιστηρίου) στην
παραπάνω διάταξη της υπ’ αριθμ.
Κ4/585/78 υπουργικής απόφασης,
χωρίς να αναφέρεται στο ασφαλιστήριο
το περιεχόμενο του όρου αυτού αλλά
αρκούσης παραπομπής στην παραπάνω
διάταξη της υπουργικής απόφασης και
το ΦΕΚ που αυτή έχει δημοσιευθεί (ΑΠ
1650/01 Ελ.Δ. 43.1039, ΑΠ 733/02
Ελ.Δ. 44.716). Η απόδειξη από τον
εξ αναγωγής ενάγοντα ασφαλιστή του
ότι ο ασφαλισμένος κατά το ζημιογόνο
τροχαίο ευρίσκετο υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών
μπορεί να γίνει με κάθε αποδεικτικό
μέσο και όχι μόνο με τη διαδικασία που
ορίζεται με την ΥΑ 13382 Φ 705.11/
4δ/25/26.11.1977, η οποία διαδικασία
απαιτείται μόνο για να διαπιστωθεί
στην ποινική δίκη η σχετική (άρθρο 42
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ΚΟΚ) παράβαση του οδηγού (ΑΠ 386/
02 Ελ.Δ. 44.426). Η συνομολόγηση
του όρου αυτού της ασφαλιστικής
σύμβασης, για εξαίρεση από την
ασφαλιστική κάλυψη όταν ο υπαίτιος
οδηγός ευρίσκετο υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,
πρέπει, κατ’ αρχήν να αποδεικνύεται από
το έγγραφο ασφαλιστήριο που φέρει τις
υπογραφές του ασφαλισμένου και του
ασφαλιστή και αντίγραφο του οποίου
υποχρεούται να χορηγεί ο ασφαλιστής
στον ασφαλισμένο αμέσως μετά την
κατάρτιση της σύμβασης (άρθρο 2
παρ. 2 του ν. 2496/97 «ασφαλιστική
σύμβαση,
τροποποιήσεις
της
νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση
κλπ» και άρθρο 2 παρ. 3 της παραπάνω
υπ’ αριθμ. Κ4/585/1978 υπουργικής
απόφασης) ώστε ο ασφαλισμένος να
λάβει γνώση και σε περίπτωση που
διατυπώθηκε στην έγγραφη σύμβαση
κατά παρέκκλιση από την αίτηση
ασφάλισης να εναντιωθεί. Ο όρος δε
αυτός αν διατυπώνεται εκ των προτέρων
από τον ασφαλιστή για αόριστο
αριθμό μελλοντικών ασφαλιστικών
συμβάσεων, αποτελεί γενικό όρο
των συναλλαγών, με την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 2251/94 και θα πρέπει
να εκτυπώνεται σε εμφανές μέρος του
ασφαλιστηρίου ευανάγνωστα (άρθρο 2
παρ. 3 του προαναφερομένου νόμου),
και δεν δεσμεύει τον ασφαλισμένο
αν αυτός τον αγνοούσε ανυπαιτίως
κατά την κατάρτιση της σύμβασης
και ο ασφαλιστής δεν του υπέδειξε
την ύπαρξή του ή του στέρησε τη
δυνατότητα να λάβει πραγματική γνώση
του περιεχομένου του, τυχόν δε όρος
της σύμβασης με τον οποίο βεβαιώνεται
ότι ο ασφαλισμένος έλαβε γνώση αυτού
ενώ πράγματι τον αγνοούσε είναι
άκυρος ως καταχρηστικός, σύμφωνα
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με το άρθρο 2 παρ. 7 περ. κβ’ του ν.
2251/94. Εφόσον ο όρος αυτός έχει
περιληφθεί στην ασφαλιστική σύμβαση,
έστω και με παραπομπή στον αριθμό
και ΦΕΚ της παραπάνω υπ’ αριμ.
Κ4/585/78 υπουργικής απόφασης και
αν ακόμη ο ασφαλισμένος δεν έχει
υπογράψει την ασφαλιστική σύμβαση
αλλά αυτή φέρει την υπογραφή μόνο του
νομίμου εκπροσώπου του ασφαλιστή,
ο ασφαλισμένος δεσμεύεται από τον
όρο αυτό όταν πράγματι έλαβε γνώση
και τον αποδέχτηκε με πράξεις που
συνιστούν αποδοχή του, όπως είναι
η παραλαβή του ασφαλιστηρίου, του
ειδικού σήματος ασφάλισης, η πληρωμή
των ασφαλίστρων και η αναγγελία του
ζημιογόνου τροχαίου στον ασφαλιστή
(ΑΠ 1650/01 Ελ.Δ. 43.1039, ΑΠ 733/
02 Ελ.Δ. 44.716). Από, σε συνδυασμό
και με το άρθρο 216 ΚΠολΔ, προκύπτει
ότι για το ορισμένο της εξ αναγωγής
αγωγής του ασφαλιστή κατά του
ασφαλισμένου με την οποία ζητείται να
υποχρεωθεί ο τελευταίος να καταβάλλει
στον ασφαλιστή κάθε ποσό που αυτός
ήθελε υποχρεωθεί να καταβάλλει στον
τρίτο που ζημιώθηκε συνεπεία τροχαίου
ατυχήματος, αρκεί ο ασφαλιστής να
επικαλείται την ασφαλιστική σύμβαση
μεταξύ αυτού και του λήπτη της
ασφάλισης και τον όρο περί εξαιρέσεως
της ασφαλιστικής κάλυψης, που έχει
περιληφθεί στη σύμβαση, δυνάμει του
οποίου δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη
του ασφαλισμένου στην περίπτωση που
αυτός οδηγούσε το ζημιογόνο όχημα υπό
την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών
ουσιών. Αν ο εξ αναγωγής εναγόμενος
αρνείται τον όρο αυτό υποχρεούται ο
ασφαλιστής να τον αποδείξει εγγράφως
και στην περίπτωση που δεν έχει
καταρτισθεί τέτοιο έγγραφο μόνο με
όρκο ή ομολογία.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
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1080/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Διονυσόπουλος, Βασίλης Παπανικολάου, Φώτης
Λεπίδας).
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός. Δαπάνες για πρόσληψη δύο
αποκλειστικών νοσοκόμων κατά την παραμονή του τραυματισθέντος στο νοσοκομείο.
Είναι νόμιμο το αίτημα έστω και αν τις σχετικές υπηρεσίες προσέφεραν οι γονείς

Κατά το χρόνο της νοσηλείας
του στο Νοσοκομείο του Ρίου (28.2.
8.6.2000) και Θεραπευτήριο “ΥΓΕΙΑ” είχε
ανάγκη των υπηρεσιών αποκλειστικών
νοσοκόμων, η αμοιβή των οποίων για
δύο βάρδιες επί οκτώ (8) ώρες την
ημέρα ανέρχονταν σε 400.000 δρχ. το

μήνα. Τις υπηρεσίες αυτές κάλυψαν εξ
ολοκλήρου οι γονείς του και πρέπει να
του επιδικασθεί το ποσό των 1.400.000
δρχ. (400.000 δρχ. χ 3 1⁄2 μήνες), το οποίο
ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει σε
τρίτο ξένο πρόσωπο (αρθρ. 930§3 Α.Κ.
σχετ. ΑΠ 371/2001 Ελλ.Δικ. 44.419).

1102/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Λαλιώτης, Άγγελος Αγγελόπουλος).
Επικουρικό Κεφάλαιο. Η αξίωση εναγομένου από αυτοκινητικό ατύχημα υπόκειται
σε διετή παραγραφή.

Η κατά τα άρθρα 19 § 2 και 100
§ 2 του ν. 489/76 διετής παραγραφή της
αξιώσεως του παθόντος τρίτου κατά του
υποκατασταθέντος στις υποχρεώσεις
της ασφαλιστικής εταιρείας, που της
έχει ανακληθεί η άδεια, Επικουρικού
Κεφαλαίου, αρχίζει σε κάθε περίπτωση
από την ημέρα του ατυχήματος,
δεδομένου ότι η αξίωση κατά του
Κεφαλαίου δεν είναι άλλη και διαφορετική
από την αξίωση κατά του ασφαλιστή,

αλλά η ίδια αξίωση κατά του ασφαλιστή
που αλλάζει παθητικό υποκείμενο, της
οποίας ο χρόνος παραγραφής ρυθμίζεται
από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου
10 § 2 του ν. 489/76, η οποία ως ειδική
υπερισχύει της γενικής διατάξεως του
άρθρου 937 Α.Κ. (Κρητικός, Αποζημίωση
από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα §
2314, 2316, ΕΑ 7433/96 Ελλ.Δικ. 1997
σελ. 875, ΕΑ 2871/94 Ελλ. Δικ. 1995 σελ.
703).

1113/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Μεταξάς, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Ειρήνη
Ρουσάκου).
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Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου. Ο ζημιωθείς σε αυτοκινητικό ατύχημα έχει ευθεία
αγωγή κατά του ασφαλιστή όπως και κατά του υπαιτίου. Συνεπώς δημιουργείται από
το νόμο σωρευτική αναδοχή χρέους. Παραγραφή διετής. Πότε δεν εφαρμόζεται η
παραγραφή αυτή αλλά η πενταετής.

Επειδή από τη διάταξη του
άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 489/1976
«περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της
εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής
ευθύνης» η οποία ορίζει ότι «το ζημιωθέν
πρόσωπο έχει εκ της ασφαλιστικής
συμβάσεως και μέχρι του ποσού αυτή
ιδίαν αξίωσιν κατά του ασφαλιστού»
σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των
άρθρων 2 εδ. α’, 5 παρ. 23, 6 παρ. 1 και
11 παρ. 1 του ίδιου νόμου, συνάγεται ότι
σε περίπτωση που επέλθει η ασφαλιστική
περίπτωση και προξενηθεί ζημία σε τρίτο
πρόσωπο από αυτοκίνητο για το οποίο
υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη ο τρίτος
παθών χωρίς καμμία άλλη προϋπόθεση
έχει ιδίαν αξίωση (ευθεία αγωγή) κατά
της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία
ο κύριος ή ο κάτοχος του αυτοκινήτου
είχε ασφαλιστεί προς πληρωμή του
ασφαλίσματος, αφού με την κατάρτιση της
ασφαλιστικής συμβάσεως δημιουργείται
από το νόμο σωρευτική αναδοχή χρέους,
μελλοντικού και ενδεχομένου, της εταιρείας
προς τον παθόντα τρίτον και μέχρι του
ύψους του ασφαλιστικού ποσού. Για την
περίπτωση αυτή, δηλαδή της από το νόμο
σωρευτικής αναδοχής του χρέους, ισχύει
η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν.
489/1976 που ορίζει ότι η αξίωση αυτή του
ζημιωθέντος προσώπου παραγράφεται
μετά πάροδο δύο ετών από της ημέρας
του ατυχήματος. Με τη διάταξη όμως
του άρθρου 43 παρ. 6 του Ν. 614/1977
«περί κυρώσεως του Κωδικός Οδικής
Κυκλοφορίας» νεωτέρου του Ν. 489/1976
ορίστηκε ότι «δεν έχουν εφαρμογή επί
αυτοκινήτων οχημάτων, κατά την έννοια
του παρόντος κώδικος, οι περί κρατήσεως

υπό της Αστυνομικής Αρχής διατάξεις
του άρθρου 11 του Νόμου ΓπΝ/1911,
αν ο οδηγός συνεμορφώθη προς τας
διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
και καταθέτει αποδεικτικόν ασφαλίσεως
(βεβαίωσιν αναγνωρισμένης εν Ελλάδι
Ασφαλιστικής Εταιρείας) του οχήματος,
ή αποδείξει ότι είναι κάτοχος δελτίου
διεθνούς ασφαλίσεως, αμφοτέρων τούτων
αποτελούντων δήλωσιν αναδοχής χρέους
δια τα εν Ελλάδι ισχύοντα ελάχιστα ποσά
ασφαλιστικής καλύψεως τα προβλεπόμενα
εκάστοτε υπό των νομίμως εγκεκριμένων
τιμολογίων ασφαλίστρων ή προκειμένου
περί αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως
καταθέτει δήλωσιν αναδοχής χρέους
του τυχόν υπάρχοντος και νομίμως
λειτουργούντος αλληλοασφαλιστικού
συνεταιρισμού ή αλληλοασφαλιστικού
ταμείου συνεταιρισμού ότι το αυτοκίνητο
είναι ασφαλισμένο». Από τη διάταξη
αυτή συνάγεται ότι κατά ρητή νομοθετική
επιταγή ειδικώς η από τον οδηγό
ζημιογόνου αυτοκινήτου κατάθεση
βεβαίωσης ασφαλίσεως του αυτοκινήτου
από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα
ασφαλιστική εταιρεία ή από τον οδηγό
απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου
διεθνούς ασφαλίσεως, και τα δύο αυτό
στοιχεία, αποτελούν κατά πλάσμα
του νόμου πρόταση της ασφαλιστικής
εταιρείας, που εξέδωσε την βεβαίωση
ή το δελτίο αυτό, σύμφωνα προς την
οποία, απευθυνόμενη αορίστως προς
τους δικαιούχους αποζημιώσεως
τρίτους, σε περίπτωση πραγματώσεως
ασφαλιστικού κινδύνου, ο προτείνων
ασφαλιστής προσφέρεται να ικανοποιήσει
τις αξιώσεις των τελευταίων, εφόσον
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αυτές δεν υπερβαίνουν το ασφαλιστικό
ποσό και δεν είναι κατώτερες από τα
ισχύοντα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής
κάλυψης που προβλέπονται κάθε φορά
από τα νομίμως εγκεκριμένα τιμολόγια
ασφαλίστρων, και έτσι με την αποδοχή
αυτής της προτάσεως, η οποία μπορεί
να γίνει και με την έγερση της σχετικής
από τον ενδιαφερόμενο αγωγής κατά
του ασφαλιστή, καταρτίζεται σύμβαση
σωρευτικής αναδοχής που ιδρύει
σύμφωνα με τα άρθρα 361 και 477 του
ΑΚ άμεση ευθύνη του αναδεχομένου
απέναντι του προσώπου που ζημιώθηκε
από το ατύχημα μέχρι του παραπάνω
ποσού (σχετ. Ολ. ΑΠ 715/1978). Στην
περίπτωση αυτή της συμβατικής
σωρευτικής αναδοχής χρέους η έκταση
ευθύνης του αναδοχέα ρυθμίζεται κατά
τις λοιπές γενικές διατάξεις των άρθρων

472 έως 475 του ΑΚ και επομένως αυτός,
δηλαδή εδώ ο ασφαλιστής, υπέχει έναντι
του παθόντος όμοια υποχρέωση όπως
και ο οφειλέτης ζημιώσας με όλα τα
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και
επομένως, εφόσον η απαίτηση του
ζημιωθέντος προσώπου στηρίζεται σε
αδικοπραξία που υπόκειται σε πενταετή
παραγραφή κατά τους όρους του άρθρου
937 του ΑΚ, ο συμβατικός αναδοχέας
ασφαλιστής, αυτήν την παραγραφή της
απαιτήσεως μπορεί να προτείνει (βλ.
σχετ. ΑΠ 934/1992 Επ.ΣΥΓΚ.Δικ. 1992
σελ. 256 και Αθανασίου Γ. Κρητικού
Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά
ατυχήματα Συμπλήρωμα εκδ. 1996, παρ.
2015, σελ. 109 επ. με τις εκεί παραπομπές
στη θεωρία και νομολογία, ΕΠ 1088/2001
αδημ.).

1132/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Τσάγας, Δημήτριος Κονδύλης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγού. Σύγκρουση αυτοκινήτου και
μοτοποδηλάτου. Οδηγός μοτοποδηλάτου χωρίς κράνος. Συνυπαίτιος κατά ποσοστό

Στην πρόκληση και στην έκταση
του συγκεκριμένου τραυματισμού του
(προαναφερθέν κάταγμα αριστερού
ζυγωματικού οστού) συνετέλεσε ο
ενάγων οδηγός του μοτοποδηλάτου και
με δικό του πταίσμα, συνιστάμενο στην
κατά παράβαση της οικείας διατάξεως
του Κ.Ο.Κ. παράλειψή του να φέρει

προστατευτικό κράνος κατά την οδήγηση
του μοτοποδηλάτου, το οποίο προφανώς
θα περιόριζε την επελθούσα ως άνω
βλάβη, το ποσοστό δε της συνυπαιτιότητας
αυτής του ενάγοντος ανέρχεται κατά την
κρίση του δικαστηρίου, ενόψει ιδίως του
συγκεκριμένου τραυματισμού, αλλά και
των συνθηκών του, σε 20%.
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1140/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λάμπρος Βασιλόπουλος, Πολυτίμη Αθανασοπούλου).
Παράβαση Κ.Ο.Κ. Δεν δημιουργεί αυτή καθ’ εαυτή υπαιτιότητα για την επέλευση του
ατυχήματος. Περιστατικά.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων
914, 297 και 298 ΑΚ, προϋπόθεση
της ευθύνης προς αποζημίωση είναι η
ύπαρξη μεταξύ ζημιογόνου γεγονότος και
της ζημιάς, αιτιώδους συνάφειας, η οποία
υπάρχει όταν η πράξη ή η παράλειψη
του ευθυνόμενου προσώπου, κατά
τα διδάγματα της κοινής πείρας, ήταν
ικανή και μπορούσε αντικειμενικά να
επιφέρει κατά τη συνηθισμένη και
κανονική πορεία των πραγμάτων το
επιζήμιο αποτέλεσμα. Εξάλλου μόνη η
παράβαση των διατάξεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας δεν καθιερώνει
αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήματος,
αποτελεί όμως στοιχείο η στάθμιση
του οποίου θα κριθεί σε σχέση με την
ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ
της συγκεκριμένης πράξης και του
επελθόντος αποτελέσματος (ΑΠ 1252/
2001 Ελλ.Δικ. 43 109, ΑΠ 576/2000
Ελλ.Δικ. 41 1594, ΑΠ 513/1999 Ελλ.Δικ.
40, 1703).

….. Ειδικότερα και μετά την
παράνομη στάθμευση του φορτηγού
αυτοκινήτου το υπόλοιπο ελεύθερο
μέρος του οδοστρώματος ανερχόταν σε
7,50μ., το ίδιο αυτοκίνητο είχε στο πίσω
μέρος του αντανακλαστικές πινακίδες και
η περιοχή φωτιζόταν από το δημοτικό
φωτισμό. Έτσι οποιοσδήποτε συνετός
οδηγός μπορούσε να αντιληφθεί τη
στάθμευση του στο δεξιό της οδού και
να διέλθει ακίνδυνα και στη συγκεκριμένη
περίπτωση το ατύχημα οφείλεται στην
εκτροπή του ΜΕΒ 2357 αυτοκινήτου προς
τα δεξιά, και της μέθης του θανατωθέντος
οδηγού του. Η εκκαλουμένη απόφαση
που έκρινε συνυπαίτιο του ατυχήματος
σε ποσοστό 30% και τον οδηγό του
ΧΑΒ 7997 ΙΧΦ αυτοκινήτου, επειδή είχε
σταθμεύσει παράνομα, έσφαλε ως προς
την εκτίμηση των αποδείξεων και πρέπει
να εξαφανισθεί, κατά παραδοχή της
εφέσεως της εναγομένης ασφαλιστικής
εταιρίας, και απορριφθεί η έφεση των
εναγόντων.

1162/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Μονοκρούσος, Γεώργιος Νιάρος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Δήλωση παθόντος σε προανακριτική κατάθεση του ότι δεν
επιθυμεί την ποινική δίωξη του υπαιτίου. Η δήλωση αυτή δεν σημαίνει οπωσδήποτε
και παραίτηση από τις αγωγικές αξιώσεις του.

Η ενάγουσα, στην από 19.6.1998
προανακριτική της κατάθεση ενώπιον

του Ανθυπαστυνόμου Θ.Δ, δήλωσε
ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη
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του υπαιτίου οδηγού και την αστική
της αποζημίωση. Η δήλωση της
αυτή δεν σημαίνει οπωσδήποτε και
παραίτηση από τις αγωγικές αξιώσεις
της, δοθέντος ότι έγινε σε χρόνο που
δεν είχαν εκδηλωθεί οι σοβαρότατες
συνέπειες του τραυματισμού της και
η ίδια αγνοούσε την έκταση της ζημίας

της (βλ. Αθ. Κρητικός, Αποζημίωση
από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα
παρ. 2506 2508, EA. 4554/1986 Ε.
Συγκ. Δικ. 1989, σελ. 503). Συνεπώς,
πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμη κατ’
ουσίαν, η ένσταση των εναγομένων περί
παραιτήσεως της ενάγουσας από τις
παραπάνω αξιώσεις της.

1163/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Νιάρος, Ευάγγελος Ανδριόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγού (σε ποσοστό 95%) και γονέων
θανατωθέντος ανηλίκου (σε ποσοστό 5%) γιατί δεν τον απέτρεψαν να κυκλοφορήσει
μόνος του στο οδόστρωμα. Η ευθύνη συνυπαιτιότητας (300 Α.Κ.) νόμιμα επεκτείνεται
και κατά των γονέων του θανατωθέντος εφόσον ενάγουν για ψυχική οδύνη.

Συγκλίνουσα αμέλεια, για τον
ως άνω τραυματισμό του ανηλίκου,
συντρέχει και στο πρόσωπο των δύο
πρώτων εναγόντων, γονέων του, οι
οποίοι κατά τον χρόνο του ατυχήματος
είχαν την εποπτεία του, γιατί δεν το
απέτρεψαν από το να κυκλοφορεί
μόνος του στο οδόστρωμα, εφόσον
ήταν εφικτή η χρησιμοποίηση του
πεζοδρομίου (άρθρο 38 παρ. 1 του
ΚΟΚ). Η υπαιτιότητα για μεν τον
εναγόμενο οδηγό ανέρχεται σε ποσοστό
95%, για δε τους γονείς του ανηλίκου
σε ποσοστό 5%, λαμβανομένων
υπόψη των παραπάνω παραλείψεων
τους, κατά μερική παραδοχή και της

σχετικής ενστάσεως της εναγομένης
περί συνυπαιτιότητας των τελευταίων. Η
ανωτέρω περί συνυπαιτιότητας ένσταση
(άρθρο 300 ΑΚ) της εναγομένης κατά
των δύο πρώτων εναγόντων, οι οποίοι,
κατά τον χρόνο του ατυχήματος είχαν
την εποπτεία του ανηλίκου, προτείνεται
νομίμως, αφού αυτοί αξιώνουν χρηματική
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης από
το θάνατό του (Εφ Αθ 4721/1999 Ελλ
Δνη 42. 173, Εφ Θεσ 1308/2001 Αρμ
57. 1109, Α. Κρητικού, Αποζημίωση
από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα,
έκδ. 3η (1998), σελ. 391 παρ. 1110, Α.
Βοσινάκη, σε Γεωργιάδη Σταθόπουλου
ΑΚ, άρθρο 923 αριθμ. 19).
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13. ÄÉÊÁÉÏ ÐÏËÕÊÁÔÏÉÊÉÁÓ
329/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου).
Κάθετη ιδιοκτησία σε μεγαλύτερο οικόπεδο. Σύσταση νέας κάθετης ιδιοκτησίας σε
τμήμα της μιας κάθετης χωρίς τη συμμετοχή όλων των συγκυρίων. Νομικό ελάττωμα.
Ηθική βλάβη του αγοραστή, γιατί η σύσταση της κάθετης ιδιοκτησίας είναι άκυρη.
Ηθική βλάβη.

Αποδεικνύονται από τώρα τα
παρακάτω περιστατικά : 1) Ότι με τη
νομίμως μεταγραμμένη υπ’ αριθ. 6889/
1481985 πράξη συστάσεως καθέτων
ιδιοκτησιών το συμβολαιογράφου
Ερινεού Δ.Μ., οι Τ χήρα Κ.Γ. και Κ. χήρα
Π.Δ. οι οποίες ήταν συγκυρίες ενός
ακινήτου εκτάσεως 4896 τετ. μέτρων,
υπήγαγαν αυτό στο καθεστώς της
κάθετης ιδιοκτησίας και σύστησαν δύο
διαιρεμένες κάθετες ιδιοκτησίες στο κοινό
οικόπεδο, εμβαδού 2448 τετρ. μέτρων
την καθεμία με ποσοστό συνιδιοκτησίας
500/1000 αδιαιρέτως στο κοινό
οικόπεδο και έλαβε η κάθε συγκυρία
μία κάθετη ιδιοκτησία, 2) Ότι με το
νομίμως μεταγραμμένο υπ’ αριθ. 13840/
19111990 πωλητήριο συμβόλαιο της
συμβολαιογράφου Αιγίου Ε.Π. η Τ. χήρα
Κ. Γ. πούλησε στους εναγομένους την
κάθετη ιδιοκτησία που είχε περιέλθει κατά
τα άνω σ’ αυτήν, 3) Ότι με τη νομίμως
μεταγραμμένη υπ’ αριθ. 1028/1561993
πράξη συστάσεως καθέτων ιδιοκτησιών
του συμβολαιογράφου Ερινεού Δ. Μ. οι
εναγόμενοι υπήγαγαν στο καθεστώς της
κάθετης ιδιοκτησίας ένα τμήμα εμβαδού
804 τετραγ. μέτρων από την αγορασθείσα
ως άνω από αυτούς κάθετη ιδιοκτησία
και σύστησαν στο τμήμα αυτό δύο
διαιρεμένες κάθετες ιδιοκτησίες εμβαδού

442 και 362 τετρ. μέτρων αντίστοιχα με
ποσοστό συνιδιοκτησίας 550/1000 και
450/1000 αδιαιρέτως αντίστοιχα στο
φερόμενο ως κοινό των εναγομένων
οικόπεδο των 804 τετρ. μέτρων, 4) Ότι
με το νομίμως μεταγραμμένο υπ’ αριθ.
14790/2171995 πωλητήριο συμβόλαιο
της συμβολαιογράφου Αιγίου Ε.Π. οι
εναγόμενοι πούλησαν στον ενάγοντα τη
μία από τις συσταθείσες στο οικόπεδο των
804 τετρ. μέτρων κάθετες ιδιοκτησίες και
συγκεκριμένα αυτή των 442 τετρ. μέτρων
και δήλωσαν ότι το πωλούμενο ακίνητο
είναι της απόλυτης κυριότητας τους και
ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα
και 5) Ότι με το νομίμως μεταγραμμένο
υπ’ αριθ. 16707/2632001 πωλητήριο
συμβόλαιο της συμβολαιογράφου
Πατρών Μ.Φ.Α., οι εναγόμενοι πούλησαν
εγκύρως πλέον στον ενάγοντα το ίδιο ως
άνω ακίνητο, αφού προηγουμένως με την
υπ’ αριθ. 16703/2001 πράξη και το υπ’
αριθ. 16705/2001 συμβόλαιο της ίδιας
συμβολαιογράφου που μεταγράφτηκαν
νόμιμα, αναγνωρίστηκε μεταξύ τους
η ακυρότητα της υπ’ αριθ. 1028/
1561993 πράξης συστάσεως κάθετης
ιδιοκτησίας και έγινε κατάργηση της
αρχικής κάθετης ιδιοκτησίας από τους
συγκυρίους του συνολικού ακινήτου και
διανομή αυτού, από την οποία έλαβαν οι
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εναγόμενοι ακίνητο εμβαδού 2448 τετρ.
μέτρων, στο ίδιο τμήμα του οποίου,
εμβαδού 804 τετρ. μέτρων, σύστησαν
εγκύρως πλέον κάθετη ιδιοκτησία.
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι
οι εναγόμενοι προέβησαν παρανόμως
σε άκυρη σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας
και σε άκυρη πώληση του ακινήτου στον
ενάγοντα, δηλώνοντας αναληθώς, αφενός
ότι το πωλούμενο ανήκει στην απόλυτη
κυριότητα τους, ενώ το οικόπεδο ανήκε
και σε άλλους συγκυρίους και αφετέρου

ότι αυτό (πωλούμενο) είναι ελεύθερο από
κάθε νομικό ελάττωμα, ενώ υπήρχε το
ανωτέρω ελάττωμα της ακυρότητας.
Επομένως για την ευδοκίμηση της
αγωγής, απομένει στον ενάγοντα να
αποδείξει ότι οι εναγόμενοι κατά τη
σύναψη του συμβολαίου πωλήσεως
προς τον ενάγοντα του προαναφερθέντος
ακινήτου, γνώριζαν το ανωτέρω νομικό
ελάττωμα του πωληθέντος ακινήτου και
το απέκρυψαν και ότι εξ αυτού υπέστη ο
ενάγων ηθική βλάβη.

358/2003
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γ. Τζογάνης, Κ. Δελημήτσος).
Πολυκατοικία. Κοινόχρηστα πράγματα. Αυτοδίκαια είναι και κοινόκτητα. Προσδιορίζονται
με την συστατική πράξη της οροφοκτησίας ή με ιδιαίτερες συμφωνίες. Αλλιώς ισχύει
ο προσδιορισμός που προβλέπεται από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του Ν.
3741/1929. Νόμιμος ο καθορισμός της χρήσης των κοινοχρήστων με την συστατική
πράξη ή με ιδιαίτερες συμφωνίες. Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Υποχρεωτική η
πρόβλεψή τους για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 1002,1117 του ΑΚ, 1,2&1,4
και 13 του Ν. 3741/1929, που διατηρήθηκε
σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ με
το άρθρο 54 του Εισ.Ν.Α.Κ., προκύπτει
ότι στην οριζόντια ιδιοκτησία ιδρύεται
χωριστή κυριότητα επί ορόφου ή
διαμερίσματος ορόφου οικοδομής και
παρεπομένως αναγκαστική συγκυριότητα
που αποκτάται αυτοδικαίως κατ’ανάλογη
μερίδα επί των μερών του όλου ακινήτου
τα οποία χρησιμεύουν στην κοινή χρήση
όλων των οροφοκτητών και στα οποία
περιλαμβάνονται, κατά την ενδεικτική στις
διατάξεις αυτές απαρίθμηση, το έδαφος,
οι αυλές, κ.λ.π. Ο προσδιορισμός των
κοινοχρήστων μερών της οικοδομής, τα
οποία αυτοδικαίως είναι και κοινόκτητα,

γίνεται είτε με την συστατική πράξη της
οροφοκτησίας είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες
μεταξύ όλων των οροφοκτητών, ενώ αν ο
προσδιορισμός αυτός δεν γίνεται ούτε με
την συστατική πράξη της οροφοκτησίας
ούτε με ιδιαίτερες συμφωνίες, τότε ισχύει ο
προσδιορισμός που προβλέπεται από τις
ανωτέρω αναγκαστικού δικαίου διατάξεις
(βλ. Ολ. ΑΠ 5/1991 Ελλ.Δνη 32.750, ΑΠ
844/2001 Ελλ.Δνη 43.443, ΑΠ 31/2001
Ελλ.Δνη 42.938). Επίσης με την συστατική
πράξη της οροφοκτησίας ή με ιδιαίτερες
κατά τα άνω συμφωνίες οι συνιδιοκτήτες
μπορούν να ρυθμίσουν κατά διαφορετικό
τρόπο την χρήση καθενός από τα
κοινόχρηστα μέρη, οπότε η ορισμένη αυτή
χρήση δεσμεύει όλους τους οροφοκτήτες
και τους διαδόχους τους (βλ. ΑΠ 432/2001
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Ελλ.Δνη 43.444, ΑΠ 759/2002 Ελλ.Δνη
43.1984). Περαιτέρω με το άρθρο 1 του
Ν.960/1979 όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 1 του Ν.1221/1981, ορίστηκαν
τα εξής: «παράγ. 1 Δια την ανέγερσιν
των κτιρίων επιβάλλεται η εκπλήρωσις
των κατά τας διατάξεις του παρόντος
υποχρεώσεων προς δημιουργίαν
χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων…
παράγρ.2. Αι κατά την προηγουμένην
παράγραφον υποχρεώσεις του κυρίου
ή των συγκυρίων του ακινήτου δύνανται
να εκπληρούνται εν όλω ή εν μέρει: α)
δια δημιουργίας επί εστεγασμένων ή
μη χώρων των απαιτουμένων θέσεων
σταθμεύσεως αυτοκινήτων επί του
αυτού γηπέδου εφ’ού το κτίριον…
β)…επί των ως άνω περιπτώσεων α και
β, ο κύριος των χώρων σταθμεύσεως
συντάσσει ενώπιον συμβολαιογράφου
δήλωσιν, μεταγραφομένην εις τα γραφεία
μεταγραφών, ότι αι θέσεις αύται τίθενται
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου
εις εξυπηρέτησιν του συγκεκριμένου
κτιρίου ή διηρημένων ιδιοκτησιών
τούτου … παράγρ.3. Η εκπλήρωσις των
υποχρεώσεων της ως άνω παραγράφου
2 αποτελεί προϋπόθεσιν δια την έκδοσιν
της αδείας οικοδομής… παράγρ.4. Εις
περίπτωσιν ανεγέρσεως κτιρίου υπό
εργολήπτου έναντι αντιπαροχής, αι
υποχρεώσεις της ως άνω παραγράφου

2 του παρόντος δύνανται να εκπληρούνται
είτε υπό των κυριών ή συγκυρίων του
ακινήτου, είτε υπό του εργολήπτου
…». Από τις ανωτέρω πολεοδομικές
διατάξεις προκύπτει α)ότι αυτές είναι
αναγκαστικού δικαίου, γιατί επιβάλλουν
υποχρεώσεις (στον κύριο ή εργολήπτη
αναλόγως), οι οποίες πρέπει να τηρηθούν
προκειμένου να εκδοθεί άδεια οικοδομής,
β)ότι με αυτές θεσπίζεται υποχρέωση
δημιουργίας των θέσεων σταθμεύσεως
και όχι απλώς αφέσεως του χώρου ή
καθορισμού του χώρου όπου αυτές θα
δημιουργηθούν, μόνο που δεν υπάρχει
υποχρέωση δημιουργίας θέσεων για όλες
τις οριζόντιες ιδιοκτησίες της οικοδομής,
αλλά μόνο των θέσεων που απαιτεί
κατ’ελάχιστο όριο ο νόμος, ανάλογα με
την θέση της οικοδομής και την επιφάνεια
των οριζόντιων ιδιοκτησιών της και γ) ότι η
συμβολαιογραφική δήλωση περί θέσεως
των συγκεκριμένων θέσεων σταθμεύσεως
στην εξυπηρέτηση του κτιρίου ή των
συγκεκριμένων οριζόντιων ιδιοκτησιών
του, όταν αυτές δημιουργούνται σε
κοινόχρηστο χώρο του ίδιου κτιρίου,
ενέχει συγχρόνως και καθορισμό τρόπου
χρήσεως του συγκεκριμένου χώρου, ο
οποίος πλέον έχει μοναδικό προορισμό
την στάθμευση σ’ αυτόν αυτοκινήτων
και την κίνηση αυτών με σκοπό την
στάθμευση εντός αυτού.

362/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρ. Νικολετάτος, Ανδρ. Γούναρης).
Πιλοτή. Είναι χώρος κοινόχρηστος. Επιτρέπεται όμως η συμφωνία για παραχώρησή
της χρήσης της σε ιδιοκτήτη ορόφου ή ορόφων. Η συμφωνία πρέπει να γίνει με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις του άρθρου

1&2 και 5 εδ. τελ. του Ν.960/1979 «περί
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επιβολήςυποχρεώσεωνπροςδημιουργίαν
χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια
την εξυπηρέτησιν των κτιρίων κ.λ.π.»,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του Ν.1221/1981 και η δεύτερη από τις
οποίες ορίζει, ειδικότερα, ότι «αι τυχόν
δημιουργούμεναι θέσεις σταθμεύσεως
εις τον ελεύθερον ισόγειον χώρον του
κτιρίου, όταν τούτο κατασκευάζεται επί
υποστηλωμάτων (PILOTIS) κατά τας
ισχύουσας διατάξεις, δεν δύνανται να
αποτελέσουν διηρημένας ιδιοκτησίας», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων
174,1002,1117 του Α.Κ., 1, 2 & 1, 4&1,5
και 13 του Ν.3741/1929, που διατηρήθηκε
σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Α.Κ.
(άρθρ. 54 Εισ.Ν.Α.Κ.), προκύπτει ότι
αν η οικοδομή ανεγείρεται με άδεια
και υπό το πολεοδομικό σύστημα της
αφέσεως του ισογείου χώρου ακαλύπτου
(πιλοτή), ο ακάλυπτος αυτός χώρος, εξ
ορισμού ανοικτός και προορισμένος για
κοινή χρήση όλων των οροφοκτητών,
δεν μπορεί να αποτελέσει διηρημένες
ιδιοκτησίες, ιδιοκτησίες δηλαδή που να
ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα
ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών, είτε
αυτοί είναι οροφοκτήτες είτε τρίτοι,
αλλά παραμένει κοινόχρηστος χώρος
στον οποίο αποκτάται αυτοδικαίως
συγκυριότητα, εφόσον υφίσταται
οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο της
οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου, των
οροφοκτητών κατ’ανάλογη μερίδα των
τελευταίων στον κοινόχρηστο αυτόν
χώρο, κάθε δε αντίθετη συμφωνία των
συνιδιοκτητών, αρχική (με την συστατική
δηλ. της οροφοκτησίας δικαιοπραξία) ή
μεταγενέστερη, με την οποία καταργείται
ο ως άνω κοινόχρηστος χαρακτήρας
της πιλοτής, είναι απολύτως άκυρη
(άρθρ. 174 του Α.Κ.), ως αντικειμένη στις
προαναφερθείσες αναγκαστικού δικαίου
διατάξεις που καθορίζουν τις θεμελιακές
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αρχές του θεσμού της οροφοκτησίας (ιδίως
άρθρ. 1&5 εδ. τελ. Του Ν.960/79 όπως
αντικ. με το άρθρο 1 του Ν.1221/1981),
επιτρεπομένης μόνον της παραχωρήσεως
δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως του
χώρου της πιλοτής εν όλω ή εν μέρει
σε ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων
της ιδίας οικοδομής με κοινή συμφωνία
όλων των οροφοκτητών που υπόκειται
στον τύπο του συμβολαιογραφικού
εγγράφου και σε μεταγραφή (άρθρ. 4&1
και 13 του Ν.3741/1927 Ολ. ΑΠ 23/2000
Ελλ.Δ. 42.58, 5/1991 Ελλ.Δ. 32.750, ΑΠ
31/2001 ΕΔΠ 2001 σελ.202, 650/99 ΕΔΠ
2000 σελ.220,237 και 395/99 ΕΔΠ 1999
σελ.115,119, 448/96 Ελλ. Δ. 37.600,
1102/94 Ελλ.Δ.37.673, Ι. Σπυριδάκης,
Δίκαιο οριζόντιας κ.λ.π. ιδιοκτησίας,
1996,σελ.4546).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά
περιστατικά,
μη
αμφισβητούμενα άλλωστε από τους
διαδίκους. Οι ενάγοντες – εφεσίβλητοι
είναι ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες
αυτοτελών διαμερισμάτων στην
πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό
Μπενιζέλου Ρούφου αριθμ.4945 των
Πατρών η οποία κατασκευάστηκε με
το σύστημα της αντιπαροχής και έχει
υπαχθεί στις διατάξεις περί ιδιοκτησίας
κατ’ορόφους με την υπ’ αριθμ. 5420/
8.1.88 πράξη της συμβολαιογράφου
Πατρών Β.Ρ. που μεταγράφηκε νόμιμα
και που αποτελεί και τον κανονισμό της
πολυκατοικίας. Στην ίδια πράξη ορίστηκε
ότι η πολυκατοικία θα αποτελείται από
υπόγειο, ισόγειο (πιλοτή) και έξι ορόφους,
το δε ισόγειο, ειδικότερα, που αποτελεί την
πιλοτή, υπό το πολεοδομικό σύστημα
της οποίας ανηγέρθη η οικοδομή,
ορίστηκε ότι περιλαμβάνει εκτός των
κοινοχρήστων χώρων που ειδικώς
αναφέρονται σ’αυτήν (πράξη) και πέντε
αυτοτελείς και διακεκριμένες οριζόντιες
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ιδιοκτησίες υπό τα στοιχεία Π1, Π2, Π3,
Π4 και Π5 που προορίζονταν για θέσεις
σταθμεύσεως αυτοκινήτων στον εν
λόγω χώρο και περιλαμβανόμενες στο
εργολαβικό αντάλλαγμα της εργολήπτριας
εταιρείας, θα μεταβιβάζονταν σ’αυτήν από
τους οικοπεδούχους ή με υπόδειξή της
σε τρίτα πρόσωπα. Με το υπ’αριθμ.
7132/1989 συμβόλαιο της συμβ/φου
Πατρών Ειρ. Π. που μεταγράφηκε
νόμιμα μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα
στον εναγόμενο – εκκαλούντα Κ.Θ. εκ
των ανωτέρω θέσεων σταθμεύσεων της
πιλοτής η υπό τα στοιχεία Π3 θέση, η
μεταβίβαση όμως αυτή στον εναγόμενο,
ο οποίος, σημειωτέον, δεν είναι κύριος
οριζόντιας ιδιοκτησίας στην οικοδομή,
είναι απολύτως άκυρη, σύμφωνα με
όσα εκτέθηκαν στην προηγηθείσα
μείζονα σκέψη και τις εκεί αναφερόμενες
νομικές διατάξεις (ιδίως άρθρ. 174 του
Α.Κ., 1&5 εδ.τελ.Ν.960/79 όπως ισχύει),
την ακυρότητα δε αυτή νομίμως την
προβάλλουν οι ενάγοντες – οροφοκτήτες
της οικοδομής και συγκύριοι κατά νόμον
του ισογείου χώρου που ορίστηκε

νομίμως με την ειρημένη συστατική
της οροφοκτησίας και κανονισμού
πολυκατοικίας συμβολαιογραφική πράξη
ως πιλοτή, υπό το σύστημα της οποίας
(πιλοτής) ανηγέρθη η οικοδομή, κατά
τα προεκτεθέντα, χωρίς η άσκηση του
δικαιώματός τους αυτού με την ένδικη
αγωγή να παρίσταται καταχρηστική
κατά την έννοια του άρθρου 281 του Α.Κ.
αφού ούτε η μέχρι την άσκηση της αγωγής
αυτής αδράνεια των εναγόντων καθιστά
αφ’εαυτής και καταχρηστική την άσκηση
του δικαιώματος ούτε οι ενάγοντες
δημιούργησαν με την συμπεριφορά
τους εύλογη πεποίθηση στον εναγόμενο
ότι δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα ούτε
η βλάβη που υφίσταται ο εναγόμενος
είναι δυσαναλόγως μεγάλη εν σχέσει
με την ωφέλεια των εναγόντων από την
άσκηση του δικαιώματος, όπως αβάσιμα
ισχυρίζεται ο πρώτος, ώστε, ενδεχομένως,
η άσκηση αυτή να είναι καταχρηστική, ως
υπερβαίνουσα προφανώς τα αντικειμενικά
όρια που τίθενται με την ως άνω διάταξη
(άρθρ.281 του Α.Κ.) στην άσκηση των
δικαιωμάτων.

504/2003
(Eισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρ. Μούλιας, Ι. Μαράτος).
Πολυκατοικία. Αγωγή συνιδιοκτήτη για παράβαση του Κανονισμού. Νομιμοποιείται κάθε
ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας καθώς και ο διαχειριστής. Περιορισμοί με τον κανονισμό
πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 3 του Ν.3741/1929. Είναι νόμιμο. Χαρακτηριστικές
παραβάσεις του ιδιοκτήτη διαμερίσματος, αντίθετες προς τον κανονισμό. Απαγορεύεται
έστω και αν είναι αντίθετες οι διατάξεις του κανονισμού προς τον Γ.Ο.Κ. Νομιμοποιείται
παθητικώς στις δίκες για παραβάσεις του κανονισμού ο κύριος και ο επικαρπωτής.

Από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 17 &2 και 647
&2 του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι στις
δικαζόμενες κατά την ειδική διαδικασία
των άρθρων 648 επ. διαφορές μεταξύ

των ιδιοκτητών ορόφων από την σχέση
της οροφοκτησίας νομιμοποιούνται
ενεργητικώς προς άσκηση των αξιώσεών
τους κατά συνιδιοκτήτη, για παράβαση
του κανονισμού της πολυκατοικίας, τόσο
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ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, όσο και
κάθε συνιδιοκτήτης ατομικά (ΑΠ 1472/
2001 ΝοΒ 50 1473, ΑΠ 406/1996 Ελλ.Δικ.
38,52). Στην συγκεκριμένη υπόθεση,
όπως προκύπτει από το δικόγραφο της
από 2642002 αγωγής οι ενάγοντες, ο μεν
πρώτος, ως ιδιοκτήτης διαμερίσματος, η
δε δεύτερη ως διαχειρίστρια πολυκατοικίας
στην οδό Μεσολογγίου 87 της Πάτρας,
ζήτησαν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι,
ο πρώτος ως επικαρπωτής, οι δευτέρα
και τέταρτος ως ψιλοί κύριοι και η πέμπτη
ως ιδιοκτήτρια αυτοτελών διαμερισμάτων
της πολυκατοικίας να αφαιρέσουν
τις κατασκευές που ενήργησαν,
κατά παράβαση του κανονισμού της
πολυκατοικίας, επαναφέροντες τα
πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση.
Με την εκκαλουμένη απόφαση η αγωγή
απορρίφθηκε ως αόριστη ως προς
την δεύτερη ενάγουσα, επειδή στο
δικόγραφό της δεν αναφέρονταν η
απόφαση της γενικής συνέλευσης των
συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας που
την εξέλεξε ως διαχειρίστρια και ως
προς τον πρώτο ενάγοντα για έλλειψη
ενεργητικής νομιμοποίησης, επειδή
δεν είχε την πλειοψηφία στο σύνολο
των συνιδιοκτητών. Η απόρριψη της
αγωγής με την παραπάνω αιτιολογία
είναι εσφαλμένη, καθόσον από την
εκτίμηση του δικογράφου της η δεύτερη
εκκαλούσα ενήγαγε τους εναγομένους
και ως ιδιοκτήτρια του δευτέρου
ορόφου και αμφότεροι οι ενάγοντες, ως
ιδιοκτήτες αυτοτελών διαμερισμάτων
νομιμοποιούνταν ενεργητικώς να
ασκήσουν την ένδικη αγωγή. Με τον
κανονισμό εγκύρως καθιερώνονται
περιορισμοί και απαγορεύσεις στην
χρήση των ανωτέρω πραγμάτων και
πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 3
του ανωτέρω νόμου. Έτσι,αν με κάποιο
όρο απαγορεύεται στους συνιδιοκτήτες η
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ενέργεια μεταβολών σε κάθε περίπτωση
ή ορισμένη χρήση των πραγμάτων αυτών,
η απαγόρευση ισχύει και όταν από την
απαγορευμένη πράξη δεν παραβλάπτεται
η χρήση, ούτε θίγονται τα δικαιώματα των
άλλων συνιδιοκτητών, ούτε μειώνεται η
ασφάλεια των ιδιοκτησιών τους ή του
όλου οικοδομήματος, ούτε μεταβάλλεται
ο συνήθης προορισμός τους (ΑΠ 1472/
2001 ΝοΒ 50 1473, ΑΠ 968/1997 ΝοΒ 46
343, ΑΠ 1713/1991 Ελλ.Δικ. 34 339).
Κατά τις διατάξεις των άρθρων
11 και 22 του κανονισμού απαγορεύεται
σε κάθε συνιδιοκτήτη να θίξει οριζόντιο
ή κάθετο σωλήνα αποχέτευσης και
γενικώς τις κεντρικές γραμμές υδραυλικής
εγκατάστασης. Επίσης απαγορεύεται η
τοποθέτηση ανεξάρτητης κεραίας στο
δώμα και σε κάθε ιδιοκτήτη να αυξάνει
την επιφάνεια των θερμοπομπών. Τέλος
κατά το άρθρο 33 του ιδίου κανονισμού
η αποκλειστική χρήση του ακαλύπτου
χώρου ανήκει κατά το 1⁄2 διαιρετώς στους
ιδιοκτήτες του ισογείου, του πέμπτου
και του έκτου ορόφου και έπρεπε να
διαχωρισθεί με σταθερό κιγκλίδωμα.
Με την οικοδομική άδεια στον χώρο
της αποθήκης του δώματος δεν
προβλέπονταν εγκατάσταση υδραυλικής
εγκατάστασης και δικτύου αποχέτευσης,
επειδή δεν προορίζονταν ως κατοικία.
Όμως ο πρώτος εναγόμενος πριν από
το έτος 1995, εν αγνοία των εναγόντων
οροφοκτητών, μετέβαλε την χρήση της
σε κατοικία, άρχισε να την μισθώνει σε
τρίτους, την ηλεκτροδοτούσε παράνομα
με καλώδιο από το διαμέρισμά του, οι
δε μισθωτές τις κοινόχρηστες δαπάνες,
με εντολή του, τις κατέβαλαν σ’αυτόν και
όχι στον διαχειριστή της πολυκατοικίας.
Επίσης ο ίδιος εναγόμενος κατασκεύασε
υδραυλική εγκατάσταση και δίκτυο
αποχέτευσης, την οποία διοχέτευσε στο
σύστημα αεραγωγών της πολυκατοικίας,
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με αποτέλεσμα να δημιουργείται
έντονη δυσοσμία στις κουζίνες των
διαμερισμάτων των εναγόντων, από
τις οποίες διέρχονται οι σωληνώσεις.
Περαιτέρω ο ίδιος, μετά την αποκάλυψη
της παράνομης ηλεκτροδότησης
τοποθέτησε στο υπόγειο ανεξάρτητο
μετρητή και ηλεκτροδοτεί την αποθήκη
με εξωτερικό καλώδιο, το οποίο διέρχεται
από τον εξωτερικό πρωτότοιχο της
πολυκατοικίας και επηρεάζει την αισθητική
της. Επίσης σε διαμέρισμα του έκτου
ορόφου πρόσθεσε θερμαντικά σώματα και
στον έκτο όροφο τοποθέτησε ανεξάρτητη
κεραία τηλεόρασης. Τέλος ο πρώτος και
η πέμπτη εναγομένη περιέφραξαν τον
ακάλυπτο χώρο με συρματόπλεγμα,
κατά παράβαση του κανονισμού, που
επηρεάζει την αισθητική του χώρου αυτού
και απαγορεύεται και από το άρθρο 17
του ΓΟΚ. Οι εναγόμενοι, επικαλούμενοι το
άρθρο 87 &1 του ΓΟΚ και το 12615/2002
έγγραφο του Πολεοδομικού Γραφείου
Πατρών, ισχυρίζονται, ότι είναι επιτρεπτή
η μετατροπή της αποθήκης σε χώρο
οποιασδήποτε χρήσεως. Ο ισχυρισμός
αυτός των εναγομένων δεν αίρει τον
αντισυμβατικό χαρακτήρα των ενεργειών

τους, καθόσον η κατασκευή αποχέτευσης
και η σύνδεση αυτής με τις σωληνώσεις
των αεραγωγών, κατά τρόπο που βλάπτει
την χρήση των άλλων ιδιοκτησιών, όπως
και οι υπόλοιπες ενέργειες, αποτελούν
σαφείς παραβάσεις των υποχρεώσεων,
που απορρέουν από τον κανονισμό της
πολυκατοικίας, η δε τυχόν επιγενομένη
νομιμοποίηση
των
παραπάνω
κατασκευών της αποθήκης, ως και η
παραδοχή της ενστάσεώς τους για την
αυθαίρετη περίφραξη του ακαλύπτου
χώρου, δεν ασκούν έννομη, επιρροή
αφού οι διατάξεις του κανονισμού δεν
καταργούνται από αντίθετες ρυθμίσεις
του ΓΟΚ (Ολ. ΑΠ 583/1983 ΝοΒ 32,65).
Με τα δεδομένα αυτά πρέπει να γίνει
δεκτή η αγωγή κατά του πρώτου και
τετάρτου των εναγομένων επικαρπωτή και
ψιλού κυρίου, οι οποίοι νομιμοποιούνται
παθητικώς στις από το άρθρο 17 &2
ΚΠολΔ διαφορές (ΟλΑΠ 8/2002 Ελλ.Δικ.
93 683) και κατά πέμπτης εναγομένης
κυρίας του ισογείου διαμερίσματος, η
οποία ενήργησε την παράνομη περίφραξη
του ακαλύπτου χώρου μαζί με τον πρώτο
εναγόμενο.

505/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Α. Καρώκης, Αν. Τελώνης).
Πολυκατοικία. Διενέξεις μεταξύ συνιδιοκτητών. Νομιμοποιούνται να λάβουν μέρος
οι ιδιοκτήτες ανεξάρτητης ιδιοκτησίας και οι διαχειριστές. Μισθωτές ή χρήστες
διαμερισμάτων, δεν νομιμοποιούνται, νομιμοποιείται όμως ο επικαρπωτής.
Κανονισμός. Απαγόρευση μεταβολών στα κοινά μέρη που είναι αντίθετη στον
κανονισμό. Απαγορεύεται έστω και αν δεν παραβλάπτεται η χρήση των άλλων
συνιδιοκτητών ή δεν μειώνεται η ασφάλεια του κτιρίου. Τοποθέτηση κλιματιστικών
μηχανημάτων στον ακάλυπτο χώρο. Απαγορεύεται.

Κατά την διαδικασία των άρθρων
648657 ΚΠολΔ δικάζονται και οι

διαφορές των άρθρων 17 αρ.92 ΚΠολΔ
δηλαδή μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων

ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ή διαμερισμάτων από την σχέση της
οροφοκτησίας, καθώς και οι διαφορές
ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας
κατ’ ορόφους και τους ιδιοκτήτες ορόφων
ή διαμερισμάτων, ανεξαρτήτως της
αξίας του αντικειμένου της διαφοράς ως
διάδικοι (ενάγοντες – εναγόμενοι) στις
διαφορές αυτές νομιμοποιούνται μόνον
εκείνοι οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του
κυρίου ορόφου ή διαμερίσματος ή το
ένα από αυτά είναι διαχειριστής της
πολυκατοικίας και το άλλο ιδιοκτήτης
ορόφου ή διαμερίσματος. Πρόσωπα
που δεν έχουν μία από τις παραπάνω
ιδιότητες όπως είναι οι μισθωτές ή χρήστες
διαμερισμάτων δεν νομιμοποιούνται
να ενάγουν ή να εναχθούν με βάση τις
διαφορές από την οριζόντια ιδιοκτησία
(ΑΠ 819/2000 Ελλ.Δικ. 411653 ΕΑ 1711/
98 ΕΔΠ 1999126, ΕΑ 8964/2000 Δ/κη
42482, ΕΑ 1713/96 ΕΔΠ 1997225). Ο
επικαρπωτής διακεκριμένης ιδιοκτησίας
ενόψει της φύσεως του δικαιώματος που
ασκεί επί του πράγματος και των μέσων
προστασίας που παρέχονται από το
νόμο σ’αυτόν, εντάσσεται στην, κατά την
υπόψη διάταξη (άρθρ. 17&2) εύνοια του
ιδιοκτήτη και συνεπώς μπορεί και αυτός,
μόνος ή μαζί με τον ψιλό κύριο να ενάγει
ή να ενάγεται για τις εκ της οροφοκτησίας
διαφορές (Ολ. ΑΠ 8/2002 Ελλ.Δικ. 43683,
ΕΔ 3345/98 Ελλ.Δικ. 39920 Ε Πειρ. 986/
98 ΕΔΠ 199936).
Από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 1,2 &1,2,4&1,5
και 13&1 του Ν.3741/1929 προκύπτει
ότι με τον κανονισμό πολυώροφου
οικοδομής εγκύρως τίθεται περιορισμός
και απαγόρευση ως προς την χρήση
των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων
πραγμάτων της πολυκατοικίας και ότι, αν
με τον κανονισμό απαγορεύεται η ενέργεια
από τους συνιδιοκτήτες μεταβολής στα
κοινά μέρη, η απαγόρευση αυτή ισχύει
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και αν ακόμη από την απαγορευμένη
ενέργεια δεν παραβλάπτεται η χρήση
των άλλων συνιδιοκτητών ούτε μειώνεται
η ασφάλεια αυτών ή του οικοδομήματος
στην συγκεκριμένη περίπτωση και
έτσι δεν είναι αναγκαία η έρευνα των
προϋποθέσεων τούτων για να κριθεί αν
έλαβε χώρα ανεπίτρεπτη, ως αντικείμενη
στον κανονισμό, ενέργεια συνιδιοκτήτη
όταν επιδιώκεται να αρθεί η παράνομη
αυτή κατάσταση που δημιουργήθηκε (ΑΠ
599/95 Ελλ.Δικ. 1996347, ΑΠ 1184/86
ΝοΒ 35899 ΕΑ 4617/98 ΕΔΠ 1999138,
ΕΑ 704/91 Ελλ.Δικ. 341651).
Το καλοκαίρι του έτους 2000 οι
εκκαλούντες τοποθέτησαν σε ειδικά
κατασκευασμένες μεταλλικές βάσεις,
οι οποίες στηρίχθηκαν στον εξωτερικό
τοίχο της πολυκατοικίας προς το μέρος
του ακαλύπτου χώρου και σε ύψος 3μ.
από το δάπεδο του ακαλύπτου, δύο
(2) εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών
μηχανημάτων. Όταν λειτουργούν τα εν
λόγω κλιματιστικά προκαλούν θόρυβο
72 DB, όταν η στάθμη θορύβου της
περιοχής, όταν δεν λειτουργούν είναι
5567 DB. Λειτουργούν καθ’όλες τις ώρες
λειτουργίας των καταστημάτων ολόκληρο
το έτος, οι θόρυβοι δε που προκαλούν
τα μηχανήματα κατά την λειτουργία τους
δημιουργούν ιδιαίτερα σοβαρή ενόχληση
των ενοίκων της πολυκατοικίας όχι
μόνον εκείνων που διαμένουν στους
πρώτους ορόφους αλλά και εκείνων
των τελευταίων ορόφων, κυρίως κατά
τους θερινούς μήνες που τα παράθυρα
μένουν ανοικτά λόγω ζέστης. Εξ άλλου
η θέση όπου έχουν τοποθετηθεί τα
μηχανήματα, στον μικρών διαστάσεων
(25μ.Χ12μ.) ακάλυπτο χώρο, ο οποίος
περιβάλλεται πανταχόθεν με τοιχοποιία
μέχρι της εξοφλήσεως του ύψους της
πολυκατοικίας εγκλωβίζει τον θερινό
αέρα που αυτά εκπέμπουν κατά την
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λειτουργία τους, ο οποίος δεν διαχέεται
στην ατμόσφαιρα αλλά αντανακλάται
στον απέναντι τοίχο, με αποτέλεσμα την
αύξηση της θερμοκρασίας κυρίως των
διαμερισμάτων που συνορεύουν με τον
ακάλυπτο χώρο.
Ενόψει όλων των προεκτεθέντων
η ενέργεια των εκκαλουμένων
εκκαλούντων έρχεται σε αντίθεση με το
νόμο 3741/1929, την συστατική πράξη
της οροφοκτησίας και προσβάλλει ευθέως

το δικαίωμα χρήσεως (συγχρήσεως)
των εναγόντων επί των κοινοκτήτων και
κοινοχρήστων μερών της πολυκατοικίας.
Η ενάσκηση δε του δικαιώματος από
μέρους των εναγόντων, με την έγερση
της κρινομένης αγωγής, δεν προσκρούει
στην διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ όπως
αβάσιμα υποστηρίζουν με τον τέταρτο
λόγο εφέσεως οι εκκαλούντες αν ληφθεί
υπόψιν κ.λ.π.

587/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Αντ. Κακογιάννης).
Πολυκατοικία. Διαχειριστές με διαδοχική σειρά. Την έφεση την ασκεί εκείνος που ήταν
διαχειριστής κατά τον χρόνο άσκησής της.

Κατά το άρθρο 62 ΚΠολΔ, έχουν
την ικανότητα να είναι διάδικοι και
ενώσεις προσώπων προς επιδίωξη
σκοπού και αν δεν αποτελούν
σωματείο. Οι ενώσεις αυτές καίτοι
στερούμενες νομικής προσωπικότητας,
παρίστανται στο δικαστήριο με τα
πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί
η διαχείριση των υποθέσεών τους
(άρθρο 64 παρ.3 ΚΠολΔ). Εξάλλου,
κατά το άρθρο 4 του Ν.3741/1929
«περί της ιδιοκτησίας κατ’ορόφους»,
ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ με το
άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, ο διοριζόμενος
διαχειριστής της πολυκατοικίας, ως
εντολοδόχος των συνιδιοκτητών,
τους εκπροσωπεί ενώπιον παντός
δικαστηρίου, παριστάμενος ως ενάγων ή

εναγόμενος, προκειμένου για υποθέσεις
που σχετίζονται με την διαχείριση της
πολυκατοικίας (ΑΠ 668/1999 ΝοΒ
48.1401). Σε περίπτωση αλλαγής του
διαχειριστή, η δίκη συνεχίζεται πλέον με
το νέο διαχειριστή, ο οποίος ασκεί και την
έφεση (ΕΑ 1942/94 ΕΔΠολ. 1994.211,
ΕΑ 3609/91 ΕΔΠολ. 1993.21).
Συνεπώς, η υπό κρίση
έφεση, κατά της 647/2000 οριστικής
αποφάσεως
του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, που εκδόθηκε
κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων
647 έως 662 ΚΠολΔ, ασκείται νομίμως
μόνο από το δεύτερο εκκαλούντα Δ.Τ.,
που είχε την παραπάνω ιδιότητα του
διαχειριστή κατά τον χρόνο ασκήσεως
του ενδίκου αυτού μέσου.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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759/2003
(Εισηγητής: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόρος: Ν. Κορφιάτης).
Πολυκατοικία. Αγωγή του διαχειριστή κατά συνιδιοκτήτη για καταβολή κοινών
δαπανών. Ποία τα απαραίτητα στοιχεία της.

Κατά το άρθρο 216 ΚΠολΔ το
δικόγραφο της αγωγής πρέπει, εκτός
άλλων, να περιέχει ακριβή περιγραφή
του αντικειμένου της διαφοράς. Εάν δε
τα θεμελιούντα αυτήν γεγονότα εκτίθενται
αορίστως και κατά τρόπο ανεπίδεκτο
δικαστικής εκτιμήσεως, τότε επέρχεται
ακυρότης του δικογράφου λόγω αοριστίας,
η οποία δεν δύναται παραδεκτώς να
συμπληρωθεί με τις προτάσεις ή με
παραπομπή σε άλλα έγγραφα της
δίκης. Ειδικώτερα, προκειμένου να
είναι ορισμένη κατ’άρθρο 216 ΚΠολΔ
αγωγή του διαχειριστή πολυκατοικίας,
υπαγομένης στο καθεστώς του Ν. 3741/
1929, κατά συνιδιοκτήτου αυτής, προς
καταβολή των κοινών δαπανών που
βαρύνουν την χωριστή ιδιοκτησία του

πρέπει να μνημονεύονται σε αυτήν : 1)
Η πράξη συστάσεως της οροφοκτησίας,
ο κανονισμός των σχέσεων μεταξύ
των συνιδιοκτητών της οικοδομής και η
μεταγραφή αυτών. 2) Ότι ο ενάγων είναι
διαχειριστής της οικοδομής, κατόπιν
νόμιμης εκλογής ή διορισμού. 3) Ο τίτλος
κτήσεως της κυριότητος του εναγομένου
επί της χωριστής ιδιοκτησίας του στην
οικοδομή και η μεταγραφή του. 4) Οι
δαπάνες κατ’είδος και ποσόν μηνιαίως κατά
κατηγορίες και 5) Τα ποσοστά συμμετοχής
της ιδιοκτησίας του εναγομένου σε κάθε
κατηγορία των δαπανών αυτών και τα
ποσά που αναλογούν από αυτές κατά
μήνα, ούτως ώστε να προκύπτει το
συνολικό ποσόν του αιτήματος (ΑΠ 1489/
1999, Δνη 41, 127128).

819/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γ. Νιάρος, Κωνστ. Πετρόπουλος).
Πολυκατοικία. Ο κανονισμός καθορίζει το ποσοστό της δαπάνης κάθε ιδιοκτήτη για την
συντήρηση και επισκευή των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών της πολυκατοικίας.
Αν δεν καθορίζεται με τον τρόπο αυτό, τότε ο κάθε ιδιοκτήτης βαρύνεται με το ποσοστό
που αναλογεί στην αξία της ιδιοκτησίας του. Ως αξία θεωρείται όχι η εμπορική αξία της
χωριστής ιδιοκτησίας αλλά εκείνη που απαιτείται για την κατασκευή των κοινοχρήστων
μερών της όλης οικοδομής διότι από το στοιχείο αυτό ο οροφοκτήτης αντλεί ωφέλεια.
Περιστατικά.

Από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 4 παρ.1,13
παρ.1,5 εδ.β΄και γ΄κατ’ορόφους»

προκύπτει ότι, αν οι συνιδιοκτήτες
οικοδομής που διέπεται από το νόμο
αυτό, δεν συμφώνησαν διαφορετικά,
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με συμφωνία για την έγκυρη κατάρτιση
της οποίας χρειάζεται να συναινέσουν
όλοι με συμβολαιογραφικό έγγραφο
νομίμως μεταγεγραμμένο (κανονισμός
οροφοκτησίας) καθένας από τους
συνιδιοκτήτες της όλης οικοδομής και
ιδιοκτήτες χωριστού διαμερίσματος ή
ορόφου βαρύνεται με τόσο μέρος των
κοινών δαπανών για την επισκευή
ή συντήρηση των κοινοκτήτων και
κοινοχρήστων μερών της όλης
οικοδομής, όσο αναλογεί στην αξία της
χωριστής ιδιοκτησίας του, διότι κατά την
αξία αυτή ο οροφοκτήτης ωφελείται από
την χρήση των κοινοχρήστων μερών
της συνιδιοκτησίας. Ως αξία με την
παραπάνω έννοια, για τον υπολογισμό
των δαπανών επισκευής και συντήρησης
των κοινοχρήστων, δεν νοείται η
εμπορική αξία της χωριστής ιδιοκτησίας,
δηλαδή εκείνη που μπορεί να επιτευχθεί
με ελεύθερη πώληση, διότι αυτή είναι
μεταβαλλόμενη στον χρόνο, ανάλογα
με τις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς
και εξαρτάται και από την κατάσταση που
βρίσκεται κάθε οριζόντια ιδιοκτησία. Ως
αξία για τον υπολογισμό των παραπάνω
βαρών νοείται εκείνη που απαιτείται για
την κατασκευή των κοινοχρήστων μερών
της όλης οικοδομής, διότι από το στοιχείο
αυτό ο οροφοκτήτης αντλεί ωφέλεια (ΑΠ
731/91 Ελλ.Δ. 37.583 ΕΑ 3170/98 Ελλ.Δ.
42.491). Η δεύτερη εναγομένη, εκτός
του ότι είναι ιδιοκτήτρια του δευτέρου
ορόφου έχει και το δικαίωμα πάνω
από τον δεύτερο όροφο, στο οποίο
αναλογούν 22,17% επί του κοινού
οικοπέδου. Όπως συνομολογείται από
τις διαδίκους και αποδεικνύεται από
τις παραπάνω πράξεις συστάσεως της
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οροφοκτησίας, το ισόγειο διαμέρισμα
της ενάγουσας είναι εμβαδού 101 τ.μ.
με αναλογία επί του οικοπέδου 22,50%,
το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου (της
πρώτης εναγομένης) είναι εμβαδού 104
τ.μ. με ποσοστά συνιδιοκτησίας 33,33%
και το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου
(της δεύτερης εναγομένης) είναι εμβαδού
94,40 τ.μ. με ποσοστά συνιδιοκτησίας
22%. Για την οικοδομή αυτή δεν έχει
καταρτισθεί νομίμως (συμβολαιογραφικό
έγγραφο και μεταγραφή) κανονισμός που
να ρυθμίζει τις μεταξύ των οροφοκτησιών
σχέσεις από την οροφοκτησία,
μεταξύ των οποίων και η δαπάνη για
την επισκευή των κοινοκτήτων και
κοινοχρήστων μερών αυτής. Επομένως,
σύμφωνα με όσα στις νομικές σκέψεις
αναπτύχθηκαν, λαμβανομένου υπόψη
ότι κάθε μία από τις χωριστές ιδιοκτησίες,
είναι περίπου του ιδίου εμβαδού,
η ωφέλεια που κάθε μία χωριστή
ιδιοκτησία, απολαμβάνει από την χρήση
των κοινοχρήστων μερών και μάλιστα
εκείνων που συγκροτούν τον φέροντα
οργανισμό της οικοδομής (οπλισμένο
σκυρόδεμα δοκών, υποστυλωμάτων,
κλιμακοστασίου, πρωτοτοίχων κ.λ.π.)
είναι για κάθε υπάρχουσα χωριστή
ιδιοκτησία 30%, κατά ποσοστό δε 10%
ωφελείται η μέλλουσα να ανοικοδομηθεί
πάνω από τον δεύτερο όροφο χωριστή
ιδιοκτησία που θα ανήκει στην δεύτερη
εναγομένη, η οποία έχει το δικαίωμα του
υψούν και η οποία θα ωφεληθεί κατά το
παραπάνω ποσοστό εκ του γεγονότος ότι
τα υπάρχοντα ήδη κοινόχρηστα μέρη θα
χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση του
τρίτου ορόφου.
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848/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρήστος Μούλιας, Κων/νος Τζαβάρας).
Βιβλία διεκδικήσεων (220 Κ. Πολ. Δ.) Αγωγές μεταξύ συνιδιοκτητών που αφορούν
την ύπαρξη ή μη ύπαρξη εμπραγμάτου δικαιώματος κυριότητας και το ποσοστό αυτού επί
του εδάφους που ανεγέρθηκε η πολυκατοικία, εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων. Ποιες
δεν εγγράφονται.

856/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Στ. Μπιτσώρης, Χρ. Σαράκης).
Πολυκατοικία. Διαχειριστής. Ενάγει και ενάγεται σε υποθέσεις που σχετίζονται με
την διαχείριση της πολυκατοικίας χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης αν
αντικατασταθεί κατά την διάρκεια της δίκης. Επικαρπία και ψιλή κυριότητα. Ενάγεται
για τις κοινόχρηστες δαπάνες ο επικαρπωτής.

Από το άρθρο 4 του Ν. 3741/
1929 προκύπτει ότι ο διοριζόμενος από
τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας
διαχειριστής,
ως
εντολοδόχος
εκπροσωπεί αυτούς ενώπιον παντός
δικαστηρίου, παριστάμενος ως ενάγων
ή εναγόμενος προκειμένου για υποθέσεις
που σχετίζονται με την διαχείριση της
πολυκατοικίας, δυνάμενος να εναγάγει
και συνιδιοκτήτη της πολυκατοικίας ή
να εναχθεί απ’ αυτόν υπό την ανωτέρω
ιδιότητά του για κάθε διαφορά από την
σχέση της συνιδιοκτησίας. Επομένως
αν κατά την διάρκεια κάποιας δίκης
μεταξύ του διαχειριστή και κάποιου από
τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας
επέλθει αλλαγή στο πρόσωπο του
διαχειριστή, λόγω της μετά την λήξη της
θητείας του αντικαταστάσεως αυτού από
άλλον, η δίκη συνεχίζεται στο πρόσωπο
του νέου διαχειριστή, ως εντολοδόχου
και εκπροσώπου των συνιδιοκτητών
της πολυκατοικίας τους οποίους

εκπροσωπούσε ο αρχικός διαχειριστής
μη επερχομένης μάλιστα βιαίας διακοπής
της δίκης (ΑΠ 775/1979 ΝοΒ 28,59,
Εφ.Αθ.7656/92 Δνη 34,1649). Εξάλλου
η καταβολή των κοινοχρήστων δαπανών,
των συνιστωσών λειτουργικές δαπάνες
καταναλώσεως είναι υποχρέωση
παρακολουθηματική της απολαύσεως
(ή της δυνατότητας απολαύσεως) του
πράγματος. Παρέπεται δε, ότι όταν η
ψιλή κυριότης έχει διαχωρισθεί από
την επικαρπία, τοιαύτη υποχρέωση
δεν υπέχει ο ψιλός κύριος, αλλά ο
έχων την απόλαυση (ή την δυνατότητα
απολαύσεως)
του
πράγματος
επικαρπωτής. Ο τελευταίος εμπίπτει στην
έννοια του ιδιοκτήτη (ή του συνιδιοκτήτη)
που αναφέρεται στις διατάξεις των
άρθρων 17 &2 ΚΠολΔ και του Ν.3741/
1929 και νομιμοποιείται να ενάγει και να
ενάγεται στις κατά το άρθρο 17&2 ΚΠολΔ
διαφορές. Σημειώνεται δε, ότι κατά την
άσκηση των εκ του Ν.3741/29 αξιώσεων

594

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

δεν υφίσταται μεταξύ επικαρπωτή και
ψιλού κυρίου δεσμός αναγκαστικής
ομοδικίας και συνεπώς για τον ψιλό
κύριο και τον επικαρπωτή δεν υπάρχει

υποχρέωση να ενάγουν (ή να ενάγονται)
από κοινού (Ολ.ΑΠ 8/2002 Δνη 43,683,
Κατράς «Κώδικας Μισθώσεων και
Οροφοκτησίας» έκδ.97).

884/2003
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Γ. Βγενόπουλος).
Κανονισμός πολυκατοικίας. Έγκυρα καθιερώνονται περιορισμοί και απαγορεύσεις
στην χρήση των οριζοντίων ιδιοκτησιών και των κοινών πραγμάτων της πολυκατοικίας
πέραν των αναφερομένων στα άρθρα 3 παρ.2 και 5 στοιχ. α΄ Ν.3741/1929.
Απαγόρευση μεταβολών ή ορισμένης χρήσεως. Δεν εξετάζεται αν παραβλάπτεται
η χρήση ή αν θίγονται δικαιώματα άλλων συνιδιοκτητών ή η ασφάλεια του κτιρίου ή
μεταβάλλεται ο προορισμός τους. Περιστατικά.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 1,2 &1,3 &1,2,4 &1,5 και 13
&1,3 του Ν.3741/1929 (που ισχύει και μετά
την εισαγωγή του ΑΚ, κατ’ άρθρο 54 του
Εισ.Ν.), προκύπτει ότι οι συνιδιοκτήτες
κοινής οικοδομής, υπαγόμενης στο
καθεστώς του νόμου αυτού, μπορούν
να ρυθμίσουν ελεύθερα με σύμβαση,
που καταρτίζεται συμβολαιογραφικώς,
με την σύμπραξη όλων και μεταγράφεται,
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
τόσο ως προς τα αναγκαστικά αδιαίρετα
(κοινά) μέρη της οικοδομής, όσο και ως
προς τις χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες
σε ορόφους ή διαμερίσματα, και μάλιστα
κατά παρέκκλιση από τις ενδοτικού
δικαίου διατάξεις του ανωτέρω νόμου
και του Α.Κ., οπότε οι κατά τον τρόπο
αυτό δημιουργούμενοι περιορισμοί της
κυριότητας έχουν τον χαρακτήρα δουλείας
και δεσμεύουν και τους διαδόχους των
εξαρχής συμβληθέντων ή εκείνων που
προσχώρησαν μεταγενεστέρως στον
καταρτισθέντα με την σύμβαση κανονισμό.
Κατά συνέπεια με τον κανονισμό
έγκυρα καθιερώνονται περιορισμοί και
απαγορεύσεις στην χρήση των παραπάνω

πραγμάτων και πέραν των αναφερομένων
στα άρθρα 3&2 και 5 στοιχ.α΄του Ν.3741/
1929. Από αυτά προκύπτει ότι, αν με
κάποιο όρο απαγορεύεται σε συνιδιοκτήτη
η ενέργεια μεταβολών σε κάθε περίπτωση
ή ορισμένη χρήση των πραγμάτων αυτών,
η απαγόρευση ισχύει και όταν από την
απαγορευόμενη πράξη δεν παραβλάπτεται
η χρήση, ούτε θίγονται τα δικαιώματα των
άλλων συνιδιοκτητών, ούτε μειώνεται
η ασφάλεια των ιδιοκτησιών τους ή του
όλου οικοδομήματος, ούτε μεταβάλλεται
ο συνήθης προορισμός τους. Έτσι, δεν
απαιτείται στην συγκεκριμένη περίπτωση
η έρευνα αν συντρέχουν οι ανωτέρω
προϋποθέσεις του νόμου, για να κριθεί αν
έλαβε χώρα ανεπίτρεπτη, ως αντικειμένη
στον κανονισμό, ενέργεια συνιδιοκτήτη (ΑΠ
1184/86 ΝοΒ 34.899, ΑΠ 732/89 Ελλ.Δικ.
1990 σελ. 341, ΕΑ 2281/97 Ελλ.Δικ. 1997
σελ. 1918). Σε περίπτωση δε παραβάσεως
όρου του κανονισμού από συνιδιοκτήτη
επιτρέπεται προσφυγή στο Δικαστήριο
από άλλον συνιδιοκτήτη (ΕΑ 3206/93 ΕΔΠ
1994 σελ. 48 επ.). Εξάλλου, η αξίωση, με
την οποία επιδιώκεται η συμμόρφωση στις
διατάξεις του κανονισμού, αποκρούεται
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ως καταχρηστική όταν η άσκησή της
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που
επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά
ήθη, ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός
του δικαιώματος. Η υπέρβαση αυτή είναι
προφανής όταν προκαλεί την έντονη
εντύπωση αδικίας σε σχέση με το όφελος
του δικαιώματός του (ΑΠ 599/95 Ελλ. Δικ.
1996 σελ. 347, ΕΑ 2281/97 ό.π.).
Η εκκαλούσα, δυνάμει του από
1.7.1999 ιδιωτικού συμφωνητικού,
εκμίσθωσε στην ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «Ζ.Ε. Α.Ε» το υπό στοιχ.
Δ4 διαμέρισμά της, που βρίσκεται
στον τέταρτο όροφο της παραπάνω
πολυκατοικίας, προκειμένου η τελευταία
να χρησιμοποιήσει τούτο ως αποθηκευτικό
χώρο για την φύλαξη των εμπορευμάτων
της. Η μίσθωση του ως άνω διαμερίσματος
για τέτοια χρήση, απαγορεύεται από
το ανωτέρω άρθρο του κανονισμού. Η
απαγόρευση αυτή ισχύει κατά τα εκτιθέμενα
στην μείζονα σκέψη, έστω και αν από την
παραπάνω μίσθωση δεν παραβλάπτεται

η χρήση των υπολοίπων διαμερισμάτων
και δεν θίγονται τα συμφέροντα των άλλων
συνιδιοκτητών. Στην συγκεκριμένη όμως
περίπτωση, από την γενόμενη μίσθωση
του διαμερίσματος της εκκαλούσας ως
αποθηκευτικού χώρου, παραβλάπτεται και
η χρήση των υπολοίπων διαμερισμάτων,
γιατί δημιουργείται θόρυβος πέραν
του συνηθισμένου από τους εργάτες
και την μεταφορά των δεμάτων, που
δεν συμβιβάζεται με την ησυχία της
πολυκατοικίας. Η αξίωση των εφεσιβλήτων
για συμμόρφωση της εκκαλούσας προς τις
διατάξεις του κανονισμού, η οποία (αξίωση)
νομίμως ασκείται απ’αυτούς ατομικώς,
αφού είναι συνιδιοκτήτες της παραπάνω
πολυκατοικίας, δεν είναι καταχρηστική, γιατί
η άσκησή της δεν υπερβαίνει προφανώς τα
προβλεπόμενα υπό του άρθρου 281 Α.Κ.
όρια, δοθέντος ότι αυτή δεν προκαλεί την
έντονη εντύπωση αδικίας, έστω και αληθής
υποτιθέμενος ο ισχυρισμός της τελευταίας
ότι χρησιμοποιείται και άλλο διαμέρισμα της
πολυκατοικίας αυτής για τον ίδιο σκοπό.

1063/2003
(Εισηγητής: Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δ. Κότσυφας, Ν. Κυπρούλης).
Πολυκατοικία με οριζόντια ιδιοκτησία. Υπόγειο και ημιυπόγειο. Ανήκουν κατά
συγκυριότητα σε όλους τους ιδιοκτήτες εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Από
την συγκυριότητα απορρέει το δικαίωμα συγχρήσεως. Επί προσβολής ο συγκύριος
έχει δικαίωμα να ασκήσει την διεκδικητική αγωγή ή αρνητική αγωγή ανάλογα με το
είδος της προσβολής.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1002,1117 ΑΚ, 2 παρ. 1,4 παρ. 1,5 παρ.
1α και 13 του Ν. 3741/1929 «περί της
ιδιοκτησίας κατ’ορόφους» προκύπτει ότι
επί οριζοντίου ιδιοκτησίας ιδρύεται χωριστή

(διηρημένη) κυριότητα σε ορόφους ή
διαμερίσματα ορόφων. Ιδρύεται και
συγκυριότητα αναγκαστική – με την έννοια
ότι ο σύνδεσμος μεταξύ αποκλειστικής
κυριότητος στον όροφο ή το διαμέρισμα
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– στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη
είναι αδιάσπαστος (Ε Θεσ. 2005/1990
Αρμ. 1990731). Η συγκυριότητα αυτή
αποκτάται αυτοδικαίως κατ’αναλογία
με την μερίδα στα μέρη του όλου
ακινήτου που χρησιμεύουν σε κοινή
χρήση από όλους τους οροφοκτήτες
(Ολ.ΑΠ 7/92 Ελλ.Δικ. 33751 ΑΠ 448/
96 Ελλ.Δικ. 37600). Το υπόγειο και
το ημιυπόγειο είναι μέρη του εδάφους
και ως τέτοια αυτοδικαίως αντικείμενα
της αναγκαστικής συγκυριότητος,
εκτός εάν στην συστατική πράξη της
οροφοκτησίας αυτά καθορίστηκαν ως
αντικείμενα αποκλειστικής κυριότητος
δηλαδή ως όροφος ή διαμέρισμα ή ως
διαιρεμένοι αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι
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υπαγόμενοι σε ορόφους ή διαμερίσματα
(ΑΠ 813/72 ΝοΒ 21192 Ε.Πειρ. 791/94
Ελλ.Δικ. 36699). Από το δικαίωμα της
συγκυριότητος απορρέει και το δικαίωμα
της συγχρήσεως των κοινοκτήτων και
κοινοχρήστων μερών. Αν ο ιδιοκτήτης
διαμερίσματος προσβάλλεται από
άλλον συγκύριο, στο δικαίωμά του στα
κοινά μέρη, έχει ανάλογα με την ιδανική
του μερίδα την προστασία που έχει σε
ανάλογη περίπτωση ο συγκύριος δηλαδή
επί αποβολής έχει την διεκδικητική αγωγή
(1094 ΑΚ) επί προσβολής κατ’άλλο
τρόπο την αρνητική αγωγή (1108 ΑΚ )
και σε περίπτωση αμφισβητήσεως την
αναγνωριστική αγωγή (70 ΚΠολΔ Ε.
Πειρ. 80/96 Ελλ.Δικ. 371158).

1 4.
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(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεοφάνης Βλάχος, Νίκος Παρασκευόπουλος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Εργολαβία δίκης. Είναι νόμιμη η συμφωνία μεταξύ
δικηγόρου και καθού η απαλλοτρίωση να αναλάβει με σύμβαση εργολαβίας δίκης ο
πρώτος τις δίκες που προέρχονται από την αναγκαστική απαλλοτρίωση με ποσοστό
αμοιβής (8%) επί του ποσού της αποζημίωσης που καθορίσθηκε οριστικά και των
τόκων (20%). Περιστατικά. Αίτηση για καθορισμό αποζημίωσης για τα εναπομείναντα
τμήματα των απαλλοτριουμένων ακινήτων. Δεν οφείλεται ιδιαίτερη αμοιβή του
δικηγόρου. Η ανάκληση της απαλλοτρίωσης από υπαιτιότητα των καθών δεν έχει
έννομη σημασία για την υποχρέωση καταβολής της αμοιβής του δικηγόρου.

64/2003
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Β. Σφαέλου, Γ. Πήττα).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή δικηγόρων. Για τους αιτούντες (ιδιώτες) 5%,
για τους καθών 5% εφόσον είχαν ασκήσει αυτοτελή αίτηση και 4% για τον δικηγόρο
του Δήμου.

Οι υπόχρεοι προς αποζημίωση
πρέπει να καταδικασθούν στα δικαστικά
έξοδα και την αμοιβή των πληρεξουσίων
δικηγόρων των δικαιούχων, που πρέπει
να καθορισθεί ενιαίως, δηλαδή τόσο για
την διαδικασία ενώπιον του παρόντος
Δικαστηρίου όσο και για την διαδικασία
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών για τον καθορισμό της
προσωρινής αποζημιώσεως, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρ. 18&4 και 29&2
του Ν. 2882/2001 και να υπολογισθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.
107,110 &1, 111 και 114&5 του Κώδ. Περί

Δικηγ. Ειδικότερα, πρέπει να καθορισθεί
σε ποσοστό 5% για τους ασκήσαντες
την κρινόμενη αυτοτελή αίτηση Δ.Σ.
κ.λ.π., καθώς και σε ποσοστό 5%
για τους ήδη καθών Η. Θ. κ.λ.π., που
παρέστησαν στην προκειμένη δίκη και
είχαν ασκήσει αυτοτελή αίτηση για τον
καθορισμό προσωρινής αποζημιώσεως
και σε ποσοστό 4% για τον καθού
Δήμο Μεσσάτιδος, τα ποσοστά δε
αυτά θα υπολογισθούν επί του ποσού
της αποζημιώσεως που αναλογεί στον
καθένα, όπως αυτό καθορίζεται με την
παρούσα απόφαση.
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92/2003
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Δημάδης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Ανδρέας Οικονόμου).
Δικηγόρος. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή του πληρεξουσίου του αιτούντος
για τις δίκες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και Εφετείου 5% επί του ποσού
της οριστικής αποζημίωσης συν αμοιβή για την παράσταση (90 ευρώ). Αμοιβή
πραγματογνώμονα.

Μετά από τα παραπάνω η
αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή
ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και καθορισθεί
η οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως
στα παραπάνω ποσά. Τέλος, πρέπει να
επιδικασθεί και η δικαστική δαπάνη υπέρ
του αιτούντος ιδιοκτήτου, βαρύνουσα
τους υποχρέους προς αποζημίωση. Στην
δικαστική αυτή δαπάνη περιλαμβάνεται
και η καταβληθείσα από τον αιτούντα
αμοιβή στον διορισθέντα ανωτέρω
πραγματογνώμονα εκ 449,58 ευρώ. Η

αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου
του αιτούντος, πρέπει να καθορισθεί
ενιαίως τόσο για την διαδικασία ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου όσο και
ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου και
υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 107,110&1, 111 και 114&5
του κώδικα περί Δικηγόρων (Ολ.ΑΠ 17/
2000 Ελλ.Δνη 41.959). Το εκ 5% ποσοστό
της άνω αμοιβής θα υπολογισθεί επί του
ποσού της αποζημιώσεως όπως αυτό
καθορίζεται με την παρούσα απόφαση.

107/2003
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόρος: Β. Ζορμπάς).
Δικηγόροι που εργάζονται στους Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή το Ελληνικό Δημόσιο με σύζυγο
εργαζόμενη και τέκνα. Δικαιούνται και αυτοί να λάβουν το οικογενειακό επίδομα (γάμου
και τέκνων) έστω και αν το λαμβάνουν οι σύζυγοί τους.

Στην περίπτωση έμμισθης εντολής
του δικηγόρου με πάγια αντιμισθία
εφαρμόζονται οι διατάξεις που επιβάλλουν
την τήρηση των αρχών της καλής πίστης,
της ίσης μεταχείρισης και της κατάχρησης
δικαιώματος (ΑΠ 97/2000 ό.π., ΑΠ
1222/1998 ΕΕργ. Δ. 48.196, Εφ.Αθ.
5328/1990 Ελλ.Δνη 32.575). Τέλος,
οι έμμισθοι δικηγόροι δεν υπάγονται
ευθέως στις διατάξεις του μισθολογίου
του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης,

αλλ’ απλώς έχουν μισθολογική αντιστοιχία
με τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους
(Σ. Βλαστός Εεργ.Δ. 58.1102). Στην
προκειμένη υπόθεση, από τα έγγραφα
που προσκομίζουν και επικαλούνται οι
διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι
ενάγοντες δικηγόροι προσελήφθησαν
από τον εναγόμενο Δήμο στις 3.5.1983
ο πρώτος από αυτούς, στις 21.7.1993
ο δεύτερος και στις 6.2.1998 η τρίτη, με
συμβάσεις έμμισθης εντολής παροχής
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δικηγορικών υπηρεσιών και προσφέρουν
έκτοτε τις υπηρεσίες τους στον εναγόμενο,
αμειβόμενοι με πάγια μηνιαία αντιμισθία
και κατά μισθολογική αντιστοιχία των Ν.
1505/1984 και 2470/1997. Είναι έγγαμοι
και ειδικότερα από 3.5.1985 ο πρώτος
με την Γ.Γ., υπάλληλο της Ε.Τ.Ε., από
1.10.1982 ο δεύτερος με την Θ.Ζ.,
υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας
και από 4.6.1983 η τρίτη με τον Θ.Μ.,
εργαζόμενο στο Πανεπιστήμιο Πατρών
και έχουν όλοι από δύο ανήλικα τέκνα.
Ο εναγόμενος Δήμος δεν καταβάλει
σ’αυτούς το οικογενειακό επίδομα
(γάμου και τέκνων) του άρθρου 11 του Ν.

1505/1984 και 12 του Ν. 2470/1997, γιατί
αυτό καταβάλλεται στους εργαζόμενους
συζύγους τους. Όμως οι ενάγοντες
δικαιούνται το εν λόγω επίδομα, λόγω
αντιθέσεως των ως άνω ρυθμίσεων
του άρθρου 11 παρ. 6 του Ν. 1505/1984
και 12 παρ.4 του Ν. 2470/1997 προς
την συνταγματική αρχή της ισότητας.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που δέχθηκε τα ίδια και έκανε δεκτή
την αγωγή, ορθώς το νόμο ερμήνευσε
και εφάρμοσε και τα όσα αντιθέτως
υποστηρίζονται με τον μοναδικό λόγο
της εφέσεως, πρέπει να απορριφθούν
ως ουσιαστικά αβάσιμα.

305/2003
(Εισηγητής: Αλέξανδρος Νικάκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κ. Σταμπολίτης, Γ. Γιαννακόπουλος).
Δικηγόρος. Είσπραξη επιδικασθέντος χρηματικού ποσού. Δεν αποδεικνύεται ότι είχε την
εντολή να αποδεχθεί την απόφαση που επεδίκασε το ποσό αυτό. Άρα χωρεί έφεση.

Η εφεσίβλητη ασφαλιστική
εταιρεία ισχυρίζεται ότι η ένδικη έφεση
πρέπει ν’απορριφθεί ως απαράδεκτη,
επειδή ο εκκαλών έχει αποδεχθεί
την προσβαλλομένη απόφαση με
την είσπραξη των επιδικασθέντων
αξιώσεών του. Από την με χρονολογία
12.9.2001 απόδειξη πληρωμής ποσού
350.761, που επικαλείται η εφεσίβλητη

αποδεικνύεται, ότι το ποσό αυτό
εισπράχθηκε από τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του εκκαλούντος, χωρίς να
αποδεικνύεται ότι εκείνος είχε την
πληρεξουσιότητα για είσπραξη και
την αποδοχή της αποφάσεως (ΑΠ
1288/1979 ΝοΒ 28.732) και πρέπει ν’
απορριφθεί ως αβάσιμος ο ισχυρισμός
περί απαραδέκτου της εφέσεως.

578/2003
(Εισηγήτρια: Παρασκευή Καλαϊτζή, εφέτης).
(Δικηγόροι: Εξ. Σακελλαρίδη Ν.Σ.Κ., Β. Γκίζας).
Δικηγόροι. Αμοιβή για δίκη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Καθορίζεται βάσει των
άρθρων 100 επ. Κώδικος Δικηγόρων (3% επί της αντιστοιχούσης στον πελάτη
αποζημιώσεως). Η όλη αμοιβή όμως περιορίζεται σε 293,47 €.

Παρά την εν προκειμένω μερική

νίκη και ήττα των διαδίκων, τα δικαστικά
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έξοδα δεν μπορούν να συμψηφιστούν
στο σύνολό τους, όπως ορίζει η διάταξη
της & 2 του άρθρου 22 του Ν. 3693/1957,
αλλά πρέπει να επιβληθούν μειωμένα
εις βάρος του υποχρέου προς καταβολή
της αποζημιώσεως αιτούντος Δημοσίου,
συμφώνως προς την &1 του ιδίου άρθρου,
η οποία και μόνο εφαρμόζεται στις δίκες
προσδιορισμού της αποζημιώσεως (βλ.
Ολ.ΑΠ 6/1996 Δνη 37,1054). Όσον
αφορά στην αμοιβή των πληρεξουσίων
δικηγόρων των διαδίκων, αυτή πρέπει
να καθορισθεί βάσει των άρθρ. 100
επ. Κώδικος Δικηγόρων, δηλαδή σε
ποσοστό 3% επί της αντιστοιχούσης στον
πελάτη αποζημιώσεως και δεν πρέπει
να εφαρμοσθεί η 84641/29.8.1984
απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης,
η οποία καθόρισε σε 10% το ποσοστό

της αμοιβής, καθόσον η επιδίκαση
αμοιβής ανωτέρας του ποσοστού
που ορίζει ο Κώδικας Δικηγόρων
είναι αντισυνταγματική, αφού οδηγεί
σε φαλκίδευση του δικαιώματος του
στερουμένου της ιδιοκτησίας του
διαδίκου δια πλήρη αποζημίωση. Το
ανωτέρω ποσοστό (ή 2% αν πρόκειται
περί ανταιτήσεως) αν είναι ανώτερο των
100.000 δρχ. (€ 293,47), περιορίζεται
στα 293,47 Ευρώ (στις 100.000 δρχ)
συμφώνως προς το άρθρο 2 της 134423/
8.12.1992/20.1.1993 κοινής αποφάσεως
των Υπουργών Οικονομικών και
Δικαιοσύνης. Σε αυτό ορίζεται ότι σε δίκες
με το Δημόσιο η αποδοτέα στον νικώντα
διάδικο αμοιβή του πληρεξουσίου
δικηγόρου του ορίζεται από 40.000 δρχ.
σε 100.000 δρχ.

580/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Ζαχαρόπουλος (Δικ αντιπρ.), Βασίλειος Σκούρας).
Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασμός. Πίνακας κατατάξεως. Εξοδα εκτελέσεως
(αμοιβές δικηγόρου). Υπέρβαση των αμοιβών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 127.1
Κωδ.Δικ. Παρά ταύτα θεωρούνται εύλογα και ορθώς καθορίζονται στον πίνακα
κατατάξεως.

Σημ.: Βλ. το κείμενο στη σελ. 256

585/2003
(Εισηγητής: Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης Δημήτριος Ρήγας, Διονύσιος
Κυβέτος Σπυρίδων Σαρβατζιώτης).
Δικηγόρος. Καταγγελία της έμμισθης εντολής. Υπόκειται στους περιορισμούς του
άρθρου 281 Α.Κ. Σπουδαίος λόγος για την καταγγελία της έμμισθης εντολής.

Επειδή, από το συνδυασμό των
άρθρων 1,38, 63, 94 και 170 §4 και 5 του

Ν.Δ. 3026/1954 «περί του κώδικος των
δικηγόρων» εικάζεται ότι ο δικηγόρος,
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ο οποίος έχει την ιδιότητα του αμίσθου
δημοσίου υπαλλήλου, μπορεί κατ’
εξαίρεση, να συνάπτει σύμβαση παροχής
των νομικών του υπηρεσιών με πάγια
ετήσια ή μηνιαία αμοιβή η σύμβαση αυτή η
οποία αποτελεί σχέση έμμισθης εντολής,
λόγω του εμπιστευτικού της χαρακτήρα,
είναι πάντοτε αορίστου χρόνου και λύεται
με έγγραφη καταγγελία του εντολέα
ελεύθερα, εκτός αν περιορίζεται από
διάταξη νόμου (βλ. Α.Π. 1391/85 ΕΠ.
Εργ. Δικ. 45. 680). Η καταγγελία αυτή
όπως και κάθε άσκηση δικαιώματος
υπόκειται στους περιορισμούς που
ορίζει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και
είναι άκυρη όταν υπερβαίνει τα όρια που
επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη,
ο κοινωνικός ή ο οικονομικός σκοπός
του δικαιώματος. Τούτο συμβαίνει όταν
η καταγγελία γίνεται από τον εντολέα
αυθαίρετα και αδικαιολόγητα, από
καθαρή κακοβουλία και επιφέρει βλάβη
στα συμφέροντα του εντολοδόχου για την
προστασία του οποίου λαμβάνεται ειδική
μέριμνα στα άρθρα 94 και 170 του κώδικα
δικηγόρων, όπου τάσσονται περιορισμοί
στην άσκηση του δικαιώματος της
ανάκλησης της εντολής (βλ. Α.Π. 1217/83
Επ. Εργ. Δικ. 43.514, Α.Π. 217/83 Επιθ.
Εργ. Δικ. 42. 719, Α.Π. 246/79 Επιθ.
Εργ. Δικ. 39. 236). Όταν η καταγγελία
γίνεται για σπουδαίο λόγο και αυτός είναι
αληθινός είναι δύσκολο να ευσταθήσει η
κατάχρηση δικαιώματος παρά μόνον με
τη συνδρομή ειδικών περιστάσεων (βλ.
Εφ.ΑΘ. 13728/87 Ελ. Δ/νη 30. 828).
Σπουδαίο λόγο, κατά την έννοια του
άρθρου 672 Δικ., το οποίο εφαρμόζεται
και στις συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτου
υπηρεσιών (βλ. Καποδίστριας Ερμ. ΑΚ
άρθρο 672, αρθ. 716, Αγραφιώτης στον
Α.Κ. Απ. Γεωργιάδη Μ. Σταθοπούλου,
άρθρο 672 αρθ. 2) και επί έμμισθης
εντολής δικηγόρου, συνιστά οποιοδήποτε
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γεγονός, έστω και ανυπαίτιο, εξ αιτίας του
οποίου ο ένας αντισυμβαλλόμενος δεν
μπορεί να αξιώσει από τον άλλο, κατά
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη, την εξακολούθηση της παροχής
των υπηρεσιών (ολ. Α.Π. 858/84 Επιθ.
Εργ. Δικ. 43. 624, Α.Π. 450/81 Επιθ. Εργ.
Δικ. 40. 610). Τέτοια γεγονότα μπορεί να
είναι αυτά που επιφέρουν τον κλονισμό
της εμπιστοσύνης του εντολέα προς
τον δικηγόρο ή την έλλειψη κύρους του
τελευταίου με συνέπεια τη διαταραχή της
ομαλής συνεργασίας με τον εντολέα ή το
προσωπικό του (Α.Π. 1006/75 Επιθ. Εργ.
Δικ. 35. 127, Α.Π. 1068/76 Επιθ. Εργ.
Δικ. 36.148). Επικρατεί η άποψη ότι τα
περιστατικά που συνιστούν τον σπουδαίο
λόγο δεν είναι αναγκαία να μνημονεύονται
στο έγγραφο της καταγγελίας (Α.Π. 16/
1985 ΝοΒ 33. 1416), αλλά επί αγωγής
του μισθωτού, με την οποία ισχυρίζεται,
καθ’ υποφορά ότι η καταγγελία είναι
άκυρη και ζητεί μισθούς υπερημερίας
(και για την ταυτότητα του νομικού
λόγου επί αγωγής του δικηγόρου για την
αντιμισθία), τότε είναι υποχρεωμένος ο
καταγγέλων να εκθέσει και να αποδείξει
(Α.Π. 823/83 Επιθ. Εργ. Δικ. 43, 104, Α.Π.
734/82 Επιθ. Εργ. Δικ. 41, 798, Καυκάς
Ενοχ. Δικ. έκδοση 4η σ. 739). Περαιτέρω,
από τη διάταξη του άρθρου 94 §1 εδάφιο
τελευταίο, ορίζουσα ότι «εν περιπτώσει
λύσεως της συμβάσεως δια καταγγελίας
του εντολέως, ο δικηγόρος δικαιούται να
λαμβάνει την συμπεφωνημένη εντός
των ορίων του άρθρου 92 αμοιβή του
μέχρι πλήρως καταβολής της κατά
τα άνω αποζημιώσεως», σαφώς
προκύπτει ότι δεν ιδρύεται ακυρότητα
της καταγγελίας της σύμβασης
εντολής από τη μη καταβολή πλήρους
αποζημίωσης και επομένως η σύμβαση
που καταγγέλθηκε λύεται οπωσδήποτε,
η δε υποχρέωση του εντολέα για την
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καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής
στο δικηγόρο μέχρι καταβολής πλήρως
της αποζημίωσης είναι μία παροχή ex
lege προς το δικηγόρο, που επιβάλλεται
ως είδος ποινής στον εντολέα και μέσο
εξαναγκασμού του για την καταβολή της
αποζημίωσης. Πρόκειται δηλαδή για μη
γνήσια ή νόθο αντικειμενική ευθύνη του
εντολέα που προϋποθέτει πταίσμα του,
έστω και από ελαφρά αμέλεια, κατά το
άρθρο 330 ΑΚ, εφ’ όσον δεν ορίζεται
άλλο τι από το νόμο (ολ. Α. Π. 570/86
Ελ.Δ/νη 27. 1122, Εφ. Αθ. 5857/87 Ελ.Δ/
νη 29. 1223, Εφ.ΑΘ. 4755/98 Ελ.Δ/νη
39. 1358).
Στην προκειμένη περίπτωση
ο εκκαλώνενάγων, ισχυριζόμενος,
με την αγωγή του, επί της οποίας
εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση
ότι η εκ μέρους του εφεσίβλητου
καταγγελία της έμμισθης εντολής, κατά
την οποίαν αυτός, ως δικηγόρος μετά
από σύμβαση καταρτισθείσα μεταξύ
αυτού και του νομίμου εκπροσώπου της
εφεσίβλητου, ανέλαβε την υποχρέωση,
να παρέχει, επ’ αόριστον χρόνο, τις
νομικές του υπηρεσίες, είναι άκυρος αφ’

ενός μεν, ως καταχρηστική, καθ’ όσον
αυτός «απαίτησε την καταβολή των
νομίμων αποδοχών του, αλλά και για
λόγους εμπάθειας και εκδικητικότητος
και συγχρόνως να ευνοήσει άλλον
συνάδελφο του, αρεστού σ’ αυτόν, τον
οποίον και τοποθέτησε στη δική του
θέση» αφ’ ετέρου δε, ότι «η καταγγελία
είναι άκυρη διότι σε αυτόν καταβλήθηκε
μειωμένη και όχι πλήρως αποζημίωση»,
διώκει να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της
καταγγελίας της σύμβασης έμμισθης
εντολής. Σύμφωνα δε με την αμέσως
ανωτέρω εκτεθείσα νομική αιτιολογία,
η μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης
σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσης
της έμμισθης εντολής, δεν επιφέρει
ακυρότητά της αλλά δημιουργεί
υποχρέωση του εντολέα να του καταβάλει
τη συμφωνημένη αμοιβή μέχρι την
καταβολή της πλήρους αποζημίωσης,
ως και ανωτέρω εκτενώς παρατηρήθηκε
(βλ. και Α.Π. 306/70 ΝοΒ 18. 1069, Α.Π.
542/73 Νοβ 21. 1438, Εφ.ΑΘ. 7772/79
ΝοΒ 28.326, Εφ.ΑΘ. 5857/87 Ελ.Δ/νη
29. 1223).

754/2003
(Εισηγητής: Ι. Παπαδόπουλος, εφέτης).
Aναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή του δικηγόρου. Αίτηση και ανταίτηση 6% επί του
ποσού της οριστικής αποζημίωσης. Αμοιβή για την παράσταση.

Καθορίζει την αμοιβή των
πληρεξουσίων δικηγόρων των καθών
η αίτησηανταιτούντων για τις δύο ως
άνω δίκες, σε συνολικό ποσοστό έξι
επί τοις εκατό (6%) επί του ποσού της
οριστικής ως άνω αποζημιώσεως που

αντιστοιχεί στους πελάτες του καθενός
τους και την παράσταση αυτών στις
εν λόγω δίκες, στο συνολικό ποσό των
διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264) ευρώ
για κάθε δικηγόρο.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
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877/2003
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Eυάγγ. Ματσούκης, Αθ. Διαμαντόπουλος).
Δικηγόρος. Αμοιβή του στις δίκες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Πως καθορίζεται.
Επί μέρους εργασίες και αμοιβή για προσωρινό καθορισμό τιμής μονάδος. Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση. Τρόπος διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.

Στην κατά τα άρθρα 17 επ.
του Ν.Δ. 797/71 περί αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων (που ίσχυε κατά τον εν
προκειμένω κρίσιμο χρόνο) διαδικασία
του προσδιορισμού της αποζημιώσεως
η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου
του κάθε διάδικου μέρους, επομένως
και του δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. όταν
η νομική τους υπηρεσία δεν διεξάγεται
δια του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, προσδιορίζεται βάσει του
τυχόν κατά το άρθρο 92 παρ.3 του Ν.Δ.
3026/54 καταρτισθέντος συμφωνητικού
και σε περίπτωση μη καταρτίσεως
τέτοιου συμφωνητικού προσδιορίζεται
κατά τις διατάξεις των άρθρων 100
επ. του ίδιου Ν.Δ. 3026/54 (κώδικας
δικηγόρων), υπολογίζεται δε βάσει
της δικαστικώς καθοριζόμενης αξίας
του απαλλοτριουμένου (βλ. άρθρ. 114
παρ.5 του Ν.Δ. 3025/54, 9 παρ.5 του
Ν. 1093/80, Κ.Χορομίδη, 1989, ιδίως
σελ. 407409, 414416). Επομένως και
σύμφωνα με την προηγηθείσα (παρ.
ΙΙ της παρούσης) νομική σκέψη και τις
αναφερόμενες εκεί διατάξεις, ενόψει δε
και του ότι μεταξύ των διαδίκων δεν
υπήρξε καμία ειδικότερη συμφωνία
για την καταβληθησομένη αμοιβή στην
ενάγουσα, η τελευταία δικαιούται να
λάβει για τις ειρημένες ενέργειες τα
ακόλουθα ποσά, ήτοι α) για την σύνταξη
και κατάθεση των ανωτέρω αιτήσεων
το ποσό των 5.270.661 δραχμών ως

αμοιβή, υπολογιζομένη προς 2% επί του
αντικειμένου της δίκης, που ανέρχεται
στο συνολικό ποσό της αποζημίωσης εκ
δραχμών 263.533.040 που καθορίστηκε
με την προαναφερθείσα απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου
κατά τις αναφερόμενες σ’ αυτήν αλλά
και στην αγωγή (πίνακα) διακρίσεις
(απαλλοτριωθείσες εκτάσεις 491,31
τ.μ., 7.469,56 τ.μ., 4.117,68 τ.μ.
και 7.397,47 τ.μ. Χ 17.000, 15.000,
15.000 και 11.000 δραχμές ορισθείσα,
αντίστοιχα, αποζημίωση), β) για την
σύνταξη των προτάσεων το ποσό των
2.635.330 δραχμών (καθορισθείσα
αποζημίωση 263.533.040 δρχ. Χ 1%),
γ) για την έκδοση αντιγράφων το ποσό
των 123.000 δραχμών (88 αντίγραφα
προς κοινοποίηση Χ 5 φύλλα έκαστο Χ
10 μεταλλικές δραχμές (2 μετ.δρχ. ανά
φύλλο) Χ 140 δρχ. η αξία της μεταλλικής)
και δ) για την παράσταση κατά την
συζήτηση των αιτήσεων το ποσό των
5.500 δραχμών (30 μεταλλ. δρχ. Χ
140), πλέον ε) του ποσού των 30.000
δραχμών των εξόδων της (αμοιβή
δικαστικού επιμελητή), συνολικά δε
το ζητούμενο με την αγωγή ποσό των
8.064.691 δραχμών, όσο το άθροισμα
των πιο πάνω ποσών. Και είναι μεν
αληθές ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 15 παρ.32 (1) θ΄και 37 και
27 παρ.2 του Ν. 2503/97 η αρμοδιότητα
για την πρόσληψη δικηγόρου και την
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ανάληψη της πληρεξουσιότητάς του
όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος
με πάγια αντιμισθία ανήκει από 111998
στην αποκλειστική αρμοδιότητα
της Νομαρχιακής Επιτροπής της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρ.
13 και 15 του Π.Δ. 30/1996) και όχι
στην αρμοδιότητα του Νομάρχη, η
δε ενάγουσα δεν είχε λάβει εντολή
(πληρεξουσιότητα) από την Νομαρχιακή
Επιτροπή της εναγομένης για την κατά
τα ανωτέρω παράστασή της και υποβολή
προτάσεων στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Ζακύνθου κατά την συζήτηση των
ειρημένων αιτήσεων για τον καθορισμό
της προσωρινής αποζημίωσης, η
οποία (συζήτηση) έγινε την 811998. Η
έλλειψη όμως της πληρεξουσιότητας

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

αυτής, όπως και του εγγράφου τύπου
της αρχικής πληρεξουσιότητας που η
ενάγουσα είχε λάβει από τον Νομάρχη
(άρθρ. 96 παρ. 12 του ΚΠολΔ, Β.
Βαθρακοκοίλη, άρθρ. 96 αρ. 11α) για
την άσκηση των αιτήσεων και την
εκπροσώπηση της εναγομένης από
αυτήν (ενάγουσα), καλύφθηκαν με την
εκ των υστέρων αποδοχή ή έγκριση
εκ μέρους της εναγομένης – εντολέως
των συγκεκριμένων ως άνω ενεργειών
της ενάγουσας δικηγόρου, βάσει των
οποίων (ενεργειών) και εν συνεχεία
εκείνων η εναγομένη προέβη στις
περαιτέρω ενέργειες για την συντέλεση
της απαλλοτριώσεως (παρακατάθεση
αποζημιώσεων κ.λ.π.) και την εκτέλεση
του σχετικού έργου.

1 5.

ÐÏËÅÏÄÏÌÉÊÇ ÍÏÌÏÈÅÓÉÁ
752/2003

(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Παπαιωάννου, Πέτρος Χόρτης, Χρυσή Στεργιοπούλου,
Γεράσιμος Γαντζίας).
Σχέδιο πόλης. Οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως αλλά εντός της ζώνης του οικισμού.
Ελάχιστο εμβαδόν νέου τεμαχίου 1000 τετρ. μ. Αν όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως
το ελάχιστο εμβαδόν είναι 4.000 τετρ. μ. (π.δ. 24/31.5.1985).

Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται
εκτός σχεδίου πόλεως, αλλά εντός της
ζώνης του οικισμού των νέων εργατικών
κατοικιών και σε μικρή απόσταση από
την πόλη της Λευκάδας, είναι δε άρτιο
και οικοδομήσιμο. Για τα εντός ζώνης
οικισμού ακίνητα το ελάχιστο εμβαδόν
νέου τεμαχίου είναι 1.000 τετρ. μέτρα,
επειδή όμως το συγκεκριμένο ακίνητο

βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, για
να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το
νέο τεμάχιο, πρέπει να έχει ελάχιστο
εμβαδόν 4.000 τετρ. μέτρων και επειδή
έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό πρέπει
να έχει ελάχιστο πρόσωπο 45 μέτρων
και ελάχιστο βάθος 50 μέτρων, σύμφωνα
με το ΠΔ της 24/3151985.

1124/2003
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι : Σπ. Πουλακίδας, Ευλ. Μιχαηλίδου).
Κτηματική ομάδα (Ν.Δ. 177/1781923). Σχέδιο πόλεως. Διαδικασία έκδοσης
παραχωρητηρίου (τίτλων ιδιοκτησίας). Κτηματική ομάδα Καλαβρύτων. Νομή και
χρησικτησία δεν χωρούν σε ακίνητα που παραχωρήθηκαν πριν μεταγραφεί το
παραχωρητήριο.

Κατά το άρθρο 49 παρ.1,2 και
5 του ΝΔ/τος της 17ης Ιουλίου/16ης
Αυγούστου 1923 «περί σχεδίων πόλεων,
κωμών κ.λ.π.» όταν για οιονδήποτε λόγο
επιβάλλεται η ταυτόχρονη τακτοποίηση
πολλών παρακειμένων οικοπέδων,
μπορεί, για την πραγματοποίηση της
τακτοποίησης, αυτής, να συνιστάται, με
απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών

(κατά τον ΑΝ 768/1945 του Υπουργού
Οικισμού και Ανοικοδομήσεως)
«κτηματική ομάδα», αποτελούμενη
από τα τακτοποιητέα και προσκυρωτέα
κτήματα. Η κτηματική ομάδα από την
δημοσίευση της παραπάνω Υπουργικής
απόφασης καθίσταται νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, που εκπροσωπείται
από το Δημόσιο ή τον οικείο Δήμο
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ή την Κοινότητα ή όπως αλλιώς
ορίζεται κάθε φορά από την υπουργική
απόφαση και υποκαθιστά, ως ν.π.δ.δ.
κατά την διαδικασία της τακτοποίησης
και προσκύρωσης, υποχρεωτικώς
μάλιστα όταν τούτο επιβάλλεται
από την Υπουργική απόφαση, τους
ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Εξάλλου,
σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ.2,3
εδάφ.α, β, 5 εδ.α και 8 εδ.α του ίδιου
ΝΔ/τος, ολόκληρη η έκταση, που
καταλαμβάνεται από την κτηματική
ομάδα, θεωρείται από και δια της
περί της συστάσεως της Υπουργικής
αποφάσεως, ότι έχει απαλλοτριωθεί
ως ενιαίο σύνολο υπέρ των ιδιοκτητών
των ακινήτων, που περιελήφθησαν στην
ομάδα αυτή προς διανομή μεταξύ αυτών
(ιδιοκτητών) των οικοδομήσιμων χώρων,
που θα ορισθούν με την εφαρμογή του
ρυμοτομικού σχεδίου στην έκταση
αυτή, καθένας δε από τους ιδιοκτήτες
βαρύνεται, λόγω της απαλλοτριώσεως,
με την πληρωμή στους λοιπούς ιδιοκτήτες
αποζημίωσης ίσης προς την αξία των
περιεληφθέντων στην κτηματική ομάδα
ακινήτων τους. Μετά την εφαρμογή του
σχεδίου στην παραπάνω έκταση, οι
οικοδομήσιμοι χώροι υποδιαιρούνται
σε οικοδομήσιμα οικόπεδα, τα οποία
παραχωρούνται στους παλαιούς
ιδιοκτήτες της ίδιας έκτασης, εφόσον
η υπολειπόμενη επιφάνεια του
συνόλου των οικοπέδων καθενός
από τους ιδιοκτήτες αυτούς, μετά την
αφαίρεσή του, από την εφαρμογή του
σχεδίου, αναλογούντος βάρους, είναι
οικοδομήσιμη. Για την παραχώρηση
αυτή συντάσσεται διάγραμμα με τα
απαιτούμενα υπομνήματα, στο οποίο
αποτυπώνονται τα παραχωρητέα
οικόπεδα και εκείνοι προς τους οποίους
γίνεται η παραχώρηση. Ακολούθως
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

γνώση του διαγράμματος τούτου και
να υποβάλλουν κατ’αυτού τις τυχόν
ενστάσεις τους και αποφαίνεται στην
συνέχεια επ’αυτού και των ενστάσεων ο
παραπάνω Υπουργός με αιτιολογημένη
απόφαση, από την έκδοση της οποίας
η παραχώρηση καθίσταται οριστική και
αμετάκλητη. Οι ιδιοκτήτες προς τους
οποίους δεν παραχωρείται νέο οικόπεδο
στην περιφέρεια της κτηματικής ομάδας
ή παραχωρούνται τέτοια, αξίας κατά
την κρίση τους, μικρότερης εκείνης των
περιληφθέντων στην κτηματική ομάδα
κτημάτων τους, μετά την έκπτωση από
την αιτία αυτή, οφείλουν να υποβάλουν
στην αρμόδια υπηρεσία τις ενστάσεις
τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων
καταρτίζεται από την ίδια υπηρεσία
έκθεση, η οποία με το αντίγραφο
των διαγραμμάτων και της σχετικής
Υπουργικής αποφάσεως, διαβιβάζεται
στον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών, που
καθορίζει προσωρινά τις αποζημιώσεις
υπέρ ή κατά της Κτηματικής ομάδας.
Μετά την έκδοση της αποφάσεως του
Προέδρου εκδίδεται υπέρ εκάστου των
ιδιοκτητών, των οποίων τα ακίνητα
περιελήφθησαν στην κτηματική ομάδα,
τίτλος ιδιοκτησίας (παραχωρητήριο)
για το ακίνητο που παραχωρήθηκε και
ομολογία (κτηματόγραφο) για την τυχόν
επιδικασθείσα υπέρ αυτού και σε βάρος
της κτηματικής ομάδας αποζημίωση.
Οι παραπάνω τίτλοι μεταγράφονται
με την επιμέλεια των ενδιαφερομένων,
οι οποίοι από την μεταγραφή αυτή,
καθίστανται κύριοι του ακινήτου
που περιήλθε σ’ αυτούς, συνεπεία
της εφαρμογής του σχεδίου και της
παραπάνω παραχωρήσεως. Από τον
συνδυασμό των προαναφερομένων
διατάξεων προκύπτει : 1) ότι από και
με την μεταγραφή του παραχωρητηρίου
προσπορίζεται στον δικαιούχο

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

κυριότητα, η κτήση της οποίας είναι
πρωτότυπη και ισχύει έναντι κάθε
άλλου, που αξιώνει κυριότητα στο
ακίνητο που απαλλοτριώθηκε και
2)ότι το παραχωρηθέν ακίνητο μέχρι
την μεταγραφή του παραχωρητηρίου
ανήκει κατά κυριότητα στην κτηματική
ομάδα, που αποτελεί νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου και υποκαθιστά
τους ιδιοκτήτες των περιληφθέντων
σ’αυτήν ακινήτων, υποχρεωτικώς
μάλιστα όταν τούτο έχει επιβληθεί με
την απόφαση του Υπουργού και δεν
είναι μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι την
μεταγραφή του τίτλου δεκτικό νομής
και χρησικτησίας από άλλον και
μάλιστα από τον προηγούμενο κύριο,
καθ’όσον διαφορετικά θα μπορούσε να
ματαιωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, που
καθιερώνουν οι παραπάνω διατάξεις,
που είναι η από και με την μεταγραφή
του τίτλου κτήση από τον δικαιούχο κατά
πρωτότυπο τρόπο της κυριότητας του
ακινήτου, που παραχωρήθηκε σ’αυτόν.
Ανεξάρτητα από το προαναφερόμενο
ερμηνευτικό πόρισμα, που συνάγεται
από τον συνδυασμό των παραπάνω
διατάξεων του ΝΔ/τος της 17.7/16.8.1923
«περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π.»
ότι δηλαδή το παραχωρούμενο ακίνητο
μέχρι την μεταγραφή του τίτλου δεν είναι
επιδεικτικό νομής και χρησικτησίας από
τρίτους, ο αποκλεισμός της νομής και
χρησικτησίας στο παραχωρούμενο
ακίνητο από τρίτους μέχρι την
μεταγραφή του τίτλου κυριότητας,
χωράει κατ’ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 2 παρ.1
και 4 παρ.1 του Ν.1539/1938 «περί
προστασίας των δημοσίων κτημάτων»,
σύμφωνα με τις οποίες τα δημόσια
κτήματα είναι ανεπίδεκτα νομής
και χρησικτησίας. Η ανάλογη αυτή
εφαρμογή επιβάλλεται από τον δημόσιο
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σκοπό, τον οποίο υπηρετεί η κτηματική
ομάδα, που αποτελεί, όπως ήδη έχει
αναφερθεί ν.π.δ.δ., στην οποία μέχρι την
μεταγραφή του παραχωρητηρίου ανήκει
η κυριότητα των υπέρ των ιδιοκτητών
απαλλοτριουμένων ακινήτων, τα οποία
περιελήφθησαν σ’αυτήν, ενόψει και του
ότι το παραπάνω νομοθετικό διάταγμα
προβλέπει ότι το ν.π.δ.δ. της κτηματικής
ομάδας εκπροσωπείται κατά βάση «από
το Δημόσιο ή τον Δήμο ή την Κοινότητα».
Εξάλλου με τις 102629/1947 και
420043/1950 αποφάσεις του Υπουργού
Οικισμού και Ανοικοδομήσεως, όπως
η πρώτη από αυτές τροποποιήθηκε
με αποφάσεις του ίδιου Υπουργού,
που εκδόθηκαν κατ’εξουσιοδότηση
των προαναφερομένων διατάξεων,
καθώς και εκείνης του άρθρου 50 του
παραπάνω ΝΔ/τος του 1923 «περί
σχεδίων πόλεων, κωμών κ.λ.π.»,
συστήθηκε κτηματική ομάδα, που
περιλάμβανε τα ακίνητα της πόλης των
Καλαβρύτων, με σκοπό την τακτοποίηση,
κατά τα άρθρα 49,50 και 51 του ίδιου
ΝΔ/τος των ιδιοκτησιών, της πόλης
των Καλαβρύτων, που καταστράφηκε,
ορίσθηκε δε ότι αυτή η κτηματική ομάδα
αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, εκπροσωπείται από Επιτροπή,
που αποτελείται από τον Έπαρχο
Καλαβρύτων, τον Δήμαρχο Καλαβρύτων,
τον Τομεάρχη Ανοικοδομήσεως και δύο
αντιπροσώπους των ιδιοκτητών της
περιοχής της κτηματικής ομάδας και
ότι η κτηματική ομάδα υποκαθιστά
υποχρεωτικώς τους ιδιοκτήτες των
περιλαμβανομένων σ’αυτών ακινήτων.
Συνεπώς σ’ότι αφορά την νομή και
χρησικτησία για τον χρόνο μέχρι την
μεταγραφή του παραχωρητηρίου, ως
προς τα ακίνητα που παραχωρήθηκαν
στα πλαίσια της τακτοποίησης που έγινε,
με βάση τις παραπάνω Υπουργικές
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αποφάσεις, κατά τις διατάξεις των
άρθρων 49,50 και 51 του ΝΔ/τος του
1923 «περί σχεδίων πόλεων, κωμών
κ.λ.π.», ισχύουν όσα προηγουμένως
έχουν αναφερθεί (Ολ.ΑΠ¨. 7/2003).
Στην παρούσα υπόθεση, όπως ήδη
έχει αναφερθεί, η επικουρική βάση
της αγωγής στηριζόταν στην έκτακτη
χρησικτησία, καθώς και η ένσταση
του εναγομένου περί ιδίας κυριότητας
στηριζόταν επίσης στην έκτακτη
χρησικτησία, ο χρόνος της οποίας είχε
συμπληρωθεί, με βάση τα εκτιθέμενα
στις προτάσεις του τελευταίου, πριν
από την μεταγραφή του 97/1950

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

παραχωρητηρίου της Κτηματικής
ομάδας Καλαβρύτων, με το οποίο
παραχωρήθηκε στην ενάγουσα και την
μητέρα της η κυριότητα του επιδίκου
ακινήτου και η οποία ένσταση έγινε
κατ’ουσίαν δεκτή από το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο και απορρίφθηκε η αγωγή.
Σύμφωνα όμως με όσα αναφέρονται
στην νομική σκέψη που προηγήθηκε, το
επίδικο ακίνητο μέχρι την μεταγραφή του
παραχωρητηρίου, ανήκε στην κυριότητα
της κτηματικής ομάδας Καλαβρύτων και
ήταν ανεπίδεκτο νομής και χρησικτησίας
και συνεπώς η σχετική ένσταση ιδίας
κυριότητας δεν είναι νόμιμη.

16. ÄÉÁÖÏÑÅÓ

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ

7/2003
(Εισηγητής : Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι : Ν. Φιλόπουλος, Αναστ. Τελώνης).
Κοινωνία. Χρήση από τον ένα. Δικαίωμα των λοιπών για διεκδίκηση των ωφελημάτων.
Αν πρόκειται για αστικό ακίνητο, διεκδικείται το ποσοστό της μισθωτικής αξίας για το
μερίδιο του κοινωνού. Περιστατικά.

Επειδή, από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 786 επ., 792 &2 και
962 Α.Κ. προκύπτει ότι επί αποκλειστικής
χρήσης κοινού αντικειμένου από ένα
των κοινωνών δικαιούνται οι λοιποί,
ακόμη και αν δεν προέβαλαν αξίωση
περί σύγχρησης, να απαιτήσουν παρά
του χρησιμοποιούντος τούτο συνολικά
ανάλογη μερίδα ωφελήματος από την
συνιστώσα χρήση αυτού και της μερίδας
τους επί του κοινού, το οποίο (ωφέλημα)
προκειμένου περί αστικού ακινήτου,
προορισμένου από την κατασκευή
του προς μίσθωση, συνίσταται στην
κατά τον χρόνο της χρήσης μισθωτική
αξία της μερίδας των εκτός χρήσης
κοινωνών, η οποία δεν αποτελεί
μίσθωμα, αλλά ωφέλεια, που πρέπει
να αποδοθεί κατά τις ανωτέρω ειδικές
διατάξεις (Εφ.Αθ. 8452/81 ΝοΒ 30.262,
η οποία παραπέμπει και στις υπ’αριθμ.
ΑΠ 3/1957, 756/58 και 583/1960).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : η ενάγουσα
– εφεσίβλητος – αντεκαλούσα,
είναι συγκυρία, κατά ποσοστό 1/
12 εξ αδιαιρέτου, ενός τριωρόφου
οικήματος, ευρισκομένου επί της οδού
Αγ. Ανδρέου στην Πάτρα. Συγκυρία
του υπολοίπου ποσοστού της 11/12
αδιαιρέτως του ακινήτου αυτού είναι

η εκκαλούσα – εναγομένη εταιρεία,
δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4436/2.2.87
συμβολαίου αγοραπωλησίας, νομίμως
υπογραφέντος, της συμβολαιογράφου
Πατρών Β. Κ. Το ακίνητο τούτο
αποτελείται από ισόγειο, πρώτο
και δεύτερο, πάνω από το ισόγειο
ορόφους και το δώμα. Το ισόγειο είναι
διαμορφωμένο σε πέντε (5) καταστήματα,
ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος σε
γραφεία και το δώμα ένα διαμέρισμα
επιφανείας 100 τ.μ. περίπου. Κατά τον
χρόνο που η εκκαλούσα – εναγομένη
(3.2.87) απέκτησε την συγκυριότητα
κατά 11/12 του ακινήτου αυτού, το κοινό
τούτο ακίνητο είχε μισθωθεί σε τρίτους
(μισθωτούς ) ως ακολούθως : 1) στον …
2) στον … κ.λ.π. και εισέπραττε τα εξής
μισθώματα … Η εκκαλούσα – εναγομένη
εταιρεία αμέσως μόλις απέκτησε την
κατά το άνω ποσοστό συγκυριότητα
επί του ακινήτου αυτού, έχουσα σκοπό
να το ιδιοχρησιμοποιήσει προκειμένου
να στεγάσει το υποκατάστημά της στην
Πάτρα, κατήγγειλε, ως είχε δικαίωμα, ως
έκτης πλειοψηφίας των μερίδων (άρθρο
789 ΑΚ), τις συμβάσεις μισθώσεις με τις
από 16.6.87 εξώδικες καταγγελίες της,
τις οποίες κοινοποίησε στους παραπάνω
μισθωτές στις 23.6.1978, πλην της
μίσθωσης του ισογείου καταστήματος
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(γαλακτοπωλείου) στους αδελφούς Ζ.,
εναντίον των οποίων, άσκησε την από
19.6.87 αγωγή έξωσης. Οι μισθωτές,
μετά τις καταγγελίες των μισθώσεών
τους λόγω ιδιόχρησης εκ μέρους της
εναγομένης, απέδωκαν ο ένας μετά
τον άλλο στην τελευταία την χρήση των
μισθίων ακινήτων, επί δε της αγωγής
έξωσης κατά των αδελφών Ζ. εκδόθηκε
η υπ’αριθμ. 1924/87 απόφαση του Μον.
Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία δέχθηκε
την αγωγή και διέταξε την απόδοση του
μισθίου στην εναγομένη. Σημειώνεται
δε ότι το εν λόγω τριώροφο οίκημα
έχει οικοδομηθεί κατά την δεκαετία του
18301840 και έχει κηρυχθεί διατηρητέο
με την υπ’αριθμ. ΔΙΛΑΠ/Γ/1585/23973
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
(ΦΕΚ 555/14.8.86), είχε δε η εκκαλούσα
– εναγομένη λάβει την υπ’ αριθμ. 9067/
ΔΠΚΑΝΜ/23.2.87 απόφαση της Δ/νσης
πολιτιστικών κτιρίων και αναστήλωσης
νεωτέρων μνημείων του Υπουργείου
Πολιτισμού, με την οποία είχε εγκριθεί
προμελέτη της για την αποκατάσταση
και την επισκευή του διατηρητέου αυτού
κτιρίου. Παρά ταύτα, η εκκαλούσα
– εναγομένη, δεν προέβη σε ανακαίνιση
– αναπαλαίωση του κτιρίου, ώστε να
καταστεί κατάλληλο για την λειτουργία
του υποκαταστήματος και έτσι έκτοτε
αυτό παρέμεινε κενό, με αποτέλεσμα η
ίδια η ενάγουσα να απολέσει την κατά
ποσοστό 1/12 αναλογία της από τα
ωφελήματα του κοινού ακινήτου, που
είναι τα μισθώματα που εισέπραττε
μέχρι τότε (έξωσης των μισθωτών) από
τους τρίτους μισθωτές. Η εκκαλούσα
– εναγομένη, (μετά την έξωση των
μισθωτών προς ιδίαν και αποκλειστική
αυτής (χρήση του κοινού), είχε πλέον
αυτή την αποκλειστική χρήση των χώρων
του κοινού ακινήτου, του οποίου η κατά
προορισμό χρήση είναι η εκμίσθωση
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σε τρίτους μισθωτές, αφού πρόκειται
για κεντρικό ακίνητο, διαμορφωμένο
στους προαναφερομένους χώρους
και έτσι η ενάγουσα εμποδίστηκε
στην σύγχρηση αυτού μέχρι και της
24.2.1989, με την εκμίσθωση σε
τρίτους, αφού μετά την έξωση των
μισθωτών για ιδιόχρηση, δεν ήταν
δυνατόν πλέον, για δύο (2) τουλάχιστον
χρόνια από την απόδοση του μισθίου,
να συναφθούν νέες μισθώσεις (άρθρο
13 &4 εδάφ. β΄Ν.813/78). Εκτός όμως
αυτού και εκ των πραγμάτων είναι
αδύνατη η σύγχρηση της ενάγουσας
στο κοινό ακίνητο, καθ’όσον λόγω του
εξ αδιαιρέτου ποσοστού της 1/12, είναι
αδύνατη η εκμίσθωση του ποσοστού
της αυτού σε τρίτο μισθωτή. Έτσι,
η εκκαλούσα – εναγομένη, έχουσα
την αποκλειστική χρήση του κοινού
ακινήτου, παρά την διάταξη του άρθρου
787 ΑΚ, ήτοι παρανόμως, ευθύνεται
έναντι της ενάγουσας – εφεσιβλήτου
σε αποζημίωση, συνισταμένη στην
απόδοση της ανάλογης επί του
ποσοστού (1/12) της μερίδας της
ωφελείας, που αποκόμισε ή μπορούσε
να αποκομίσει από την αποκλειστική
χρήση του κοινού ακινήτου. Το γεγονός
ότι η εκκαλούσα – εναγομένη δεν το
ιδιοχρησιμοποίησε, δεν έχει έννομη
σημασία στην προκειμένη περίπτωση,
αφού αυτή είχε την δυνατότητα, νομική
και πραγματική, να προβεί στην
αναπαλαίωση και ανακαίνιση αυτού
και να το ιδιοχρησιμοποιήσει, έστω και
αν κατά το 1/12 ανήκε στην εφεσίβλητη
– ενάγουσα και δεν απαλλάσσεται
της ευθύνης προς αποζημίωση της
ενάγουσας – κοινωνού, ήτοι προς
απόδοση της ωφελείας που μπορούσε
να αποκομίσει από την αποκλειστική
χρήση του κοινού ακινήτου.
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15/2003
(Εισηγητής : Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι : Ν. Φιλόπουλος, Αναστ. Τελώνης).
Κοινωνία. Χρήση από τον ένα. Δικαίωμα των λοιπών για διεκδίκηση των ωφελημάτων.
Αν πρόκειται για αστικό ακίνητο, διεκδικείται το ποσοστό της μισθωτικής αξίας για το
μερίδιο του κοινωνού. Περιστατικά.

Επειδή, από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 786 επ., 792 &2 και
962 Α.Κ. προκύπτει ότι επί αποκλειστικής
χρήσης κοινού αντικειμένου από ένα των
κοινωνών δικαιούνται οι λοιποί, ακόμη
και αν δεν προέβαλαν αξίωση περί
σύγχρησης, να απαιτήσουν παρά του
χρησιμοποιούντος τούτο συνολικά ανάλογη
μερίδα ωφελήματος από την συνιστώσα
χρήση αυτού και της μερίδας τους επί του
κοινού, το οποίο (ωφέλημα) προκειμένου
περί αστικού ακινήτου, προορισμένου
από την κατασκευή του προς μίσθωση,
συνίσταται στην κατά τον χρόνο της
χρήσης μισθωτική αξία της μερίδας των
εκτός χρήσης κοινωνών, η οποία δεν
αποτελεί μίσθωμα, αλλά ωφέλεια, που
πρέπει να αποδοθεί κατά τις ανωτέρω ειδικές
διατάξεις (Εφ.Αθ. 8452/81 ΝοΒ 30.262, η
οποία παραπέμπει και στις υπ’ αριθμ. ΑΠ
3/1957, 756/58 και 583/1960).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : η ενάγουσα
– εφεσίβλητος – αντεκαλούσα, είναι
συγκυρία, κατά ποσοστό 1/12 εξ αδιαιρέτου,
ενός τριωρόφου οικήματος, ευρισκομένου
επί της οδού Αγ. Ανδρέου στην Πάτρα.
Συγκυρία του υπολοίπου ποσοστού της
11/12 αδιαιρέτως του ακινήτου αυτού είναι
η εκκαλούσα – εναγομένη εταιρεία, δυνάμει
του υπ’ αριθμ. 4436/2.2.87 συμβολαίου
αγοραπωλησίας, νομίμως υπογραφέντος,
της συμβολαιογράφου Πατρών Β. Κ. Το
ακίνητο τούτο αποτελείται από ισόγειο,
πρώτο και δεύτερο, πάνω από το ισόγειο

ορόφους και το δώμα. Το ισόγειο είναι
διαμορφωμένο σε πέντε (5) καταστήματα,
ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος σε
γραφεία και το δώμα ένα διαμέρισμα
επιφανείας 100 τ.μ. περίπου. Κατά τον
χρόνο που η εκκαλούσα – εναγομένη
(3.2.87) απέκτησε την συγκυριότητα
κατά 11/12 του ακινήτου αυτού, το κοινό
τούτο ακίνητο είχε μισθωθεί σε τρίτους
(μισθωτούς ) ως ακολούθως : 1) στον
…2) στον … κ.λ.π. και εισέπραττε τα εξής
μισθώματα … Η εκκαλούσα – εναγομένη
εταιρεία αμέσως μόλις απέκτησε την
κατά το άνω ποσοστό συγκυριότητα
επί του ακινήτου αυτού, έχουσα σκοπό
να το ιδιοχρησιμοποιήσει προκειμένου
να στεγάσει το υποκατάστημά της στην
Πάτρα, κατήγγειλε, ως είχε δικαίωμα, ως
έκτης πλειοψηφίας των μερίδων (άρθρο
789 ΑΚ), τις συμβάσεις μισθώσεις με τις
από 16.6.87 εξώδικες καταγγελίες της,
τις οποίες κοινοποίησε στους παραπάνω
μισθωτές στις 23.6.1978, πλην της
μίσθωσης του ισογείου καταστήματος
(γαλακτοπωλείου) στους αδελφούς Ζ.,
εναντίον των οποίων, άσκησε την από
19.6.87 αγωγή έξωσης. Οι μισθωτές, μετά
τις καταγγελίες των μισθώσεών τους λόγω
ιδιόχρησης εκ μέρους της εναγομένης,
απέδωκαν ο ένας μετά τον άλλο στην
τελευταία την χρήση των μισθίων ακινήτων,
επί δε της αγωγής έξωσης κατά των
αδελφών Ζ. εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1924/87
απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Πατρών,
η οποία δέχθηκε την αγωγή και διέταξε την
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απόδοση του μισθίου στην εναγομένη.
Σημειώνεται δε ότι το εν λόγω τριώροφο
οίκημα έχει οικοδομηθεί κατά την δεκαετία
του 18301840 και έχει κηρυχθεί διατηρητέο
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΛΑΠ/Γ/1585/23973
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
(ΦΕΚ 555/14.8.86), είχε δε η εκκαλούσα
– εναγομένη λάβει την υπ’αριθμ. 9067/
ΔΠΚΑΝΜ/23.2.87 απόφαση της Δ/νσης
πολιτιστικών κτιρίων και αναστήλωσης
νεωτέρων μνημείων του Υπουργείου
Πολιτισμού, με την οποία είχε εγκριθεί
προμελέτη της για την αποκατάσταση
και την επισκευή του διατηρητέου αυτού
κτιρίου. Παρά ταύτα, η εκκαλούσα
– εναγομένη, δεν προέβη σε ανακαίνιση
– αναπαλαίωση του κτιρίου, ώστε να
καταστεί κατάλληλο για την λειτουργία του
υποκαταστήματος και έτσι έκτοτε αυτό
παρέμεινε κενό, με αποτέλεσμα η ίδια η
ενάγουσα να απολέσει την κατά ποσοστό
1/12 αναλογία της από τα ωφελήματα του
κοινού ακινήτου, που είναι τα μισθώματα
που εισέπραττε μέχρι τότε (έξωσης των
μισθωτών) από τους τρίτους μισθωτές. Η
εκκαλούσα – εναγομένη, (μετά την έξωση
των μισθωτών προς ιδίαν και αποκλειστική
αυτής (χρήση του κοινού), είχε πλέον αυτή
την αποκλειστική χρήση των χώρων του
κοινού ακινήτου, του οποίου η κατά
προορισμό χρήση είναι η εκμίσθωση
σε τρίτους μισθωτές, αφού πρόκειται για
κεντρικό ακίνητο, διαμορφωμένο στους
προαναφερομένους χώρους και έτσι η
ενάγουσα εμποδίστηκε στην σύγχρηση
αυτού μέχρι και της 24.2.1989, με την

εκμίσθωση σε τρίτους, αφού μετά την
έξωση των μισθωτών για ιδιόχρηση,
δεν ήταν δυνατόν πλέον, για δύο (2)
τουλάχιστον χρόνια από την απόδοση
του μισθίου, να συναφθούν νέες μισθώσεις
(άρθρο 13 &4 εδάφ. β΄Ν.813/78). Εκτός
όμως αυτού και εκ των πραγμάτων είναι
αδύνατη η σύγχρηση της ενάγουσας
στο κοινό ακίνητο, καθ’όσον λόγω του
εξ αδιαιρέτου ποσοστού της 1/12, είναι
αδύνατη η εκμίσθωση του ποσοστού
της αυτού σε τρίτο μισθωτή. Έτσι, η
εκκαλούσα – εναγομένη, έχουσα την
αποκλειστική χρήση του κοινού ακινήτου,
παρά την διάταξη του άρθρου 787 ΑΚ,
ήτοι παρανόμως, ευθύνεται έναντι της
ενάγουσας – εφεσιβλήτου σε αποζημίωση,
συνισταμένη στην απόδοση της ανάλογης
επί του ποσοστού (1/12) της μερίδας της
ωφελείας, που αποκόμισε ή μπορούσε
να αποκομίσει από την αποκλειστική
χρήση του κοινού ακινήτου. Το γεγονός
ότι η εκκαλούσα – εναγομένη δεν το
ιδιοχρησιμοποίησε, δεν έχει έννομη
σημασία στην προκειμένη περίπτωση,
αφού αυτή είχε την δυνατότητα, νομική
και πραγματική, να προβεί στην
αναπαλαίωση και ανακαίνιση αυτού και να
το ιδιοχρησιμοποιήσει, έστω και αν κατά το
1/12 ανήκε στην εφεσίβλητη – ενάγουσα
και δεν απαλλάσσεται της ευθύνης προς
αποζημίωση της ενάγουσας – κοινωνού,
ήτοι προς απόδοση της ωφελείας που
μπορούσε να αποκομίσει από την
αποκλειστική χρήση του κοινού ακινήτου.

18/2003
(Εισηγητής : Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι : Δ. Ρίζος, Α. Ζώης, Χριστόφ. Παλιογιώργος).
Ψυχική οδύνη. Οι γαμβροί και νύμφες (αγχιστείς δεύτερου βαθμού εκ πλαγίου) και ανεψιοί
του θανόντος, δεν περιλαμβάνονται στην οικογένεια του άρθρου 932 ΑΚ και συνεπώς
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δεν νομιμοποιούνται να ζητήσουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης.

Από τους ενάγοντες οι πρώτος,
τέταρτος, ογδόη, ενάτη και δωδεκάτη
είναι αδελφοί του ανωτέρω θανόντος,
οι δε λοιποί γαμβροί και νύμφες από
αδελφούς (αγχιστείς δευτέρου βαθμού
εκ πλαγίου) και ανεψιοί του θανόντος,
ως τέτοιοι δε συγγενείς οι λοιποί αυτοί
ενάγοντες, μη περιλαμβανόμενοι στην
κατά το άρθρο 932 του ΑΚ οικογένεια
του θύματος, δεν νομιμοποιούνται
να ζητήσουν την κατά το ίδιο άρθρο

χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής
οδύνης για τον θάνατο εκείνου (βλ.
ΑΠ 749, 758/2000 Ελλ.Δικ. 42.76,
1114/2000 Ελλ. Δικ. 41.1591) και
η αγωγή ως προς τους ενάγοντες
αυτούς, που έγινε δεκτή κατ’ουσίαν,
πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη,
κατά παραδοχήν του σχετικού λόγου
εφέσεως των εναγομένων, οι οποίοι
ζητούν την απόρριψη της αγωγής.

20/2003
(Εισηγητής : Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι : Α. Ασημακόπουλος, Χρ. Κανελλόπουλος).
Αναγνώριση χρέους ή αφηρημένη υπόσχεση χρέους (873875 ΑΚ). Οι διατάξεις αυτές δεν
ρυθμίζουν και την αναγνώριση χρέους αν αναφέρεται η αιτία από την οποία προέρχεται το
χρέος. Σε τέτοια περίπτωση είναι ζήτημα ερμηνείας της βούλησης των συμβληθέντων να κριθεί
αν η αναγνώριση έχει την έννοια της συμβατικής ομολογίας του χρέους ή αν η αναγνώριση
έχει την έννοια ότι με αυτήν γεννάται αυτοτελής αιτία. Σημασία της διάκρισης αυτής.

Τα άρθρα 873875 του ΑΚ
για την αφηρημένη υπόσχεση ή
αναγνώριση χρέους δεν ρυθμίζουν και
την υπόσχεση ή την αναγνώριση χρέους
στην οποία αναφέρεται η αιτία από την
οποία προέρχεται το αναγνωριζόμενο
χρέος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση
(υπόσχεση ή αναγνώριση με αναφορά
της αιτίας του χρέους), η οποία και
είναι επιτρεπτή (άρθρ. 361 του ΑΚ),
εξαρτάται εκάστοτε από την ερμηνεία
της βουλήσεως των συμβληθέντων να
κριθεί αν η αναγνώριση έχει την έννοια
της συμβατικής ομολογίας χρέους
(Καυκάς, άρθρ. 873875 &9) με την οποία
παρέχεται στον υπέρ ου η αναγνώριση
αποδεικτικό απλώς μέσον για την
ύπαρξη του χρέους ή αν η αναγνώριση

έχει την έννοια ότι με αυτήν γεννάται
αυτοτελής ενοχή ανεξάρτητη από την
υποκειμένη αιτία και κατά της οποίας ο
αναγνωρίσας οφειλέτης δεν μπορεί να
προτείνει τις ενστάσεις που είχε από την
κύρια αιτία (Καυκάς, άρθρ. 873875 &9),
ο ενάγων δε δανειστής που επικαλείται
τέτοια αναγνώριση χρέους και στηρίζει
την αξίωσή του στην εξ αυτής γεννώμενη
ως άνω αυτοτελή και ανεξάρτητη ενοχή
οφείλει να ισχυρισθεί με την αγωγή
του σαφώς και ορισμένως (άρθρ. 216
παρ.1 ΚΠολΔ) και να αποδείξει την
κατάρτιση τέτοιας συμβάσεως με τον
εναγόμενο οφειλέτη (βλ. και Γεωργιάδη
– Σταθόπουλου ΑΚ, εισαγ. άρθρ. 873875
ιδίως αρ.4).
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21/2003
(Εισηγητής : Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι : Γ. Καμποσιώρας, Χ. Λούκας).
Σπουδαίος λόγος για την καταγγελία διαρκούς ενοχικής σχέσης (μίσθωσης).
Εφαρμογή σε περίπτωση μεταβολής των περιουσιακών ή προσωπικών σχέσεων
του ενός ή των μερών.

Ο μισθωτής ισχυρίζεται ότι
λύθηκε η μίσθωση στις 461997, με
προφορική καταγγελία του για σπουδαίο
λόγο προς τον γιο της εφεσίβλητης Χ.Τ.,
που ήταν αντιπρόσωπός της, καθόσον
δεν κατόρθωσε να λάβει δάνειο από την
κτηματική τράπεζα για την κατασκευή
του κτιρίου εντός του μισθίου ακινήτου
και την λειτουργία της ανωτέρω
επιχειρήσεώς του. Ο ισχυρισμός του
αυτός, στηριζόμενος στην προκύπτουσα
από τις διατάξεις των άρθρων 588, 672,
725, 766 και 797 ΑΚ, σε συνδυασμό με
εκείνες των άρθρων 281 και 288 του
ίδιου Κώδικα, γενική αρχή του δικαίου,
σύμφωνα με την οποία σε κάθε
περίπτωση, κατά την οποία συντρέχει
σπουδαίος λόγος επιτρέπεται η
καταγγελία διαρκούς ενοχικής σχέσης,
έστω και αν δεν προβλέπεται ειδικώς
από το νόμο, όταν κατά τις αρχές της
καλής πίστης και των χρηστών ηθών
δε είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή,

όπως στην περίπτωση της μεταβολής
των περιουσιακών ή προσωπικών
σχέσεών του ή των μερών (ΑΠ 1839/
1986 Αρχ. Νομ. 40.53, ΕΑ 3721/1989
Ελλ.Δικ. 31.858, ΕΑ 11642/1986
Ελλ.Δικ. 28.1335, Ε.Πειρ. 565/1987
Ελλ.Δικ. 29.737, Παπαδάκη, Αγωγές
απόδοσης μισθίου β΄ έκδ. (1990) & 95/
1 αριθμ. 2284 επ. σελ. 681 επ., ίδιου,
Σύστημα εμπορικών μισθώσεων β΄τόμ.
(1993) & 158/1 αριθμ. 2756 ΕΠ), πρέπει
να απορριφθεί, ως αβάσιμος, καθόσον,
ανεξαρτήτως της σπουδαιότητας του
ανωτέρω λόγου, που σημειωτέον ότι
δεν αποτέλεσε και συμβατικό όρο της
μισθώσεως, δεν αποδείχτηκε ότι έλαβε
χώρα τέτοια καταγγελία. Η κρίση αυτή
του δικαστηρίου ενισχύεται και από το
γεγονός ότι δεν έγινε παράδοση του
μισθίου, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται
στην κατοχή του ο εκκαλών και να το
εκμεταλλεύεται με την υπομίσθωσή του
σε τρίτους ως αγρόκτημα.

23/2003
(Εισηγητής : Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι : Γ.Κουκούλης, Ευφρ. Φίλιππα).
Μίσθωση κατοικίας. Λέρωμα εσωτερικού τοίχου. Οφείλεται στην συμφωνημένη χρήση και
γι’αυτό δεν χωρεί αγωγή αποζημίωσης κατά του μισθωτή. «Εγγύηση» στην μίσθωση. Δεν
συμψηφίζεται σε οφειλόμενο μίσθωμα γιατί η «εγγύηση» έχει την μορφή της ποινικής ρήτρας
και καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή αν δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης ο μισθωτής.

Το λέρωμα των εσωτερικών

τοίχων του διαμερίσματος οφείλεται
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στην συμφωνημένη χρήση του και
συνεπώς πρέπει, κατά παραδοχή της
σχετικής ενστάσεως της εκκαλούσας,
να απορριφθεί το κονδύλιο της
αγωγής για επιδίκαση τέτοιας
δαπάνης. Αναφορικά με τα οφειλόμενα
μισθώματα, η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι
το μεν μίσθωμα του μηνός Οκτωβρίου
καταβλήθηκε απ’ αυτή χωρίς να
λάβει απόδειξη, το δε μίσθωμα του
μηνός Νοεμβρίου συμψηφίστηκε με
την δοθείσα κατά την σύναψη της
μισθώσεως εγγύηση. Ο ισχυρισμός της
όμως αυτός, πρέπει να απορριφθεί, και

κατά τα δύο μέρη του, ως αβάσιμος.
Κι αυτό γιατί α) δεν αποδείχθηκε
από κανένα αποδεικτικό στοιχείο η
καταβολή του ως άνω μισθώματος και
β) η ανωτέρω εγγύηση, φέρουσα την
μορφή της ποινικής ρήτρας, κατέπεσε
υπέρ της εφεσίβλητης, καθόσον η
εκκαλούσα δεν τήρησε τους όρους της
συμβάσεως, δεδομένου ότι δεν φάνηκε
συνεπής ούτε ως προς την εμπρόθεσμη
καταβολή των μισθωμάτων, ούτε ως
προς την χρησιμοποίηση του μισθίου
με επιμέλεια, προκαλώντας σ’ αυτό τις
παραπάνω φθορές.

28/2003
(Εισηγητής : Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόρος : Π. Χρονόπουλος).
Αγωγή. Διακοπή παραγραφής με την έγερσή της. Ματαίωση της συζήτησης. Η ματαίωση
δεν εξομοιώνεται με την παραίτηση από την αγωγή. Άρα δεν εφαρμόζεται το άρθρο

Ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι
έχει παραγραφεί η αξίωση διατροφής της
ενάγουσας για το χρονικό διάστημα από
την επίδοση της αγωγής (19.12.1997)
μέχρι την επίδοση της κλήσης προς
περαιτέρω συζήτηση (10.8.2000)
σύμφωνα με το άρθρο 263 ΑΚ, εφόσον
μετά την ματαίωση της συζήτησης της
κρινόμενης αγωγής δεν επανέφερε αυτή
εντός 6 μηνών, είναι νόμω αβάσιμος
και απορριπτέος. Ειδικότερα για την
εφαρμογή της παραπάνω διάταξης
πρέπει ο ενάγων να παραιτηθεί από
την αγωγή ή η αγωγή να απορριφθεί
τελεσίδικα για μη ουσιαστικούς λόγους
και αυτός (ενάγων) να μην εγείρει
πάλι την αγωγή εντός έξι μηνών. Στην

προκειμένη όμως περίπτωση, όπως
ο ίδιος ο ενιστάμενος εκθέτει, δεν
υπάρχει παραίτηση από την αγωγή ή
απόρριψη αυτής, αλλά ματαίωσή της.
Συνεπώς στην περίπτωση αυτή έχει
διακοπή η παραγραφή με την άσκηση
της αγωγής και αρχίζει νέα από την
τελευταία διαδικαστική πράξη των
διαδίκων ή του δικαστηρίου (άρθρ. 261).
Στην προκειμένη περίπτωση από την
ματαίωση της συζήτησης της αγωγής
(7.10.1999) μέχρι την επαναφορά της
με κλήση (10.8.2000) δεν παρήλθε ο
νόμιμος χρόνος της παραγραφής και
επομένως τα υπό του εναγομένου
υποστηριζόμενα είναι αβάσιμα και
απορριπτέα.
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34/2003
(Εισηγητής : Γεώργιος Λιόλιος, εφέτης).
(Δικηγόροι : Γ. Λαμπρόπουλος, Ευάγγ. Ματσούκης).
Αγροτικός Κώδικας. Γεωργικός κλήρος που παραχωρήθηκε σε ακτήμονα καλλιεργητή
για γεωργική του αποκατάσταση. Εγκατάσταση με διαθήκη από τον κληρούχο των
κατιόντων του σε τεμάχια του κλήρου. Η διάταξη αυτή είναι άκυρη (174 ΑΚ) και
θεωρούνται όλοι συγκληρονόμοι του όλου ακινήτου και σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου
ανάλογα προς την αξία του τμήματος που καταλήφθηκε στον καθένα. Διεκδίκηση
από τους κληρονόμους του κληρούχου ύστερα από 15ετία. Κατάχρηση δικαιώματος.

Κατά το άρθρο 281 ΑΚ η άσκηση
του δικαιώματος απαγορεύεται αν
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που
επιβάλλονται από την καλή πίστη
ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή
οικονομικό σκοπό του δικαιώματος.
Από αυτή την διάταξη συνάγεται ότι το
δικαίωμα της κυριότητας επί πράγματος
υπό την μορφή της διεκδικήσεως του
πράγματος από τον νομέα ή κάτοχο
αυτού ασκείται καταχρηστικώς ιδίως
στην επί μακρό χρονικό διάστημα πριν
από την διεκδίκηση, μη εξικνουμένου
ωστόσο στον χρόνο της απόκτησης
πριν από την απόκτηση της κυριότητας
επί μέρους του διεκδικητή ή του
δικαιοπαρόχου του, αμέσου ή μη, ο
νομέας ή κάτοχος διενεργούσε επί του
πράγματος διακατοχικές πράξεις και
ιδιαίτερα τέτοιες που απορροφούσαν
προσωπική εργασία εκείνου ή δαπάνες
εκείνου αναγκαίες ή επωφελείς για το
πράγμα, τις διενεργούσε υπό τα όμματα
του διεκδικητή ή του δικαιοπαρόχου
του, αυτός δε, αντίστοιχα γνωρίζοντας
ή οφείλοντας να γνωρίζει την διενέργεια
αυτών των πράξεων, αδράνησε, δηλαδή
δεν άσκησε το από την κυριότητα
και όχι από άλλη έννομη σχέση
π.χ. προβλεπομένη τυχόν στο νόμο
πλασματική νομή του, δικαίωμά του προς
απόκρουσή της από εκείνου προβολής

του και έτσι δημιούργησε σ’εκείνον την
εύλογη πεποίθηση ότι δεν πρόκειται
ν’ασκήσει ποτέ πια αυτό το δικαίωμα. Οι
διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και όταν
ακόμη το υπό συζήτηση δικαίωμα την
κυριότητα αφορά γεωργικό κλήρο που
παραχωρήθηκε σε ακτήμονα καλλιεργητή
για γεωργική του αποκατάσταση
σύμφωνα με τις διατάξεις του αγροτικού
κώδικα, που είναι μάλιστα δημοσίας
τάξεως οσάκις στην συγκεκριμένη
περίπτωση η παραβίαση των εκ του
άρθρου 281 ΑΚ θεσπιζομένων αρχών
είναι τοιαύτη, ώστε, για την αποφυγή
αφορήτων συνεπειών, επιβάλλεται να
ισχύσει ο επιτασσόμενος από το άρθρο
περιορισμός του δικαιώματος (Ολ.ΑΠ 7/
2002 Ελλ.Δικ. 43681, Ολ.ΑΠ 9/1991 ΝοΒ
39.1084, ΑΠ 229/98 Ελλ.Δικ. 391318).
Απεδείχθησαν τα ακόλουθα:
Στον Γ.Χ., παππού εκ μητρός των
εναγόντων – εκκαλούντων, είχαν
παραχωρηθεί, ως γεωργικός κλήρος,
στην θέση «Παλαιομονάστηρο»
κτηματικής περιφέρειας «Μπάχα»του
Δήμου Πατρέων ορισμένα ακίνητα
– κληροτεμάχια – μεταξύ των οποίων
και τα με αριθμούς 37 και 38. Ο Γ.Χ. που
πέθανε το 1952, χωρίς μέχρι τότε να
έχει εκδοθεί στο όνομά του ο σχετικός
τίτλος κυριότητος των παραπάνω
κληροτεμαχίων, μη γνωρίζοντας ότι
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δεν είναι δυνατός (επιτρεπτός) ο
τεμαχισμός των κλήρων, με την από
20451 δημοσία διαθήκη του, περί ης η
12012/51 πράξη του συμ/φου Πατρών
Σ.Μ., η οποία εδημοσιεύθη νόμιμα,
εγκατέστησε ως κληρονόμος του την
σύζυγό του Κ. την θυγατέρα του Μ.Α.,
μητέρα των εναγόντων, τον υιό του Κ. και
την άλλη θυγατέρα του Ε. Στην μητέρα
των εναγόντων άφησε εκτός των άλλων
«τρία στρέμματα αμπέλου στο νότιο
τμήμα της εις θέση «Παλαιομονάστηρο»
αμπέλου (πρόκειται περί του ενός εκ
των δύο επιδίκων) στο δε υιό του Κ.
άφησε «την υπόλοιπο άμπελο εις θέση
«Παληάμπελα», Παλαιομονάστηρου
προς βορρά, υπολαμβάνοντας
προφανώς ότι τα δύο κληροτεμάχια είναι
ενιαίο ακίνητο. Η παραπάνω διάταξη της
διαθήκης είναι άκυρη κατ’άρθρο 174 ΑΚ
αφού επέρχεται απαγορευμένη από
το νόμο (ΑΠ 431/68) κατάτμιση των
κληροτεμαχίων της οριστικής διανομής
χωρίς όμως να επηρεάζεται και το κύρος
της εγκαταστάσεως των τετιμημένων
ως κληρονόμων, η οποία ισχύει κατά
την αληθή βούληση του διαθέτου ως
εγκατάσταση σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου
της κληρονομίας ανάλογο προς την
αξία του καταληφθέντος σε καθένα
από τους κληρονόμους διαιρετό τμήμα
(Ολ.ΑΠ 568/86 Δνη 2885). Πάντως μετά
τον θάνατο του Γ.Χ. (1952) εξεδόθη ο
προσκομιζόμενος υπ’αριθμ. 137905/
1191971 τίτλος κυριότητος του διοικητού
της Α.Τ.Ε. νομίμως μεταγεγραμμένος στο
όνομα ορισμένων εκ των κληρονόμων
– εναγόντων, όχι όμως για κυριότητα
στα συγκεκριμένα τμήματα που όριζε
στην διαθήκη του ο Χάρλας, αλλά για
ιδανικά μερίδια επί του ολοκλήρου
του οποίου δικαιούχος ήταν ο Γ.Χ. Οι
κληρονόμοι του αρχικού κληρούχου
καίτοι δεν γνώριζαν την ακυρότητα της
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διανεμητικής του κλήρου διατάξεως της
διαθήκης, απεδέχθησαν και μετέγραψαν
την κληρονομία και συμμορφώθηκαν
προς τις διατάξεις της και από του
θανάτου του διαθέτου, επελήφθησαν
καθένας του τεμαχίου που όριζε η
διαθήκη και έκτοτε ο καθένας άρχισε
να νέμεται και να κατέχει το οριζόμενο
στην διαθήκη για καθένα χωριστό τμήμα,
συνέχισαν δε αυτό να πράττουν και μετά
το έτος 1971 που εκδόθηκε οριστικά
τίτλος κυριότητας (παραχωρητήριο) αν
και σ’ αυτά εφέροντο ως κατ’ιδανικά
μερίδια του όλου κλήρου συγκύριοι η
δε μητέρα των εναγόντων κατά 33/100
εξ αδιαιρέτου. Αυτό αποδεικνύεται ιδία
από την προσκομιζομένη 30470/25872
δήλωση αποδοχής κληρονομίας της
δικαιοπαρόχου των εναγόντων Μ.Α.
στον συμβ/φο Πατρών Χρ. Κ. που νόμιμα
μετεγράφει και στην οποία αποδέχεται ως
κληρονομιαία ακίνητα εκ της διαθήκης
του πατέρα της, τα διακεκριμένα και
χωριστά τμήματα του αναφερομένου
σ’ αυτή όλου ακινήτου και ειδικότερα
α) μια παλαιά, ερειπωμένη οικία β)
αγρόν πρώην αμπέλου εκτάσεως 30
στρεμμάτων περίπου (επιδίκου) και γ)
έτερο αγρό εκτάσεως (4) στρεμμάτων
περίπου, όπως επίσης και την 11747/87
όμοια του συμ/φου Πατρών Ν.Τ. όπου
οι κληρονόμοι του Κ.Χ. απεδέχθησαν
τα τεμάχια του κλήρου που άφησε
σ’αυτόν με την διαθήκη ο πατέρας του
Γ.Χ. Το έτος 1972 την ίδια ημέρα δηλαδή
που η δικαιοπάροχος των εναγόντων
απεδέχθη την κληρονομία του πατέρα
της, με το 30470/2581972 πωλητήριο
συμβόλαιο του ίδιου συμ/φου, νομίμως
μεταγεγραμμένου η Μ.Α. πώλησε και
μεταβίβασε προς την μοναχή – ηγουμένη
της εναγομένης, Κ.Κ., δικαιοπάροχο της
εναγομένης, το επίδικο ακίνητο δηλ. τον
αγρό εκτάσεως τριών (3) στρεμμάτων
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στην θέση Παλαιομονάστηρο δηλ. το
προς νότο τμήμα των κληροτεμαχίων
37 και 38 όπως βεβαιώνει και ο
πραγματογνώμων στην σχετική του
έκθεση. Να σημειωθεί ότι προηγουμένως
από το έτος 1959 η Μ.Α. είχε πωλήσει
ατύπως και αντί τιμήματος 53.000 δρχ.,
καταβληθέντος τότε στον σύζυγό της Π.Α.
και ένα τεμάχιο ενός στρέμματος που
περιήλθαν σ’αυτή με την ιδία διαθήκη.
Επίσης από το 1969 είχε άτυπα επίσης
πωλήσει η ίδια στην εναγομένη μονή
όλα τα κληρονομιαία ακίνητα που είχε
αποκτήσει με την διαθήκη, περί της
οποίας πωλήσεως είχε συνταχθεί και
το με ημερομηνία 2861969 ιδιωτικό
συμφωνητικό που καταρτίσθηκε μεταξύ
των και το οποίο υπέγραψε ο σύζυγός
της Π., αντί τιμήματος 150.000 δρχ.
και με βάση αυτό το συμφωνητικό
παρέδωσε έκτοτε την νομή και κατοχή
των πωληθέντων, για τα οποία αργότερα
επακολούθησε το προαναφερθέν
πωλητήριο συμβόλαιο. Επίσης με το
11748/87 πωλητήριο συμβόλαιο του
συμβ/φου Πατρών Ν.Τ., η εναγομένη
μονή, αγόρασαν από τους κληρονόμους
του Κ.Χ., αδελφού της Μ., τα 6/7 του
δικού του κληρονομικού μεριδίου. Από
τα παραπάνω περιστατικά αποδεικνύεται
ότι, ανεξαρτήτως της ακυρότητας
των τοιούτων μεταβιβάσεων, επειδή
οδηγούν σε κατάτμηση του κλήρου, οι
κληρονόμοι του Γ.Χ., απεδέχθησαν την
διανεμητή διάταξη της διαθήκης και ποτέ
δεν επεκαλέσθησαν την ακυρότητά της.
Περαιτέρω από τα ίδια αποδεικτικά μέσα
αποδείχθη ότι η εναγομένη από το έτος
1972 τουλάχιστον όταν δηλ. υπέγραψε
το πωλητήριο συμβόλαιο, επελήφθη
της νομής του επιδίκου, έκτοτε συνεχώς
κατείχε και εκμεταλλεύετο αυτά, τα
περιέφραξε, φύτευσε νέα ελαιόδενδρα,
συγκέντρωνε τον ελαιόκαρπο, ασκούσε
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τις πράξεις νομής και κατοχής που
προσιδιάζουν στην φύση του ακινήτου
χωρίς τότε η πωλήτρια Μ.Α. και για άλλα
15 χρόνια μετά την πώληση και μέχρι
του θανάτου της Μ. και για διάστημα
δέκα ετών τουλάχιστον ούτε οι ίδιοι οι
ενάγοντες οι οποίοι απεδέχθησαν την
κληρονομία των γονέων τους Π. και
Μ.Α. με τις 5594/87 και 23354/97 πράξεις
αποδοχής κληρονομίας της συμ/φου
Πατρών Α.Σ., νομίμως μεταγεγραμμένες,
δεν αμφισβήτησασν αυτή την
κατάσταση, ουδέ διαμαρτυρήθηκαν,
ούτε επεκαλέστηκαν ίδια δικαιώματα
συγκυριότητος μέχρι του χρόνου
εγέρσεως της ένδικης αγωγής (1998),
όπως και ο μάρτυς Η.Σ. καταθέτει
ενώπιον του Πρωτοβαθμίου δικαστηρίου
«το 1972 πώλησε η πεθερά μου στην
μονή το κομμάτι που κληρονόμησε από
τον πατέρα της. Η μονή το κατέχει από το
1972. Έχει ελιές, παίρνει το λάδι φύτεψαν
καινούργιες ελιές, το έχει περιφράξει με
δικτυωτό σύρμα και πασσάλους». Με
την κατάθεση του παραπάνω μάρτυρα
συμπορεύεται και εκείνη του ετέρου
μάρτυρος Κ.Γ. στον οποίο η εναγομένη
εξεμίσθωνε τα επίδικα «ξέρω το επίδικο
από το 1964. Είχαμε νοικιάσει εμείς και
τα καλλιεργούσαμε πρώτα ο πατέρας
μου και μετά εγώ, από το μοναστήρι,
το οποίο το είχε νοικιάσει από την Μ.Α.
μέχρι το 1970, μετά το αγόρασε από
την Μ. το καλλιεργούμε μέχρι σήμερα
με κηπευτικά και δημητριακά. Έχει
2530 ελαιόδενδρα. Το λάδι το παίρνει
το μοναστήρι, είναι περιφραγμένο με
συρματόπλεγμα και πασσάλους … Από
το 1987 μέχρι το 1997 δεν είδα να έλθει
ποτέ κανένας στο μοναστήρι ή σε μένα
να διεκδικήσει κάποιο δικαίωμα … από
το 1987 μέχρι το 1997 δεν ήρθαν ποτέ
οι κληρονόμοι να διεκδικήσουν κάτι»
(ιδέτε κατάθεση ως άνω μάρτυρα). Οι
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καταθέσεις των παραπάνω μαρτύρων
ενισχύονται και από το περιεχόμενο
της εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης
του ορισθέντος με την 94/2001
απόφαση του παρόντος δικαστηρίου
πραγματογνώμονος Α.Κ. σύμφωνα με
την οποία α) τα επίδικα ακίνητα που
αποτελούν τμήματα των υπ’αριθμ. 37 και
38 κληροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο
αγοραπωλητήριο συμβόλαιο με το οποίο
η μητέρα των εναγόντων τα μεταβίβασε
στην δικαιοπάροχο της εναγομένης και
β) τα επίδικα περιέχονται στις αποδοχές
κληρονομίας των εναγόντων.
Ενόψει όλων των προεκτεθέντων
και ειδικότερα του ότι η Μ.Α. μητέρα
και δικαιοπάροχος των εναγόντων
από το έτος 1972 τουλάχιστον που
πώλησε και παρέδωσε τα επίδικα στην
δικαιοπάροχο της εναγομένης ιεράς
μονής, γνώριζε αυτή την πραγματική
κατάσταση αφού άλλωστε η ίδια
είχε παραδώσει τα επίδικα ποτέ δεν
εναντιώθηκε σ’αυτή και για 15 χρόνια
μετά την πώληση και μέχρι του θανάτου

της το έτος 1987 και στην συνέχεια οι
ίδιοι οι ενάγοντες οι οποίοι και αυτοί
ήταν άμεσοι γνώστες της καταστάσεως
αφού ήταν κάτοικοι Πατρών, έβλεπαν
την εναγομένη συνεχώς στην κατοχή
των επιδίκων, να επιμελείται αυτών
(περίφραξη, καλλιέργεια, συγκομιδή
καρπών, εκμίσθωση) και απεδέχοντο
αυτή και δεν άσκησαν τα δικαιώματά
τους, εύλογα δημιουργήθηκε στην
εναγομένη η εδραία πεποίθηση ότι δεν
πρόκειται στο μέλλον να αμφισβητηθούν
τα δικαιώματά της επί των επιδίκων
λαμβανομένου μάλιστα υπ’όψιν ότι οι
ενάγοντες γνωρίζουν ότι η εναγομένη
αγόρασε με συμβόλαιο τα επίδικα και
κατέβαλε το τίμημα στον δικαιοπάροχό
τους και πατέρα της Π.Α.,η άσκηση της
ενδίκου αξιώσεως υπερβαίνει προφανώς
τα όρια τα επιβαλλόμενα από την καλή
πίστη, τα χρηστά ήθη, τον κοινωνικό
και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος
(άρθρ. 281 ΑΚ) και καθίσταται η αγωγή
απορριπτέα ως ουσία αβάσιμη.

106/2003
(Εισηγητής : Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι : Θ. Γκάτσης, Π. Διονυσόπουλος).
Οικογένεια (κατά το άρθρο 932 Α.Κ.). Δεν περιλαμβάνεται ο σύζυγος τέκνου του
θανατωθέντος (από θυγατέρα γαμβρός). Και για τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται
στην «οικογένεια» δύναται το δικαστήριο να μην επιδικάσει αποζημίωση για ψυχική
οδύνη αν διαπιστώσει ότι δεν υπήρχαν, όσο ζούσε ο θανατωθείς, ανάμεσα στα μέλη
της οικογένειας (ή μερικών από αυτά) κατ’αυτού, αισθήματα αγάπης και στοργής.

Κατά το άρθρο 932 εδ.3 Α.Κ., σε
περίπτωση θανατώσεως προσώπου,
η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να
επιδικαστεί στην οικογένεια του θύματος,
λόγω ψυχικής οδύνης. Στην διάταξη αυτή
δεν γίνεται προσδιορισμός της έννοιας

του όρου «οικογένεια του θύματος»,
προφανώς γιατί ο νομοθέτης δεν θέλησε
να διαγράψει δεσμευτικώς τα όρια ενός
θεσμού, ο οποίος, ως εκ της φύσεώς
του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις
εκ των κοινωνικών διαφοροποιήσεων
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κατά την διαδρομή του χρόνου. Κατά
την αληθή, όμως, έννοια της εν λόγω
διατάξεως που απορρέει από τον σκοπό
της θεσπίσεώς της, στην οικογένεια
του θύματος περιλαμβάνονται ο
σύζυγος και οι εγγύτεροι και στενώς
συνδεόμενοι συγγενείς του θανόντος
που δοκιμάστηκαν ψυχικά από την
απώλειά του και προς ανακούφιση του
ηθικού πόνου των οποίων στοχεύει η
διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν
μαζί του ή διέμεναν χωριστά. Υπό την
έννοια αυτή, μεταξύ των προσώπων
τούτων δεν περιλαμβάνεται ο σύζυγος
τέκνου του θανόντος, όπως ο από
θυγατέρα γαμβρός του – πρώτος
βαθμός συγγενείας εξ αγχιστείας
– ανεξαρτήτως αν υπάρχουν και άλλοι
εγγύτεροι συγγενείς ή αν αυτός είναι ο
μόνος τέτοιος του θανόντος, το πόρισμα
δε τούτο ενισχύεται από τις διατάξεις των
άρθρων 57 εδ.2 και 59 ΑΚ που εγγύτερα
προσεγγίζουν το ζήτημα και με τις
οποίες καθορίζονται περιοριστικώς τα

πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν
την προστασία της προσωπικότητας
του θανόντος προσώπου και την
επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης
λόγω ηθικής βλάβης, μεταξύ των
οποίων δεν περιλαμβάνεται ο από
θυγατέρα γαμβρός του νεκρού εκ
μόνης της συγγενικής του σχέσεως,
ενώ, σημειωτέον, η επιδίκαση της από
το άρθρο 932 εδ. 3 Α.Κ. προβλεπόμενης
χρηματικής
ικανοποίησης
στα
δικαιούμενα πρόσωπα τελεί υπό την
αυτονόητη προϋπόθεση που συνιστά
πραγματικό ζήτημα, της υπάρξεως,
κατ’εκτίμηση του δικαστή της ουσίας,
μεταξύ αυτών και του θανόντος, όταν
ο τελευταίος ζούσε, αισθημάτων
αγάπης και στοργής, η διαπίστωση
της ανυπαρξίας των οποίων μπορεί να
οδηγήσει στον αποκλεισμό είτε όλων
των προσώπων αυτών, είτε κάποιων ή
κάποιου από αυτούς, από την επιδίκαση
της εν λόγω χρηματικής ικανοποίησης
(βλ. ΑΠ 160/2001 ΝοΒ 50.319).

108/2003
(Εισηγητής : Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι : Σπ. Πουλακίδας, Ι. Ρουσσά του Ν.Σ.Κ., Α.Λυμπέρης).
Αποζημίωση από παράνομη χρήση ακινήτου. Κατάληψη ακινήτου από το Ελληνικό
Δημόσιο επί μία δεκαετία. Παραχώρηση του ακινήτου αυτού σε δήμο για την εναπόθεση
απορριμάτων. Κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου με καλή πίστη ενόψει δικαιώσεώς του
από δικαστικές αποφάσεις. Συνέχιση της κατοχής μετά από (νεότερη) αμετάκλητη
απόφαση που δικαιώνει τον κύριο του ακινήτου. Ευθύνη προς αποζημίωση από το
Ελληνικό Δημόσιο για τον χρόνο από την δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης (του
Εφετείου) μέχρι την απόδοσή του. Καλή και κακή πίστη του κατόχου.

O ενάγων είναι κύριος ενός
ακινήτου, εκτάσεως 35 περίπου
στρεμμάτων, που βρίσκεται στην θέση
«Καμίνι» ή «Μπαράζι» της κτηματικής
περιφέρειας της κοινότητας Σελινούντας
Αιγιαλείας και συνορεύει ανατολικά .…

Το ακίνητο αυτό περιήλθε στον ενάγοντα
δυνάμει του 5178/2831973 δωρητηρίου
συμβολαίου της συμ/φου Αιγίου Ε.Π.,
που έχει μεταγραφεί νόμιμα από τον
πατέρα του Π.Κ. Το πρώτο εναγόμενο
Ελληνικό Δημόσιο, θεωρώντας ότι η
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ανωτέρω έκταση ήταν ανέκαθεν δική του
ως παραποτάμια, που σχηματίστηκε από
την τακτοποίηση της κοίτης του ποταμού
Σελινούντα, κατόπιν τεχνικών έργων που
έγιναν απ’αυτό, εξέδωκε εναντίον του
ενάγοντος το από 2711980 πρωτόκολλο
διοικητικής αποβολής. Κατά του
πρωτοκόλλου αυτού, ο τελευταίος
άσκησε την από 1431980 ανακοπή του
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας. Το
Δικαστήριο αυτό, με την 32/1980
απόφασή του, δέχθηκε την παραπάνω
ανακοπή και ακύρωσε το προσβαλλόμενο
πρωτόκολλο. Στην συνέχεια όμως το
Ελληνικό Δημόσιο άσκησε κατά της
ανωτέρω αποφάσεως την από 1441982
έφεσή του ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αιγίου. Η έφεση αυτή έγινε
δεκτή με την 122/1982 απόφαση του ως
άνω Δικαστηρίου και αφού εξαφανίστηκε
η εκκληθείσα απόφαση, επικυρώθηκε το
ανακοπτόμενο πρωτόκολλο διοικητικής
αποβολής. Έτσι, αποβλήθηκε ο ενάγων
από την νομή του ακινήτου του και
εγκαταστάθηκε σ’αυτό το Ελληνικό
Δημόσιο. Ακολούθως, ο ενάγων
απηύθυνε προς το Ελληνικό Δημόσιο και
κοινοποίησε σ’ αυτό, στις 1731983,
κατ’άρθρο 8 του Νόμου 1539/1938, την
από 1031983 αίτηση θεραπείας,
ζητώντας να αναγνωριστεί ότι είναι
κύριος του ως άνω ακινήτου και να
αποδοθεί τούτο σ’ αυτόν. Μετά την
παρέλευση άπρακτης της εξάμηνης
προθεσμίας του ανωτέρω άρθρου, αυτός
άσκησε κατά του Δημοσίου την από
2091983 αναγνωριστική αγωγή του
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αιγίου, με την οποία και πάλι ζητούσε να
αναγνωριστεί κύριος της παραπάνω
εκτάσεως. Η αγωγή του αυτή
απορρίφθηκε κατ’ουσίαν με την 40/1987
απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου. Κατά
της αποφάσεως αυτής, ο ενάγων άσκησε
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ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από
261988 έφεσή του, το οποίο δέχθηκε
αυτή με την 1152/1990 απόφασή του και
αφού εξαφάνισε την πρωτόδικη
απόφαση, τον αναγνώρισε κύριο του
προαναφερομένου ακινήτου. Η απόφαση
αυτή κατέστη αμετάκλητη μετά την
έκδοση της 82/1993 αποφάσεως του
Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε
η ασκηθείσα σχετική αναίρεση του
Ελληνικού Δημοσίου. Μετά την έκδοση
και της τελευταίας αποφάσεως, το
εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο απέδωσε
στον ενάγοντα το διεκδικούμενο ακίνητο,
διαγράφοντας τούτο από το βιβλίο
καταγραφής δημοσίων κτημάτων της
Δ.Ο.Υ. Αιγίου, στο οποίο είχε καταγραφεί
ως δημόσιο κτήμα το έτος 1983.
Παράλληλα, η Κτηματική Εταιρεία του
Ελληνικού Δημοσίου, λόγω του ότι είχε
παραχωρήσει στις 11101983 την χρήση
του ανωτέρω ακινήτου για χρονικό
διάστημα δέκα ετών στον δεύτερο
εναγόμενο Δήμο Αιγίου, προκειμένου να
το χρησιμοποιήσει για την υγειονομική
ταφή των απορριμάτων των δημοτών
του, με το 179/651994 έγγραφό της,
υπενθύμισε σ’αυτόν ότι η περίοδος της
παραχωρήσεως για τον παραπάνω
σκοπό έληξε στις 5101993 και δεν θα
ανανεωνόταν επειδή το ακίνητο τούτο
έπαψε να είναι δημόσιο. Ο Δήμος Αιγίου,
κατά το χρονικό διάστημα των δέκα (10)
ετών που χρησιμοποιούσε το ακίνητο του
ενάγοντος ως ανωτέρω, εναπόθεσε
σ’αυτό ποσότητα απορριμάτων 140.000
κυβικών μέτρων περίπου. Τα απορρίματα
αυτά εναπόθεσε τόσο σε έκταση 17.000
τ.μ. περίπου επί του ανατολικού τμήματος
του ως άνω ακινήτου και σε έκταση 4.000
τ.μ. περίπου επί του νοτίου τμήματος
αυτού, εντός κοιλοτήτων, βάθους μέχρι
και τριών (3) μέτρων, που σχηματίστηκαν
διαδοχικώς με την απόληψη απ’αυτόν
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(Δήμο Αιγίου) ποσότητας αμμοχαλίκου
50.000 κυβικών μέτρων περίπου, όσο
και σε μέρη της υπόλοιπης εκτάσεως
επάνω στην φυσική επιφάνειά της.
Αναμφιβόλως, τα παραπάνω είχαν ως
αποτέλεσμα την χειροτέρευση του
ακινήτου του ενάγοντος, καθόσον α)
κατέβηκε η στάθμη της φυσικής
επιφάνειάς του σε έκταση 21.000 τ.μ.
περίπου μέχρι και τριών (3) μέτρων, β)
οι
σχηματισθείσες
κοιλότητες
πληρώθηκαν με απορρίμματα και γ)
επηρεάστηκε δυσμενώς η φύση και ο
προορισμός του. Για την χειροτέρευση
αυτή του ως άνω ακινήτου ευθύνεται,
σύμφωνα με τα άρθρα 1097 και 1098 ΑΚ,
το πρώτο εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο,
αλλά μόνο γι’αυτή που επήλθε κατά το
χρονικό διάστημα μετά την 30101990,
που δημοσιεύθηκε η προαναφερομένη
1152/1990 απόφαση του Δικαστηρίου
τούτου και με την οποία αναγνωρίστηκε
ο ενάγων κύριος του εν λόγω ακινήτου.
Και τούτο, γιατί από τον χρόνο αυτόν το
εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο ήταν κακής
πίστεως νομέας, καθόσον, ενώ γνώριζε
ότι το ανωτέρω ακίνητο δεν ήταν δικό του,
υπαίτια και παράνομα το παρακρατούσε
και δεν το απέδωσε στον ενάγοντα, αλλά
άφησε τον δεύτερο εναγόμενο Δήμο
Αιγίου να το χρησιμοποιεί για τον
προαναφερόμενο σκοπό. Κατά το
προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήτοι
από 5101983, που επιδόθηκε στο
Ελληνικό Δημόσιο η προαναφερόμενη
αναγνωριστική αγωγή κυριότητας του
ενάγοντος (βλ. την προσκομιζομένη 1429
β/5101983 έκθεση επιδόσεως του
δικαστικού επιμελητή Ι.Γ.) μέχρι τις
30101990, το τελευταίο ήταν καλής
πίστεως νομέας και δεν το βαρύνει καμία
υπαιτιότητα για την χειροτέρευση του
παραπάνω ακινήτου, καθόσον πίστευε
βάσιμα ότι το εν λόγω ακίνητο ήταν δικό
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του και ως εκ τούτου είχε δικαίωμα να
παραχωρήσει τούτο στο δεύτερο
εναγόμενο Δήμο Αιγίου για την
υγειονομική ταφή των απορριμμάτων
των δημοτών του, ενόψει μάλιστα και των
παραπάνω εκδοθεισών 122/1982 και
40/1987 αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αιγίου και Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αιγίου, αντιστοίχως, από
τις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, η μεν
πρώτη δέχθηκε την έφεσή του κατά της
32/1980 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου
Αιγιαλείας και επικύρωσε το πρωτόκολλο
διοικητικής αποβολής που εξέδωκε
εναντίον του ενάγοντος o Οικονομικός
Έφορος Αιγίου, η δε δεύτερη (απόφαση)
απέρριψε την ανωτέρω αγωγή κυριότητας
του τελευταίου. Ο Δήμος Αιγίου δεν
ευθύνεται για την χειροτέρευση του
ακινήτου του ενάγοντος, ούτε και για το
χρονικό διάστημα μετά την δημοσίευση
της ανωτέρω 1152/1990 αποφάσεως του
Δικαστηρίου τούτου, καθόσον δεν έλαβε
γνώση αυτής με οποιοδήποτε τρόπο
μέχρι τις 10101993, μέχρι του οποίου
χρόνου ο ενάγων ζητεί με την αγωγή του
αποζημίωση για τον παραπάνω λόγο,
αλλά πολύ αργότερα με το
προαναφερόμενο 179/651994 έγγραφο
της Κτηματικής Εταιρείας του Ελληνικού
Δημοσίου. Κατά το χρονικό διάστημα
από 30101990 έως 10101993, κατά το
οποίο το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο
ευθύνεται σε αποζημίωση του ενάγοντος
για την χειροτέρευση του ακινήτου του, ο
δεύτερος εναγόμενος Δήμος Αιγίου, που
είχε την κατοχή του, εναπόθεσε στα
προαναφερόμενα μέρη του ποσότητα
απορριμμάτων 50.000 κυβικών μέτρων,
ενώ την υπόλοιπη ποσότητα των 90.000
κυβικών μέτρων την είχε εναποθέσει
σ’αυτό κατά το προηγούμενο χρονικό
διάστημα από 10101983 έως 30101990.
Η αποζημίωση αυτή του ενάγοντος
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ανέρχεται στο ποσό των 40.000.000
δραχμών, που αντιστοιχεί στην δαπάνη
για την απομάκρυνση της παραπάνω
ποσότητας απορριμμάτων των 50.000
κυβικών μέτρων από το ακίνητό του, ήτοι
για την συλλογή αυτών, την φόρτωσή
τους σε αυτοκίνητα και την μεταφορά
τους σε άλλον χώρο (50.000 μ3 Χ 800
δρχ.), καθώς και στο ποσό των 5.000.000
δραχμών, που αντιστοιχεί στην δαπάνη
για την μεταφορά αμμοχάλικου και την
διάστρωση
αυτού
εντός
των
σχηματισθεισών, κατά το ως άνω χρονικό
διάστημα της ευθύνης του Ελληνικού
Δημοσίου, κοιλοτήτων επί του εδάφους
του, σε τρόπο ώστε να επανέλθει τούτο
(ακίνητο) στην προηγούμενη κατάστασή
του.
Περαιτέρω,
από
την
προαναφερόμενη υπαίτια και παράνομη
συμπεριφορά του εναγομένου Ελληνικού
Δημοσίου κατά το τελευταίο χρονικό

διάστημα, ο ενάγων στερήθηκε την
χρήση του ακινήτου του. Έτσι, ζημιώθηκε
το ποσό που θα εισέπραττε με πιθανότητα
κατά την συνηθισμένη πορεία των
πραγμάτων από την εκμίσθωση του ως
άνω ακινήτου του σε τρίτους και κυρίως
σε επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών,
σπαστηροτριβείων και παραγωγής
ετοίμου σκυροδέματος. Το ποσό αυτό
ανέρχεται ως ακολούθως: α) για το
χρονικό διάστημα από 1111990 έως
10101991, σε 1.700.000 δραχμές (11
μήνες + 10 ημέρες Χ 150.000 δραχμές
τον μήνα), β) για το χρονικό διάστημα
από 11101991 έως 10101992 σε
2.040.000 δραχμές (12 μήνες Χ 170.000
δραχμές τον μήνα) και γ) για το χρονικό
διάστημα από 11101992 έως 10101993,
σε 2.280.000 δραχμές (12 μήνες Χ
190.000 δραχμές τον μήνα) και συνολικά
6.020.000 δραχμές.

119/2003
(Εισηγητής : Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι : Θ. Χρονόπουλος, Μ. Μενδρινός).
Μίσθωση ακινήτου. Χωρεί αναπροσαρμογή του μισθώματος βάσει του άρθρου 288
ΑΚ. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ενοχή, άσχετα αν αυτή απορρέει
από σύμβαση ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει
ευθέως από το νόμο εκτός αν προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν
συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ.

Η διάταξη του άρθρου 288 του ΑΚ, κατά
την οποία ο οφειλέτης έχει υποχρέωση
να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί
η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και
τα συναλλακτικά ήθη, εφαρμόζεται σε
οποιαδήποτε ενοχή, ασχέτως αν αυτή
απορρέει από σύμβαση ετεροβαρή ή
αμφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία
ή αν πηγάζει ευθέως από το νόμο,

εκτός αν προβλέπεται άλλη ανάλογη
ειδική προστασία ή αν συντρέχουν
οι ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής
του άρθρου 388 του ΑΚ. Η ανωτέρω
διάταξη, η οποία εφαρμόζεται τόσο
υπέρ του οφειλέτη όσο και υπέρ του
δανειστή, παρέχει στον δικαστή την
δυνατότητα, όταν, λόγω συνδρομής
ειδικών συνθηκών, η εμμονή στην
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εκπλήρωση της παροχής είναι αντίθετη
προς την ευθύτητα και εντιμότητα που
επιβάλλονται στις συναλλαγές, να την
επεκτείνει ή να την περιορίσει με βάση
αντικειμενικά κριτήρια κατά τις αντιλήψεις
που κρατούν στις συναλλαγές, στο
επίπεδο εκείνο που ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής
πίστης. Επομένως και ο μισθωτής
μπορεί να ζητήσει την αναπροσαρμογή
(μείωση) του οφειλόμενου μισθώματος,
αρχικού ή μετά από συμβατική ή νόμιμη
αναπροσαρμογή, με βάση, εκτός από
το άρθρο 388 και το άρθρο 288 του
ΑΚ, εφόσον εξαιτίας προβλεπτών ή
απρόβλεπτων περιστάσεων επήλθε
αδιαμφισβήτητα τόσο ουσιώδης μείωση
της μισθωτικής αξίας του μισθίου,

ώστε με τις συγκεκριμένες συνθήκες η
εμμονή του εκμισθωτή στην καταβολή
του συμφωνημένου μισθώματος να
είναι αντίθετη προς την ευθύτητα
και εντιμότητα που απαιτούνται στις
συναλλαγές και να επιβάλλεται σύμφωνα
με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη – παρά την ανάγκη κατοχυρώσεως
της ασφάλειας των συναλλαγών, η
οποία πάντοτε πρέπει να συνεκτιμάται
– η αναπροσαρμογή του μισθώματος
στο επίπεδο εκείνο, το οποίο αίρει την
δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών
και αποκαθιστά την διαταραχθείσα καλή
πίστη (βλ. Ολ. ΑΠ 9/1997 Ελλ.Δνη
38.767, ΑΠ 103/2001 Ελλ.Δνη 42.718,
ΑΠ 63/2000 Ελλ.Δνη 41.760, ΑΠ494/
1999 Ελλ.Δνη 40.1085).

142/2003
(Εισηγητής : Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι : Σ. Κολλιόπουλος, Γ. Γεωργιτσόπουλος).
Μίσθωση. Αγωγή για φθορές του μισθίου, έστω και από αδικοπραξία του μισθωτή.
Η αξίωση παραγράφεται σε έξι μήνες από την παράδοση του μισθίου (602.1 ΑΚ).
Παραγραφή σε επιδικία. Διακοπή και με την κοινοποίηση ενδίκου μέσου (έφεσης)
που λογίζεται ως διαδικαστική πράξη (261 ΑΚ). Περιστατικά.

Κατά την διάταξη του άρθρου 602
εδ. 1 Α.Κ., οι αξιώσεις του εκμισθωτή
για αποζημίωση εξαιτίας μεταβολών
ή φθορών στο μίσθιο παραγράφονται
ύστερα από έξι μήνες αφότου το
ανέλαβε. Στην παραγραφή αυτή
υπόκειται κάθε αξίωση του εκμισθωτή
για αποζημίωση για φθορές ακόμη και
αν αυτή πηγάζει από αδικοπραξία του
μισθωτή. Εξάλλου, από την διάταξη
του άρθρου 261 ΑΚ συνάγεται, ότι αν η
παραγραφή διακόπηκε με την άσκηση
της αγωγής, η ίδια παραγραφή, δηλαδή
ομοειδής με αυτή που διακόπηκε, αρχίζει
σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως

του είδους της ως βραχυπρόθεσμης
ή συνήθους, ευθύς από την αγωγή
αυτή, διακόπτεται δε μετά από κάθε
διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή
του δικαστηρίου και αμέσως μετά την
επιχείρηση αυτής αρχίζει ισόχρονη με
την αρχική παραγραφή, η οποία μπορεί
να συμπληρωθεί με την παρέλευση του
χρόνου που ισχύει γι’αυτή, εφόσον δεν
μεσολαβήσει κάποια νέα διαδικαστική
πράξη ή άλλος λόγος διακοπής πριν
από την τελεσίδικη περάτωση της δίκης.
Έτσι, εφόσον η αξίωση έχει καταστεί
επίδικη, η παραγραφή μπορεί να
συμπληρωθεί σε επιδικία, αν οι διάδικοι
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απρακτούν (ΑΠ 852/2001 ΝοΒ 50.966,
Εφ.Αθ. 3799/1998 Ελλ.Δνη 40.182,
Εφ.Θεσ. 205/2000 Αρμ. 56.1805,
Εφ.Πειρ. 220/1998 Ελλ.Δνη 39.917).
Περαιτέρω, ως διαδικαστική πράξη,
συνεπαγόμενη την κατ’άρθρο 261 ΑΚ
διακοπή της παραγραφής, λογίζεται
κάθε πράξη των διαδίκων ή νομίμων
αντιπροσώπων και πληρεξουσίων
αυτών ή της δικαστικής αρχής που
περιέχει τα στοιχεία δικαστικής ενέργειας
και είναι κατά τις ισχύουσες δικονομικές
διατάξεις, αναγκαία προς έναρξη,
συνέχιση ή αποπεράτωση της δίκης
(ΑΠ 741/1975 ΝοΒ 24.141, Καλογερά,
στον ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου,
άρθρο 261 αρ.8). Τέτοια πράξη είναι
και η κοινοποίηση ενδίκου μέσου κατά
της οριστικής αποφάσεως και η κλήση
προς συζήτηση (Εφ.Αθ. 9174/2000
Αρχ.Ν. ΝΓ΄93, Εφ.Θεσ. 3239/1992 Αρμ.
47.143). Στην προκειμένη υπόθεση, ο
εναγόμενος προβάλλει με τις προτάσεις
του κατά την παρούσα συζήτηση την
ένσταση της παραγραφής της επίδικης
αξιώσεως, ισχυριζόμενος ειδικότερα, ότι
η αξίωση της ενάγουσας για αποζημίωση
από φθορές στο μίσθιο έχει παραγραφεί
κατά την διάρκεια της επιδικίας, γιατί
παρήλθε εξάμηνο από την επίδοση προς
αυτόν της κρινόμενης εφέσεως και μέχρι
την συζήτηση αυτής. Η ένσταση αυτή

προβάλλεται παραδεκτώς για πρώτη
φορά κατά την παρούσα συζήτηση της
εφέσεως, γιατί είναι οψιγενής (άρθρ. 269
&2γ, 524 &1 και 527 &2 και 3 ΚΠολΔ,
Σαμουήλ, η έφεση (1993) αρ.702 σελ.
224225, Εφ.Αθ. 3799/1998 ό.π., Εφ.Αθ.
4061/1994 ΝοΒ 43.720, Εφ.Θεσ.
205/2000 ό.π.) και είναι νόμιμη, γιατί
στηρίζεται στις παραπάνω διατάξεις
των άρθρων 602 και 261 Α.Κ. Από την
υπ’αριθμ. 5199 Δ΄/15112001 έκθεση
επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή
του Πρωτοδικείου Πατρών Μ.Κ. που
προσκομίζει η ενάγουσα, αποδεικνύεται,
ότι η υπό κρίση έφεση επιδόθηκε στον
εναγόμενο στις 15112001 και έκτοτε
παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερου
του εξαμήνου μέχρι την επόμενη
διαδικαστική πράξη της συζήτησης της
υποθέσεως ενώπιον του δικαστηρίου
τούτου στις 912003, ώστε πράγματι η
ένδικη αξίωση της ενάγουσας υπέπεσε
στην παραπάνω εξάμηνη εν επιδικία
παραγραφή. Από την ενάγουσα δεν
προβάλλεται (κατ’ αντένσταση), ούτε
και αποδεικνύεται από κανένα έγγραφο
της δικογραφίας, ότι έγινε καμιά άλλη
διαδικαστική πράξη από τον δικαιούχο
ή υπόχρεο της επίδικης αξιώσεως.
Επομένως, η πιο πάνω ένσταση του
εναγομένου πρέπει να γίνει δεκτή και
ως ουσιαστικά βάσιμη.

188/2003
(Εισηγητής : Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι : Π.Διονυσόπουλος, Α.Αγγελόπουλος).
Αναπηρία ή παραμόρφωση που προκλήθηκε από αδικοπραξία (αυτοκινητικό
ατύχημα). Μπορεί να θεμελιώσει την αυτοτελή αξίωση για την αποζημίωση αν επιδρά
στο οικονομικό μέλλον του παθόντος (931 Α.Κ.). Άρα απαιτούνται στοιχεία πέρα από
εκείνα που απαιτούνται για την θεμελίωση αξιώσεων με βάση τα άρθρα 929 και 932
Α.Κ. Καταστροφή πράγματος. Στοιχεία της σχετικής αγωγής. Περιστατικά.
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Κατά το άρθρο 931 του Α.Κ.,
η αναπηρία ή η παραμόρφωση που
προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται
ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της
αποζημιώσεως αν επιδρά στο μέλλον
του. Από την διάταξη αυτή σε συνδυασμό
με εκείνες των άρθρων 298, 299, 914,
929 και 932 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει
ότι η αναπηρία ή η παραμόρφωση που
προξενείται στον παθόντα, ανεξαρτήτως
φύλλου, εκτός από την επίδραση που
μπορεί να ασκήσει τόσο στο ύψος των
χρηματικών ποσών που θα στερείται ο
παθών στο μέλλον ή θα ξοδεύει επί πλέον
εξ αιτίας της αυξήσεως των δαπανών
του, όσο και στο ύψος της χρηματικής
ικανοποιήσεως που θα επιδικασθεί για
την ηθική βλάβη, μπορεί να θεμελιώσει
και αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση αν
επιδρά στο μέλλον του. Η διατύπωση της
διατάξεως του άρθρου 931 παρέχει βάση
για τέτοια αξίωση, αν και εφόσον, κατά
την αληθινή έννοιά της η αναπηρία ή η
παραμόρφωση επιδρά στο οικονομικό
μέλλον του παθόντος, που δεν μπορεί
να καλυφθεί εντελώς με τις παροχές
που προβλέπονται από τις διατάξεις
των άρθρων 929 και 932 του ΑΚ, τα
οποία συνθέτουν την ως άνω έννοια
της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης,
στο μέλλον του παθόντος. Επομένως,
για την θεμελίωση της αυτοτελούς
αξιώσεως από το άρθρο 931 του Α.Κ.
απαιτείται να συντρέχουν περιστατικά
πέραν εκείνων που απαιτούνται για
την θεμελίωση αξιώσεων με βάση τα
άρθρα 929 και 932 του ίδιου κώδικα,
τα οποία θα συνθέτουν την παραπάνω
έννοια της επίδρασης της αναπηρίας
ή της παραμόρφωσης στο μέλλον του
παθόντος (βλ. ΑΠ 1582/2001, ΝοΒ
50,1662 και Δνη 2002,701, 477/2001,
Δνη 2002, 383, 100/2001, Δνη 2001,
672, 153/2000, Δνη 2001, 1283, 274/99,
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Δνη 99, 1298, 840/98, ΝοΒ 48,34, 70/94,
Δνη 96,78, 899/93, Δνη 95,134). Ακόμη,
από τις διατάξεις των άρθρων 297298
του ΑΚ συνάγεται ότι σε περίπτωση
καταστροφής πράγματος η ζημία
συνίσταται στην αξία αυτού, το ποσό της
οποίας αποτελεί και την επιδικαστέα στον
κύριο του πράγματος αποζημίωση, όταν
αυτή παρέχεται σε χρήμα. Η αναγραφή
δε της ολοκληρωτικής καταστροφής του
πράγματος και της αξίας του κατά τον
χρόνο καταστροφής αρκούν για την
πληρότητα του δικογράφου της αγωγής
περί αποζημιώσεως και δεν είναι
απαραίτητο να αναφέρονται, προκειμένου
περί καταστροφής αυτοκινήτου, οι επί
μέρους βλάβες που προκλήθηκαν σε
αυτό, η δαπάνη αποκαταστάσεώς του, ο
τύπος του οχήματος, το έτος κατασκευής
και η κατάστασή του κατά τον χρόνο
του ατυχήματος, διότι τα στοιχεία αυτά
δεν ανάγονται στην ιστορική βάση της
αγωγής και μπορούν να προκύψουν
και από τις αποδείξεις (βλ. Εφ.Αθ.
9689/98, Δνη 2000, 454, όπου και
άλλες παραπομπές). Εν προκειμένω,
στην αγωγή επί της οποίας εκδόθηκε η
εκκαλουμένη απόφαση εκτίθεται μεταξύ
άλλων ότι από υπαιτιότητα του πρώτου
των εκκαλούντων κατά την οδήγηση
του ΑΧΖ …Ι.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου
επήλθαν και οι ακόλουθες ζημιές, στις
οποίες αναφέρεται η κρινόμενη έφεση: α)
καταστράφηκε ολοσχερώς το επακριβώς
περιγραφόμενο αυτοκίνητο της δεύτερης
εφεσίβλητης αξίας κατά τον χρόνο του
ατυχήματος 3.600.000 δρχ., το οποίο
υπέστη τις αναφερόμενες στην αγωγή
βλάβες, η αποκατάσταση των οποίων
ήταν αδύνατη και πάντως, εκτός του
ότι το όχημα δεν θα μπορούσε να
κυκλοφορήσει ασφαλώς, το κόστος
επισκευής θα υπερέβαινε την αξία του,
β)τραυματίσθηκε σοβαρά ο πρώτος
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των εφεσιβλήτων (υιός της δεύτερης),
ο οποίος υπέστη εξάρθρημα γόνατος,
κάταγμα κοτύλης και εξάρθρημα
αριστερού ισχύου, με αποτέλεσμα
λόγω πάρεσης περονιαίου αριστερά
και κνημιαίου νεύρου να έχει χρόνια
αδυναμία στην κάμψη και έκταση
αριστερού ποδιού, στο οποίο (άκρο
ποδός) τοποθετήθηκε κηδεμόνας και
να παραμείνει ανάπηρος σε όλη του την
ζωή, αφού η βάδισή του γίνεται μόνο με
ένα πόδι και με την χρήση βακτηρίας,
«η αναπηρία δε και παραμόρφωση που
προξενήθηκε στο αριστερό μου πόδι
επιδρά καταλυτικά με βεβαιότητα και
κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων
στο μέλλον μου, ενός νέου (33) ετών
και ανύμφευτου ανθρώπου, δηλ. στην
επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική
εξέλιξή μου (λ.χ. δεν είναι δυνατή η
σύναψη γάμου)» και γ) ο ίδιος πρώτος
εφεσίβλητος κατά το χρονικό διάστημα
των 20 ημερών μετά το ατύχημα που
νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο του
Ρίου λόγω των βαρύτατων σωματικών
κακώσεων και της αδυναμίας του να
αυτοσυντηρηθεί προσέλαβε κατά την
διάρκεια της νύκτας αποκλειστική
νοσοκόμα στην οποία κατέβαλε συνολικά
το ποσό των 160.000 δρχ. (20 ημ. Χ

8.000). Υπό τα εκτιθέμενα περιστατικά
η αγωγή ως προς τα παραπάνω υπό
στοιχ. α΄και γ΄κεφάλαια είναι επαρκώς
ορισμένα, αφού περιέχει τα αναγκαία
κατά νόμο στοιχεία, όπως αυτά έχουν
αναλυθεί στην αρχή του σκεπτικού και οι
περί του αντιθέτου αιτιάσεις της εφέσεως
με τις οποίες οι εκκαλούντες ισχυρίζονται
ότι είναι μη νόμιμα και αόριστα, δεν είναι
βάσιμες. Καθόσον όμως αφορά το υπό
στοιχ. β΄κεφάλαιο, με το οποίο επιχειρείται
η θεμελίωσή της σε δυσμενείς επιδράσεις
της αναπηρίας στο οικονομικό μέλλον
του παθόντος, είναι αόριστη, εφόσον
δεν αναφέρονται και εκείνα τα ιδιάζοντα
περιστατικά, εκτός και πέραν εκείνων
που απαιτούνται για την στοιχειοθέτηση
αξιώσεων με βάση το άρθρο 929 και
932 του Α.Κ., τα οποία συνθέτουν την
κατά την ως άνω έννοια επίδραση στο
μέλλον του παθόντος της αναπηρίας
που προξενήθηκε σε αυτόν, από τα
οποία ειδικά περιστατικά να προκύπτουν
οι ιδιαίτεροι λόγοι εξ αιτίας των οποίων
γεννώνται δυσμενείς συνέπειες στην
οικονομική πλευρά της μελλοντικής
του ζωής, που θα επηρεάσουν προς
το χειρότερο την απασχόλησή του ως
λογιστή, επάγγελμα που ασκούσε μέχρι
που τραυματίσθηκε.

189/2003
(Εισηγητής : Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι : Γ.Τσαγάς, Α.Τζουανόπουλος, Δ.Κότσιφας, Ν.Χηνόπουλος).
Αναγωγή. Προϋπόθεση είναι η προηγούμενη καταβολή της αποζημίωσης στον τρίτο.
Δεν εμποδίζεται όμως η δικαστική άσκηση της παραπάνω αξιώσεως και πριν την
καταβολή στον τρίτο της αποζημίωσης εκ μέρους του συνυποχρέου σύμφωνα με την
διάταξη του άρθρου 69 &1 περ.ε ΚΠολΔ.

Κατά την διάταξη του άρθρου 927
εδ.α΄και β΄του ίδιου κώδικα, εκείνος που κατά

το προηγούμενο άρθρο κατέβαλε ολόκληρη
την αποζημίωση έχει δικαίωμα αναγωγής κατά
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των λοιπών, το δικαστήριο δε προσδιορίζει
το μέτρο της μεταξύ τους ευθύνης ανάλογα
με τον βαθμό πταίσματος εκάστου. Από τις
διατάξεις αυτές συνδυαζόμενες και με τις
διατάξεις των άρθρων 914 και 922 του
Α.Κ., 10 &1 του Ν.489/76 και 2 και 4 του
Ν. ΓΠΝ/1911, προκύπτει ότι προϋπόθεση
του δικαιώματος αναγωγής του ενός των
συνυπαιτίων οδηγών κατά του ετέρου,
επομένως δε και της ασφαλιστικής
εταιρείας που είχε ασφαλίσει το, κατά την
πρόσκληση της ζημίας, οδηγούμενο από
τον πρώτο αυτοκίνητο έναντι του δεύτερου
οδηγού, του κυρίου του οδηγουμένου από
αυτόν αυτοκινήτου και της ασφαλιστικής
εταιρείας που είχε ασφαλίσει το δεύτερο

αυτό αυτοκίνητο, είναι η προηγούμενη
καταβολή της αποζημιώσεως στον τρίτο
έναντι του οποίου τα παραπάνω πρόσωπα
ευθύνονται εις ολόκληρον (βλ. ΑΠ 1032/
98, Δνη 98,1549). Δεν εμποδίζεται όμως
η δικαστική άσκηση της παραπάνω
αξιώσεως και πριν ακόμη από την
καταβολή στον τρίτο της αποζημιώσεως
εκ μέρους του συνυποχρέου, σύμφωνα
με την διάταξη του άρθρου 69 &1 περ.
ε΄του ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 194) 92, Δνη
92,1592, Εφ.Αθ. 1418/2000, Δνη 2001,
455, 4013/94, Δνη 95,1594, 8870/87, Δνη
88,565, Κρητικός, σημ. υπό την Εφ. Αθ.
7782/87, Δνη 88,563).

203/2003
(Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζώης, εφέτης).
(Δικηγόροι : Γ.Αποστολόπουλος, Θ.Αμπατζής).
Αδικοπραξία. Έννοια. Παράβαση ποινικής διάταξης (άρθρο 299 Π.Κ.). Απαιτείται
υπαιτιότητα του δράστη. Αν δεν δύναται να καταλογισθεί στον δράστη ως προϊόν της
βούλησής του, δεν υπάρχει το στοιχείο της υπαιτιότητας και επομένως αδικοπραξία.
Περίπτωση μέθης. Απαραίτητα πρέπει να προτείνεται ως λόγος απαλλαγής του
αδικοπραγήσαντος κατά την πρώτη συζήτηση.

Από τις διατάξεις των άρθρων 914
και 915 &2 Α.Κ. προκύπτουν τα εξής : α) ως
αδικοπραξία, κατά την έννοια της πρώτης
των προαναφερομένων διατάξεων,
χαρακτηρίζεται κάθε από δόλο ή αμέλεια
ζημιογόνος προσβολή, με πράξη ή
παράλειψη, αλλοτρίου δικαιώματος
ή προστατευομένου από το νόμο
συμφέροντος, χωρίς ο δράστης να έχει
δικαίωμα από το νόμο για την επιχείρηση
της προσβολής αυτής. Επομένως
αδικοπραξία, υπό την προαναφερομένη
έννοια, συνιστά και η παράβαση ποινικής
διάταξης, η οποία έχει τεθεί και για την
προστασία ατομικού συμφέροντος, όπως
είναι η διάταξη του άρθρου 299 Π.Κ., με

την οποία προβλέπεται και τιμωρείται
το έγκλημα της ανθρωποκτονίας εκ
προθέσεως, με την οποία ποινική διάταξη
προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή, ως το
πολυτιμότερο ανθρώπινο αγαθό β)για την
θεμελίωση της αδικοπραξίας, ως νόμιμου
λόγου θεμελιωτικού αποζημίωσης του
ζημιωθέντος, εκτός των άλλων (πρόκληση
ζημίας, αιτιώδης σύνδεσμος κ.λ.π.)
απαιτείται και υπαιτιότητα του ζημιώσαντος
δράστη, με την έννοια ότι η ζημιογόνος
πράξη ή παράλειψη αυτού προέρχεται από
την ελεύθερη και ευσυνείδητη βούλησή του
και επομένως καταλογίζεται σ’αυτόν. Αν η
ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη δεν δύναται
να καταλογιστεί στον δράστη, ως προϊόν της
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βούλησής του, δεν υπάρχει το στοιχείο της
υπαιτιότητας και επομένως αδικοπραξία
γ)τέτοια περίπτωση μη καταλογισμού
υπάρχει κατά το άρθρο 915 &1 Α.Κ. όταν
ο δράστης κατά την τέλεση της πράξης
δεν είχε συνείδηση των πραττομένων. Ως
έλλειψη συνειδήσεως των πραττομένων
νοείται η σοβαρή διαταραχή της κανονικής
ψυχολογικής σχέσεως μεταξύ του «εγώ»
και του εξωτερικού κόσμου, η οποία
έχει ως συνέπεια την απώλεια είτε της
«αυτοσυνειδήσεως», είτε της συναισθήσεως
του περιβάλλοντος. Η διατάραξη αυτή
της συνειδήσεως υπάρχει συνήθως στις
καταστάσεις οξείας μέθης που δημιουργείται
από την χρήση οινοπνευματωδών ή άλλων
τοξικών ουσιών. Ο ισχυρισμός επομένως
του εναγομένου δράστη ότι κατά την τέλεση
της ζημιογόνου πράξεως ευρίσκετο σε
κατάσταση έλλειψης της συνειδήσεως λόγω
μέθης και κατ’ ακολουθίαν η ζημιογόνος
πράξη δεν καταλογίζεται σ’αυτόν, αποτελεί
ένσταση καταλυτική της αγωγής προς
αποζημίωση και πρέπει, σύμφωνα με
το άρθρο 269 ΚΠολΔ να προβάλλεται,
με ποινή απαραδέκτου αυτεπαγγέλτως
εξεταζομένου, κατά την πρώτη συζήτηση
της αγωγής (βλ. Γεωργιάδης στον ΑΚ

Γεωργιάδη – Σταθόπουλου τόμος 4ος
σελ. 714 Καυκάς Ενοχ.Δίκαιο έκδ. 1975
τόμος 2ος σελ. 766 επ., Μπαλής Γεν.
Αρχές εκ. 1961 & 172). Στην προκειμένη
περίπτωση ο εκκαλών εναγόμενος με τον
πρώτο λόγο της έφεσης, ζητεί την εξαφάνιση
της εκκαλουμένης ισχυριζόμενος ότι το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, μετ’εσφαλμένη
εκτίμηση των αποδείξεων απέρριψε τον
ισχυρισμό του ότι κατά την διάπραξη
της ζημιογόνου πράξεως (απόπειρα
ανθρωποκτονίας εις βάρος του ενάγοντος)
ευρίσκετο σε κατάσταση μέθης. Όπως
όμως αποδεικνύεται από τις με ημερομηνία
11.5.1997 έγγραφες προτάσεις του ήδη
εκκαλούντος, τις οποίες κατέθεσε στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο κατά την πρώτη
συζήτηση της αγωγής προς απόκρουση
αυτής, αυτός (εναγόμενος – εκκαλών) δεν
προέβαλε ισχυρισμό (ένσταση) ότι κατά
την διάπραξη της ζημιογόνου πράξεως
τελούσε εις κατάσταση καταλογίστου
συνεπεία διαταράξεως της συνειδήσεως
λόγω μέθης. Επομένως ο ισχυρισμός αυτός
του εκκαλούντος και κατ’ ακολουθίαν ο 1ος
λόγος της έφεσης, είναι απορριπτέος, ως
απαράδεκτος.

212/2003
(Εισηγητής : Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόρος : Ε. Παφύλα).
Πώληση. Πραγματικά ελαττώματα του πράγματος ή έλλειψη συμφωνημένων
ιδιοτήτων. Αγωγή του αγοραστή για μείωση του τιμήματος. Στοιχεία της αγωγής για

Σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 534,535,540 και 543 Α.Κ.,
αν υπάρχει πραγματικό ελάττωμα ή
λείπει η συμφωνημένη ιδιότητα του
πωληθέντος ο αγοραστής έχει μεταξύ
άλλων, το δικαίωμα να ζητήσει την
μείωση του τιμήματος. Στην περίπτωση

δε που ζητείται η μείωση του τιμήματος
για να είναι ορισμένη η αγωγή εκτός
από τα ελαττώματα ή τις ελλείψεις
του πωληθέντος πράγματος πρέπει ν’
αναφέρεται η αξία που συμφωνήθηκε
να έχει το πωληθέν, καθώς και εκείνη
που είχε κατά τον χρόνο της μετάστασης
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του κινδύνου στον αγοραστή, ώστε να
προσδιοριστεί το ποσό, κατά το οποίο
υπολείπεται η αξία αυτή σε σχέση με την
συμφωνηθείσα (ΑΠ 1468/1998 Ελλ.Δνη
40 635). Στην κρινόμενη περίπτωση,
με τις ένδικες αγωγές οι ενάγοντες
εκκαλούντες ισχυρίζονται, μεταξύ
άλλων : Ότι με το 9250/1993 συμβόλαιο
του Συμβολαιογράφου Πατρών Ν.Π.
αγόρασαν από την εναγομένη, ήδη
εφεσίβλητη, κατασκευάστρια εταιρεία ο
πρώτος την επικαρπία και η δεύτερη την
ψιλή κυριότητα των με στοιχεία Ι –3 και
Ι –4 καταστημάτων πολυκατοικίας, που
βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών
Ηρώων Πολυτεχνείου – Πέντε Πηγαδίων
και Ήρας των Πατρών, τα οποία
βρίσκονταν στο στάδιο της κατασκευής,
ότι η κατασκευή τους θα γινόταν,
σύμφωνα με τους όρους της γενικής
και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων,
με άριστα υλικά και όλες οι όψεις των
καταστημάτων, που θ’αποτελούσαν
ένα ενιαίο κατάστημα, θα είναι με
υαλοπίνακες, όπως απεικονιζόταν στα
αρχιτεκτονικά σχέδια, ότι η συμφωνηθείσα
αξία των καταστημάτων ορίστηκε στο
ποσό των δραχμών 33.034.878,ότι

τον Σεπτέμβριο 1994, που αυτά
παραδόθηκαν σ’αυτούς παρουσίαζαν
ελαττώματα και ελλείψεις, σχετικά με το
πάχος των υαλοπινάκων, τις αντερίδες
από κρύσταλλο, οι οποίες στήριξαν
αυτούς (υαλοπίνακες) και το «προφίλ»
των αλουμινίων, όπως ειδικότερα τα
ελαττώματα αυτά προσδιορίζονται
στις αγωγές, με συνέπεια η αξία των
καταστημάτων, κατά την παράδοσή
τους, να είναι μειωμένη του πρώτου
κατά 2.892.712 δραχμές, ήτοι 30.142.166
δραχμές και του δεύτερου κατά 2.603.411
δραχμές, δηλονότι 30.431.467 δραχμές.
Ζήτησαν δε να υποχρεωθεί η εναγομένη
να τους καταβάλει το ποσό, κατά το οποίο
ήταν μειωμένη η αξία των καταστημάτων,
καθώς και τα διαφυγόντα κέρδη. Ενόψει
του ιστορικού τούτου οι αγωγές είναι
ορισμένες, περιέχουν όλα τα υπό των
προεκτεθεισών διατάξεων και του άρθρου
216 ΚΠολΔ στοιχεία, και το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, που τις απέρριψε, ως
αόριστες, ως μη περιέχουσες πλήρως
τα προαναφερθέντα στοιχεία, εσφαλμένα
εφάρμοσε τις προπαρατεθείσες διατάξεις,
κατά το σχετικό βάσιμο παράπονο των
εκκαλούντων.

219/2003
(Εισηγητής : Σωτήριος Ρέππας, εφέτης).
(Δικηγόροι : Ευάγγ. Ανδριόπουλος, Ι. Βασιλείου).
Πρόστηση. Προϋποθέσεις ευθύνης του προστήσαντος. Αμοιβαία κεφάλαια. Είσπραξη
από τρίτον αντιπρόσωπο της εταιρείας διαχείρισης χρηματικού ποσού για την αγορά
μεριδίων. Μη απόδοση των χρημάτων στην εταιρεία. Ευθύνη προς απόδοση της
εταιρείας διαχείρισης των εισπραχθέντων χρημάτων από τον τρίτο.

Κατά την διάταξη του άρθρου 922
Α.Κ., ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλο
σε μία υπηρεσία ευθύνεται για την ζημία που
ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε
τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του.

Από την διάταξη αυτής συνάγεται ότι μία
από τις προϋποθέσεις της ευθύνης του
προστήσαντος έναντι εκείνου που ζημιώθηκε
από παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά
του προστηθέντος είναι να συντελέσθηκε
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η εν λόγω συμπεριφορά κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας που ανατέθηκε
από τον προστήσαντα στο προστηθέντα.
Ειδικότερα, πρέπει η συμπεριφορά
αυτή να έχει γίνει είτε κατά την εκτέλεση
της ανωτέρω υπηρεσίας, είτε κατά
κατάχρηση αυτής, η οποία υπάρχει όταν
η ζημιογόνος πράξη τελέσθηκε εντός των
ορίων των καθηκόντων που ανατέθησαν
στον προστηθέντα ή επ’ευκαιρία ή εξ
αφορμής της υπηρεσίας αλλά κατά
παράβαση των διατάξεων που δόθησαν
σ’ αυτή ή καθ’υπέρβαση των καθηκόντων
του, να υπάρχει δε μεταξύ της ζημιογόνου
συμπεριφοράς του προστηθέντος και
της υπηρεσίας που ανατέθηκε σ’αυτόν
εσωτερική συνάφεια, υπό την έννοια ότι η

συμπεριφορά αυτή δεν θα ήταν δυνατόν
να υπάρξει χωρίς την πρόστηση (ΑΠ
555/00 Ελλ.Δνη 41.1577, ΑΠ 765/84 ΝοΒ
33.607). Προσθέτως, από τον συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 20 & 4 και
28 του Ν.1969/91 προκύπτει, ότι στην
περίπτωση διάθεσης μεριδίων αμοιβαίου
κεφαλαίου με αντιπρόσωπο, η εταιρεία
διαχείρισης ευθύνεται κατά τις διατάξεις
περί πρόστησης αντικειμενικώς έναντι του
ζημιωθέντος τρίτου επενδυτού, όταν η ζημία
προήλθε από καταχρηστική συμπεριφορά
του αντιπροσώπου, ο οποίος εισέπραξε
χρηματικό ποσό, ως αντίτιμο συμμετοχής
σε αμοιβαίο κεφάλαιο, χωρίς ποτέ να
αποδώσει αυτό στον θεματοφύλακα ή
στην εταιρεία διαχείρισης.

248/2003
(Εισηγητής : Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι : Γ. Πάκος, Θ.Γεωργάκης).
Αδικοπραξία. Καταστροφή ή βλάβη πράγματος. Την σχετική αγωγή αποζημιώσεως
δικαιούται να την ασκήσει και ο νομέας ή κάτοχος εφόσον έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης
και χρήσεως του πράγματος. Περιστατικά.

Επειδή, από τις διατάξεις
των άρθρων 914,297,298 του Α.Κ.
συνάγεται ότι σε περίπτωση παράνομης
καταστροφής ή βλάβης πράγματος,
επομένως και αυτοκινήτου, ο νομέας
ή ο κάτοχος δικαιούται να ζητήσει
αποζημίωση και στην περίπτωση που
υποβλήθηκε σε δαπάνες, τις οποίες
αναγκάσθηκε να πραγματοποιήσει για
να επαναφέρει το όχημα σε κατάσταση
που να επιτρέπει την εκμετάλλευση
ή την χρήση του στην οποία αυτός
δικαιούται (βλ. Εφ.Αθ. 7158/93, Δνη 95,
1578, 4978/85, Δνη 85,972, Κρητικός,
Η αποζημίωση (έκδ.1992), 915 και
σημ. 180,182, το ίδιο σχόλιο υπό του
Εφ. Αθ. 1554/1996, Δνη 98,603).
Εν προκειμένω, με την αγωγή του ο
εφεσίβλητος ζήτησε να υποχρεωθούν οι

υπ’ αυτού εναγόμενες να του καταβάλουν
τις δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη για
την αποκατάσταση των ζημιών του
μοτοποδηλάτου που οδηγούσε κατά
το ατύχημα ιδιοκτησίας του αδελφού
του, συνολικού ποσού 305.825 δρχ.,
όπως αυτές αναλύονται λεπτομερώς
στην αγωγή. Με το περιεχόμενο αυτό
ο εφεσίβλητος νομίμως ζητούσε,
σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην αρχή
του σκεπτικού, να του επιδικασθεί το
παραπάνω ποσό, αφού ως κάτοχος
δικαιούμενος στην χρήση του βλαβέντος
πράγματος έχει αξίωση αποζημιώσεως
με αντικείμενο την αποκατάσταση
των δαπανών που αναγκάσθηκε να
πραγματοποιήσει προκειμένου να
το επαναφέρει σε κατάσταση που να
επιτρέπει την χρήση του.
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250/2003
(Εισηγητής : Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι : Π. Σαλαμαλίκης, Α.Χριστόπουλος, Λ.Νησίδης).
Αδικοπραξία. Αναπηρία ή παραμόρφωση του παθόντος. Προϋποθέσεις για ειδική
αποζημίωση (931 Α.Κ.). Πότε η σχετική αγωγή είναι αόριστη. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 931 του ΑΚ,
η αναπηρία ή η παραμόρφωση που
προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται
ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της
αποζημιώσεως αν επιδρά στο μέλλον
του. Από την διάταξη αυτή σε συνδυασμό
με εκείνες των άρθρων 298, 299, 914,
929 και 932 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει
ότι η αναπηρία ή η παραμόρφωση που
προξενείται στον παθόντα, ανεξαρτήτως
φύλλου, εκτός από την επίδραση που
μπορεί να ασκήσει τόσο στο ύψος των
χρηματικών ποσών που θα στερείται
ο παθών στο μέλλον ή θα ξοδεύει επί
πλέον εξ αιτίας της αυξήσεως των
δαπανών του, όσο και στο ύψος της
χρηματικής ικανοποιήσεως που θα
επιδικασθεί για την ηθική βλάβη, μπορεί
να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση για
αποζημίωση αν επιδρά στο οικονομικό
μέλλον. Η διατύπωση της διατάξεως
του άρθρου 931 περιέχει βάση για
τέτοια αξίωση αν και εφόσον, κατά
την αληθινή έννοιά της η αναπηρία ή η
παραμόρφωση επιδρά στο οικονομικό
μέλλον του παθόντος, που δεν μπορεί
να καλυφθεί εντελώς με τις παροχές
που προβλέπονται από τις διατάξεις
των άρθρων 929 και 932 του Α.Κ., τα
οποία συνθέτουν την ως άνω έννοια
της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης
στο μέλλον του παθόντος. Επομένως,
για την θεμελίωση της αυτοτελούς
αξιώσεως από το άρθρο 931 του Α.Κ.
απαιτείται να συντρέχουν περιστατικά
πέραν εκείνων που απαιτούνται για

την θεμελίωση αξιώσεων με βάση τα
άρθρα 929,932 του ίδιου κώδικα, τα
οποία θα συνθέτουν την παραπάνω
έννοια της επίδρασης της αναπηρίας
ή της παραμόρφωσης στο μέλλον του
παθόντος (βλ. ΑΠ 1582/2001 ΝοΒ
50,1662 και Δνη 2002, 701, 477/2001,
Δνη 2002,383, 100/2001, Δνη 2001, 672,
153/2000, Δνη 2001, 1283, 274/1999,
Δνη 1999, 1298, 840/1998, ΝοΒ 48,34,
70/1994, Δνη 1996, 78, 899/1993, Δνη
1995, 134). Εν προκειμένω, στην αγωγή
επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη
απόφαση η ενάγουσα ισχυρίζεται
ότι «λόγω της θέσεως, φύσεως και
ιδιαιτερότητας του κατάγματος και της
βραδείας επιτεύξεως της σύνδεσης
αυτού και των πολλαπλών χειρουργικών
επεμβάσεων υπέστη παραμόρφωση και
χωλότητα, άλλως αναπηρία του δεξιού
ποδιού με απερίγραπτα δυσμενείς και
οδυνηρές παρούσες και μελλοντικές
επιδράσεις στην σωματική και ψυχική
της υγεία» και ζητεί να υποχρεωθούν οι
εναγόμενοι να της καταβάλουν σύμφωνα
με το άρθρο 931 του Α.Κ. επί πλέον
αποζημίωση ύψους 5.000.000 δρχ. Με
το παραπάνω περιεχόμενο η αγωγή ως
προς το κεφάλαιο αυτό είναι απορριπτέα
ως αόριστη, διότι δεν αναφέρονται οι
συγκεκριμένες δυσμενείς συνέπειες
που η επικαλούμενη αναπηρία θα έχει
και οι οποίες πρόκειται να επιφέρουν
μέλλουσα ζημία στην επαγγελματική και
οικονομική κατάσταση της ενάγουσας.

ÁÍÁËÕÔÉÊÏ
ÁËÖÁÂÇÔÉÊÏ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ ÁÐÏÖÁÓÅÙÍ 2003
(Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και
ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση).

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
(Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και
ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση).
Α

Δημήτριος Ζηνόζης

Αγροτικά προϊόντα
Πίνακας κατατάξεως. Απαίτηση από πώληση αγροτικών προϊόντων. Κατατάσσεται
προνομιακώς στο 1/3 της απαίτησης (975.4 Κ.Πολ.Δ.) 973/283

Αγροτικός Κώδικας
Αγροτικός Κώδικας. Γεωργικός κλήρος που παραχωρήθηκε σε ακτήμονα καλλιεργητή για
γεωργική του αποκατάσταση. Εγκατάσταση με διαθήκη από τον κληρούχο των κατιόντων
του σε τεμάχια του κλήρου. Η διάταξη αυτή είναι άκυρη (174 ΑΚ) και θεωρούνται όλοι
συγκληρονόμοι συγκύριοι του όλου ακινήτου και σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου ανάλογα προς
την αξία του τμήματος που καταλήφθηκε στον καθένα. Περιστατικά. 34/616

Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις
Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. (Ν. 2810/2000). Μέλη μόνο φυσικά πρόσωπα
που απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας.
Πότε γίνονται μέλη νομικά πρόσωπα. Το νομικό πρόσωπο του συνεταιρισμού είναι
διαφορετικό εκείνου της ομάδας παραγωγών (ΟΠ). 1005/10
Γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Μόνιμοι υπάλληλοί τους. Επιβολή πειθαρχικής
ποινής οριστικής απόλυσης. Συνέπειες για τις αποδοχές. Μισθός υπερημερίας. Πότε
δημιουργείται δεδικασμένο. 132/388

Αγωγή
Σύμβαση εργασίας. Στοιχεία της αγωγής για μισθούς και υπερωρίες λόγω ακυρότητας
της καταγγελίας. 872/443
Αγωγή. Παραίτηση από αυτήν γίνεται με δήλωση στα πρακτικά ή με δικόγραφο που
κοινοποιείται στον αντίδικο. Η δήλωση ότι “δεν εισάγεται” ως προς κάποιους από τους
ενάγοντες δεν ισοδυναμεί με παραίτηση. Άρα χωρεί νέα κλήση. Αν για τους λοιπούς
ενάγοντες συζητηθεί η αγωγή και εκδοθεί απόφαση, δεν δημιουργείται δεδικασμένο για
τον ενάγοντα που “δεν εισήχθη” προς συζήτηση η αγωγή. 785/275
Διεκδικητική αγωγή. Παράγωγος τρόπος κτήσεως της κυριότητας ακινήτου. Στην περίπτωση
αυτή είναι πλήρης η αγωγή με μόνη την επίκληση της συμβολαιογραφικής μεταβιβαστικής
συμβάσεως και μεταγραφής της μεταξύ ενάγοντος και δικαιοπαρόχου του που ήταν κύριος.
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Αν αμφισβητηθεί η κυριότητα του δικαιοπαρόχου πρέπει ο ενάγων με τις προτάσεις του της
πρώτης συζήτησης να καθορίσει τον τρόπο κτήσης της κυριότητας και εφόσον χρειασθεί
και των απωτέρων μέχρι πρωτοτύπου τρόπου κτήσεως της κυριότητας. 918/292
Αγωγή διανομής ακινήτου. Στην έκκλητη δίκη πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι συγκύριοι
της πρωτόδικης δίκης, ασχέτως αν κάποιος μεταβίβασε το ποσοστό του σε τρίτον ή σε
συγκύριο. 996/302
Κοινωνία. Δικαίωμα του συγκυρίου να ζητήσει το μερίδιό του των ωφελημάτων που
απώλεσε επειδή άλλος συγκύριος είχε την αποκλειστική χρήση του κοινού. Αρκεί ότι
χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από τον εναγόμενο συγκύριο. Στοιχεία σχετικής αγωγής.
Συγκύριοι φορτηγού αυτοκινήτου κληρονομιαίου. Η άδεια του οχήματος δεν μεταβιβάζεται
στους κληρονόμους. Αγωγή συγκληρονόμου κατά των λοιπών για ζημία που υπέστη
από τη μη παραχώρηση του αυτοκινήτου και στον ενάγοντα κληρονόμο. Απαραίτητα
στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής. 1029/96
Πολυκατοικία με οριζόντια ιδιοκτησία. Υπόγειο και ημιυπόγειο. Ανήκουν κατά συγκυριότητα
σε όλους τους ιδιοκτήτες εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Από την συγκυριότητα
απορρέει το δικαίωμα συγχρήσεως. Επί προσβολής ο συγκύριος έχει δικαίωμα να ασκήσει
την διεκδικητική αγωγή ή αρνητική αγωγή ανάλογα με το είδος της προσβολής. 1063/595
Αγωγή διανομής. Βάση της είναι η συγκυριότητα που μπορεί να αποκτήθηκε και με
χρησικτησία αν πολλοί νέμονται από κοινού το ακίνητο κατά ιδανικά μέρη επί χρόνο
μεγαλύτερο της εικοσαετίας μετά την εισαγωγή του ΑΚ. Το στοιχείο της συγκυριότητας
πρέπει να περιέχεται στην αγωγή διανομής. Ισχυρισμός ενάγοντος με την αγωγή του
ότι είναι συγκύριος με τον εναγόμενο από έκτακτη χρησικτησία. Νόμιμος ισχυρισμός του
εναγομένου περί αποκλειστικής του κυριότητας. Πότε αποτελεί ένσταση. 1/110
Αρνητική αγωγή. Αρκεί η γενική άρνηση του προβαλλομένου δικαιώματος του
εναγομένου χωρίς να υποχρεούται ο ενάγων να επικαλεσθεί και αποδείξει την αναλήθεια
των πραγματικών περιστατικών που στηρίζουν το προβαλλόμενο από τον εναγόμενο
δικαίωμα. Δικαιώματα εναγομένου. Σώρευση διεκδικητικής αγωγής και αρνητικής δεν
επιτρέπεται γιατί αντιφάσκουν. Περιστατικά. 1004/140
Διεκδικητική αγωγή ακινήτου που η κτήση της κυριότητας στηρίζεται στην έκτακτη
χρησικτησία. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. 117/115
Διεκδικητική αγωγή. Εγείρεται από τον κύριο κατά του κατόχου κατά τον χρόνο της
άσκησης της αγωγής, αδιάφορα αν αυτός νέμεται στο δικό του όνομα ή στο όνομα άλλου.
Ο ενάγων βαρύνεται με την απόδειξη της παθητικής νομιμοποίησης. 225/115
Διεκδικητική αγωγή. Στοιχεία της είναι η κυριότητα του ενάγοντος επί του διεκδικούμενου
ακινήτου και η νομή ή κατοχή του πράγματος από τον εναγόμενο κατά τον χρόνο άσκησης
της αγωγής. Κληρονομική διαδοχή. Αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσεως κυριότητας των
κληρονομιαίων πραγμάτων εφόσον ο κληρονόμος αποδεχθεί με δημόσιο έγγραφο την
κληρονομιά και μεταγράψει την σχετική δήλωση αποδοχής. Ένσταση ότι υπάρχουν και
άλλοι κληρονόμοι. Περιστατικά. 312/118
Αρνητική αγωγή. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Δημιουργία ανοιγμάτων σε όμορο τοίχο και
«μπάζωμα» του υπογείου ορόφου ώστε να καταστεί αυτός ισόγειος όροφος. Νόμιμα ζητείται
ικανοποίηση ηθικής βλάβης, κλείσιμο των ανοιγμάτων και αφαίρεση των μπάζων. 368/121
Διεκδικητική αγωγή. Εγείρεται εναντίον εκείνου που κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής
έχει στην κατοχή του το ακίνητο αδιάφορα αν νέμεται στο δικό του όνομα ή στο όνομα
άλλου. Νομιμοποιούμενος παθητικώς είναι εκείνος που κατέχει με σύμβαση χρησιδανείου
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που έληξε. Αν η αγωγή στηρίζεται σε κληρονομία από διαθήκη, πρέπει να επικαλείται,
εκτός των άλλων και αποδοχή της κληρονομίας και αριθμό και τόμο μεταγραφής. Αν
στηρίζεται σε χρησικτησία απαραίτητο να επικαλείται πράξεις νομής που αρμόζουν στην
φύση του διεκδικουμένου. Περιστατικά. 558/127
Αναπηρία ή παραμόρφωση που προκλήθηκε από αδικοπραξία (αυτοκινητικό
ατύχημα). Μπορεί να θεμελιώσει την αυτοτελή αξίωση για την αποζημίωση αν επιδρά
στο οικονομικό μέλλον του παθόντος (931 Α.Κ.). Άρα απαιτούνται στοιχεία πέρα από
εκείνα που απαιτούνται για την θεμελίωση αξιώσεων με βάση τα άρθρα 929 και 932 Α.Κ.
Καταστροφή πράγματος. Στοιχεία της σχετικής αγωγής. Περιστατικά. 188/625
Αδικοπραξία. Καταστροφή ή βλάβη πράγματος. Την σχετική αγωγή αποζημιώσεως
δικαιούται να την ασκήσει και ο νομέας ή κάτοχος εφόσον έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης
και χρήσεως του πράγματος. Περιστατικά. 248/631
Διεκδικητική αγωγή. Παθητική νομιμοποίηση, θα την αποδείξει ο ενάγων αν αμφισβητείται.
Κτήση κυριότητας από κληρονομία πριν την ισχύ του ΑΚ. Στοιχεία απαραίτητα για την
κτήση κυριότητας από κληρονομία κατά το προγενέστερο του ΑΚ δίκαιο (Ν. 2310/1920).
Κληρονόμος οικείος και κληρονόμος εξωτικός. 1051/192

Άδεια οικοδομής
Πώληση ακινήτου. Ευθύνη του πωλητή γιατί η άδεια ανοικοδόμησης με την οποία
ανεγέρθηκε και πρώτος όροφος, προέβλεπε μόνο την κατασκευή υπογείου και ισογείου.
Αποζημίωση του αγοραστή που ισούται με τις δαπάνες νομιμοποιήσεως κ.λ.π. 781/81
Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Υποχρεωτική η πρόβλεψή τους για την έκδοση της
οικοδομικής άδειας. 358/583

Άδεια εργασίας
Υπηρεσίες ασφαλείας (ν. 2518/1997). Έργο των υπηρεσιών αυτών. Το προσωπικό ασφαλείας
απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας που εκδίδεται από την αστυνομική διεύθυνση του νομού,
αλλιώς η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και η ακυρότητά της εξετάζεται αυτεπάγγελτα. Άρα
δεν καθίσταται ο εργοδότης υπερήμερος λόγω ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας. Τι δικαιούται να διεκδικήσει ο εργαζόμενος με βάση τη σχέση εργασίας (επιδόματα
εορτών, προσαύξηση νυκτερινής εργασίας, παράνομες υπερωρίες, άδεια). Υπερεργασία.
Έννοια. Ετοιμότητα προς εργασία. Έννοια. Περιστατικά. 31/ 376
Άδεια εργαζομένων (π.δ. 539/1945). Αν δεν χορηγηθεί τότε ο εργοδότης υποχρεούται
να πληρώσει στον εργαζόμενο το διπλάσιο των αποδοχών της άδειας και το επίδομα
της άδειας. Ο διπλασιασμός αυτός όμως προϋποθέτει ότι ο εργαζόμενος ζήτησε την
άδεια και ο εργοδότης αρνήθηκε την χορήγηση. 516/421

Άδεια οδήγησης
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός μοτοποδηλάτου που οδηγούσε χωρίς κράνος και
τραυματίστηκε θανάσιμα σε σύγκρουση με αυτοκίνητο. Συνυπαίτιος σε ποσοστό 15%.
Αποζημίωση για ψυχική οδύνη υπέρ κουνιάδου και θείου δεν επιδικάζεται. Οδηγός
αυτοκινήτου που δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας αλλά με
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άδεια Β κατηγορίας. Για την ασφαλιστική εταιρεία θεμελιώνεται λόγος που αποκλείει την
ευθύνη του ασφαλιστή που δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τον
ζημιωθέντα, παρέχει όμως το δικαίωμα να ζητήσει από τον ασφαλισμένο ό,τι κατέβαλε
στον τρίτο (ζημιωθέντα). Τρόπος σύναψης της συμφωνίας αυτής. Ασφαλιστήριο
συμβόλαιο χωρίς την υπογραφή του ασφαλισμένου. Πότε ισχύει. 11/538
Ανήλικος οδηγός μοτοσυκλέτας χωρίς άδεια οδήγησης. Τραυματισμός του από πταίσμα
οδηγού αυτοκινήτου. Δεν συνιστά συνυπαιτιότητα η έλλειψη άδειας οδήγησης ενώ
συνιστά συνυπαιτιότητα η έλλειψη κράνους στο κεφάλι (ποσοστό 10%). 76/528
Αγωγή ασφαλιστή κατά του αδικοπρακτήσαντος. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. Περίπτωση
που οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε άδεια οδήγησης. Περιστατικά. 205/536
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ενάγοντες που επιβαίνουν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήλικος
και χωρίς άδεια ικανότητας, στοιχείο που εγνώριζαν. Τραυματισμός τους. Συνυπαιτιότητα
σε ποσοστό 20%. Μη χρησιμοποίηση ζώνης ασφαλείας. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 10%.
Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει έναντι των τρίτων την έλλειψη άδεια οδήγησης,
χωρεί όμως αναγωγή κατά του ασφαλισμένου (και κατά του κυρίου του αυτοκινήτου) και
πριν την καταβολή της αποζημίωσης σ’ αυτόν που ζημιώθηκε. 461/549
Αυτοκινητικό ατύχημα. Μοναδικός υπαίτιος του αυτός που παραβίασε το STOP σε
διασταύρωση. Αυτοκίνητο χωρίς κρατικές πινακίδες, ανασφάλιστο και με οδηγό χωρίς
άδειας οδήγησης. Υποχρεωμένο το Επικουρικό Κεφάλαιο για αποζημίωση. 610/557

Άδεια κυκλοφορίας
Αυτοκίνητα. Επιβατικά εισαγόμενα από το εξωτερικό χωρίς αριθμό. Τίτλος κυριότητας
είναι το πιστοποιητικό του Τελωνείου και η μεταβίβαση γίνεται με πράξη που αναγράφεται
στο πιστοποιητικό με φροντίδα και ευθύνη των ενδιαφερομένων. Αν εκδοθεί άδεια
κυκλοφορίας, τίτλο κυριότητας αποτελεί η άδεια και πάνω σ’ αυτήν ενεργείται κάθε
περαιτέρω μεταβίβαση της κυριότητας. Ο τρόπος αυτός της μεταβίβασης είναι συστατικός
για την εμπράγματη σύμβαση, όχι όμως για την ενοχική (πώληση). 670/559

Αδέσποτα ακίνητα
Κυριότητα. Απώλειά της με παραίτηση (εγκατάλειψη). Απαιτείται μονομερής δήλωση με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή όπως και για κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα
επί ακινήτου. Αδέσποτα ακίνητα. Ανήκουν στο Δημόσιο (972 Α.Κ.). Το Δημόσιο αποκτά
πρωτοτύπως την κυριότητα και μαζί της αυτοδίκαια και την νομή του ακινήτου ανεξάρτητα
αν έλαβε την φυσική εξουσία αυτού ή αν ενέργησε πάνω σ’αυτό πράξεις νομής. 253/116
Παραίτηση από εμπράγματο δικαίωμα. Απαιτείται μονομερής δήλωση του κυρίου με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή. Αδέσποτο ακίνητο. Ποίο θεωρείται (άρθρο
2.1 α.ν. 1539/1938). 479/125

Αδικαιολόγητος πλουτισμός
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Στοιχεία αγωγής που επιδιώκει πληρωμή οφειλομένων
αποδοχών με βάση τη σύμβαση και τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. 172/394
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Σύμβαση εργασίας άκυρη λόγω μη τηρήσεως του απαιτούμενου τύπου (με Δήμο). Χωρεί αγωγή
αδικαιολόγητου πλουτισμού. Τι περιλαμβάνει ο αδικαιολόγητος πλουτισμός. 1062/446
Διοικητικές συμβάσεις, Εννοια. Δημόσια έργα. Έννοια. Στις διοικητικές διαφορές ουσίας
περιλαμβάνονται και οι διαφορές από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό όταν η υποκείμενη
σχέση που προκάλεσε τον πλουτισμό αυτό είναι δημοσίου δικαίου. Περιστατικά. 249/495
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Η αγωγή με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι
πάντοτε επιβοηθητική. Αν η αγωγή στηρίζεται ευθέως στην βάση του αδικαιολόγητου
πλουτισμού, για να είναι ορισμένη πρέπει να αναφέρονται τα περιστατικά στα οποία
οφείλεται η ακυρότητα, τα οποία συνιστούν τον λόγο για τον οποίο η αιτία της περιουσιακής
μετακίνησης δεν είναι νόμιμη. Αν η βάση του αδικαιολογήτου πλουτισμού σωρεύεται
επικουρικώς υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απόρριψης της πρώτης βάσης από
σύμβαση λόγω ακυρότητάς της, αρκεί η επίκληση της ακυρότητας της σύμβασης χωρίς
να απαιτείται και έκθεση γεγονότων στα οποία οφείλεται αυτή. 202/222
Σύμβαση έργου. Πότε χωρεί υποκατάσταση του εργολάβου από υπεργολάβο. Ο
υπεργολάβος δεν μπορεί να στραφεί για την αμοιβή του κατά του εργοδότη εκτός αν και
ο ίδιος εργάσθηκε σωματικά (702 ΑΚ) Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. Προυποθέσεις
και στοιχεία της για το ορισμένο. Έφεση. Στοιχεία της. 444/245
Αν παραγραφεί η αξίωση από την συναλλαγματική, ο αποδέκτης δύναται να εναχθεί ή με την
αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού ή με αγωγή από την υποκείμενη σχέση, όχι με την αγωγή
του άρθρου 873 ΑΚ περί αφηρημένης υποσχέσεως ή αναγνωρίσεως χρέους. 377/33
Δαπάνες στο κοινό που διενήργησε συγκύριος μετά από απόφαση της πλειοψηφίας ή δικαστική
απόφαση ή προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου. Αναζητούνται από τον συγκύριο. Το ίδιο
ισχύει αν συντρέχουν οι όροι της διοίκησης αλλοτρίων ή υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός.
Η αξίωση για τις δαπάνες υπόκεινται στην εικοσαετή παραγραφή. 517/48
Διατροφή συζύγων. Επιδίκαση μηνιαίας διατροφής. Μετά ταύτα εξαφάνιση της πρωτόδικης
απόφασης από το εφετείο. Έγερση αγωγής για επιστροφή των καταβληθέντων με βάση
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ένσταση της εναγομένης. Στοιχεία που πρέπει να έχει η
ένσταση. Περιστατικά. 577/59
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Αν μία απαίτηση παραγραφεί, δεν χωρεί αγωγή από τον
αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ισχύει και για την αξίωση από τα αποκτήματα (1400 Α.Κ.). 827/84
Νομή. Παραγραφή αξίωσης από την αποβολή (922 ΑΚ). Χωρεί αγωγή από τον
αδικαιολόγητο πλουτισμό. Στοιχεία και αίτημα της αγωγής. 299/117

Αδικοπραξία
Αδικοπραξία. Προσβολή ενοχικού δικαιώματος. Είναι παράνομη αλλά οι συνέπειές της
ρυθμίζονται όχι από τις διατάξεις περί αδικοπραξίας αλλά από τις διατάξεις για μη εκπλήρωση
της ενοχής (336 επ. Α.Κ.), εκτός αν ταυτόχρονα είναι και αδικοπραξία. Αυτό μπορεί να
συμβεί αν και χωρίς την ενοχική σχέση η υπαίτια ζημιογόνος πράξη θα ήταν παράνομη ως
αντικείμενη στο επιβαλλόμενο γενικό καθήκον του να μην ζημιώνει άλλον υπαίτια. 595/61
Επιταγή τραπεζική. Εκδοσή της εν γνώσει του εκδότη ότι δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιμα
κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα. Είναι αδικοπραξία (914 ΑΚ) και υποχρεούται ο
εκδότης σε αποζημίωση. 496/343
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός. Δαπάνες για πρόσληψη δύο
αποκλειστικών νοσοκόμων κατά την παραμονή του τραυματισθέντος στο νοσοκομείο. Είναι
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νόμιμο το αίτημα έστω και αν τις σχετικές υπηρεσίες προσέφεραν οι γονείς του. 1080/577
Αδικοπραξία. Έννοια. Παράβαση ποινικής διάταξης (άρθρο 299 Π.Κ.). Απαιτείται
υπαιτιότητα του δράστη. Αν δεν δύναται να καταλογισθεί στον δράστη ως προϊόν της
βούλησής του, δεν υπάρχει το στοιχείο της υπαιτιότητας και επομένως αδικοπραξία.
Περίπτωση μέθης. Απαραίτητα πρέπει να προτείνεται ως λόγος απαλλαγής του
αδικοπραγήσαντος κατά την πρώτη συζήτηση. 203/628
Αδικοπραξία (914 ΑΚ). Συνιστά και η παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων. Πρόστηση.
Ευθύνη προστήσαντος για ζημιά που προξένησε ο υπηρέτης ή προστηθείς. Η
παράνομη συμπεριφορά του προστηθέντος πρέπει να συντελέσθηκε κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας που του ανατέθηκε. Έννοια. Ηθική βλάβη και χρηματική αποζημίωση.
Αμοιβαία κεφάλαια. Ευθύνη της εταιρίας διαχειρίσεως έναντι του ζημιωθέντος τρίτου
επενδυτή από παράνομη συμπεριφορά του αντιπροσώπου. Περιστατικά. 131/13
Αδικοπραξία. Αθώωση από το ποινικό δικαστήριο για τα ποινικά αδικήματα της απάτης,
της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως και χρήσεως της εν λόγω βεβαιώσεως. Παρά
ταύτα δεν αναστέλλεται η ύπαρξη αδικοπραξίας του άρθρου 914 ΑΚ. Παράσταση σε
ποινικό δικαστήριο και αίτημα για ηθική βλάβη. Δεν αποκλείεται η διεκδίκηση με αγωγή
μεγαλύτερου ποσού για ηθική βλάβη, αρκεί να υπήρξε επιφύλαξη. 329/27
Αδικοπραξία (914 ΑΚ). Στοιχεία για την στοιχειοθέτησή της. Περιστατικά. 381/34
Αδικοπραξία. Τέτοια συνιστά και η παράβαση ποινικής διατάξεως. Απάτη κατά το άρθρο
386 ΑΚ. Στοιχεία της. Συναυτουργία και συνέργεια. Έννοια των όρων. 409/37
Αδικοπραξία. Αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα. Αυτοτελής αξίωση
για αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον του (931 ΑΚ). Απαιτούνται περιστατικά πέρα από εκείνα
που απαιτούνται για τη θεμελίωση της αξιώσεως για ηθική βλάβη. Περιστατικά. 424/43
Αδικοπραξία. Βλάβη του σώματος. Ο παθών δικαιούται να λάβει αποζημίωση που
περιλαμβάνει εκτός των άλλων και οτιδήποτε ο παθών θα στερείται στο μέλλον από την
αδυναμία άσκησης του προηγούμενου επαγγέλματος ή εκείνου το οποίο ο παθών θα
μπορούσε να ασκήσει αν δεν λάμβανε χώρα η αδικοπραξία. Η αποζημίωση καταβάλλεται
σε μηνιαίες δόσεις μέχρι που ο παθών υπό ομαλές συνθήκες θα έπαιρνε σύνταξη
γήρατος. Ένσταση εναγομένων ότι ο ενάγων μπορεί να ανεύρει εργασία συμβατή με
το ποσοστό αναπηρίας. Πρέπει στην ένσταση να προσδιορίζεται το εισόδημα που θα
λαμβάνει από την εργασία αυτή, αλλιώς η ένσταση είναι αόριστη. 503/45
Αδικοπραξία. Έξοδα κηδείας. Τι περιλαμβάνουν. Η αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Δεν είναι
απαραίτητο να εξειδικεύει ο ενάγων τα προσδιοριστικά στοιχεία της κοινωνικής και περιουσιακής
κατάστασης του δικαιούχου και του υπόχρεου. Οικογένεια. Ποιους περιλαμβάνει. 560/53
Αδικοπραξία. Θανάτωση συζύγου και πατέρα. Δικαιώματα για διατροφή. Λεπτομέρειες
υπολογισμού με χήρα που ήλθε σε δεύτερο γάμο και συνταξιοδότηση των τέκνων από
το Ι.Κ.Α. 573/57
Αδικοπραξία. Αποζημίωση γιατί από την αδικοπραξία έκλεισε το κατάστημα του ζημιωθέντος
επί ένα μήνα. Προσδιορισμός ζημιάς σε ορισμένο χρηματικό ποσό. 596/62
Αδικοπραξία. Παραγραφή των αξιώσεων από αδικοπραξία (937 Α.Κ.). Αδικοπραξία
που είναι πλημμέλημα (με πενταετή παραγραφή, 111.3 Π.Κ.). Ανθρωποκτονία από
αμέλεια. Είναι πλημμέλημα και χωρεί παραγραφή πενταετής χωρίς να καθίσταται
οκταετής (113.3 Π.Κ.) Χρόνος έναρξης της παραγραφής που περιλαμβάνει απαιτήσεις
από ζημιά παρούσα και μέλλουσα εκτός αν δεν είναι προβλεπττή. 603/63
Αδικοπραξία. Καταστροφή ή βλάβη πράγματος. – Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην
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Ελλάδα. Η κυριότητά τους θα κριθεί κατά το αλλοδαπό δίκαιο. Αγωγή για καταστροφή
αυτοκινήτου αν στηρίζεται στην κυριότητα. Αρκεί η επίκληση του στοιχείου αυτού και αν
αμφισβητηθεί πρέπει να αποδειχθεί. 604/64
Αδικοπραξία. Η παραβίαση σύμβασης δεν αποτελεί αδικοπραξία όπως π.χ. η έλλειψη
συμφωνημένης ιδιότητας σε πράγμα που πωλείται. 624/68
Αδικοπραξία. Αποζημίωση με βάση το άρθρο 931 Α.Κ. Περιστατικά. Επιδίκαση
10.000.000 δρχ. για το λόγο αυτό. 1061/99
Αδικοπραξία. Από τη γνώση της ζημίας και του υποχρέου σε αποζημίωση τρέχει ο
χρόνος της παραγραφής και καταλαμβάνει το σύνολο της ζημίας που έχει επέλθει
ή μέλλει να επέλθει, εκτός από εκείνη που δεν είναι προβλεπτή κατά την συνήθη
πορεία των πραγμάτων. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος της
ζημίας δεν εμποδίζει την έναρξη της παραγραφής. Το βάρος της αποδείξεως το φέρει
ο εναγόμενος που προτείνει την παραγραφή. Αν η αδικοπραξία αποτελεί κακούργημα,
τότε η (πενταετής) παραγραφή επιμηκύνεται ενώ στο πλημμέλημα η παραγραφή είναι
ίδια με την παραγραφή της αδικοπραξίας, δηλαδή πενταετής. 1068/100
Αδικοπραξία. Ο υπεύθυνος θανατώσεως προσώπου υποχρεούται να αποζημιώσει
εκείνον που κατά το νόμο είχε δικαίωμα να απαιτήσει από τον παθόντα διατροφή ή
παροχή υπηρεσιών. Στοιχεία της αγωγής. Ενστάσεις εναγομένου. 1069/102
Αδικοπραξία. Καταστροφή πράγματος. Τι δικαιούται να ζητήσει ο κύριος του πράγματος.
Τόκοι. Ποιους τόκους δικαιούται να ζητήσει ο κύριος. 1098/107
Αναπηρία ή παραμόρφωση που προκλήθηκε από αδικοπραξία (αυτοκινητικό
ατύχημα). Μπορεί να θεμελιώσει την αυτοτελή αξίωση για την αποζημίωση αν επιδρά
στο οικονομικό μέλλον του παθόντος (931 Α.Κ.). Άρα απαιτούνται στοιχεία πέρα από
εκείνα που απαιτούνται για την θεμελίωση αξιώσεων με βάση τα άρθρα 929 και 932 Α.Κ.
Καταστροφή πράγματος. Στοιχεία της σχετικής αγωγής. Περιστατικά. 188/625
Αδικοπραξία. Καταστροφή ή βλάβη πράγματος. Την σχετική αγωγή αποζημιώσεως
δικαιούται να την ασκήσει και ο νομέας ή κάτοχος εφόσον έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης
και χρήσεως του πράγματος. Περιστατικά. 248/631
Αδικοπραξία. Αναπηρία ή παραμόρφωση του παθόντος. Προϋποθέσεις για ειδική
αποζημίωση (931 Α.Κ.). Πότε η σχετική αγωγή είναι αόριστη. Περιστατικά. 250/232

Αθέμιτος ανταγωνισμός
Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914). Παραγραφή εξάμηνη με άσκηση αγωγής για παράλειψη
ή αποζημίωση. Παραγραφή εν επιδικία γίνεται δεκτή. Ένσταση καταχρηστικής αγωγής για την
προβολή της παραγραφής για την οποία δεν ευθύνεται ο εκκαλών αφού η γραμματεία του
δικαστηρίου λόγω φόρτου εργασίας δεν προσδιορίζει ενωρίτερα. Απορρίπτεται. 276/335

Αλληλόχρεος (ανοικτός) λογαριασμός
Διαταγή πληρωμής με βάση σύμβαση αλληλόχρεου (ανοικτού) λογαριασμού. Νόμιμα
συμφωνείται να εκδίδεται και για οφειλή που θα προκύπτει από το οριστικό κλείσιμο της
πίστωσης και θα αποδεικνύεται από απόσπασμα των βιβλίων της τράπεζας. Στοιχεία
της αίτησης προς έκδοση της διαταγής στις περιπτώσεις αυτές. Αντικείμενο της δίκης επί
ανακοπής κατά της διαταγής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της εκδοθείσης
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διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξιώσεως. 761/366
Αλληλόχρεος (ή ανοικτός ή τρεχούμενος) λογαριασμός. Πότε υπάρχει. Λειτουργία.
Περιστατικά. Εκπροσώπηση Ο.Ε. Καθορισμός από το εταιρικό του τρόπου και του
προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρία. Υπογραφή από μη νόμιμο εκπρόσωπο. Δεν
δεσμεύεται η εταιρία. Έγκριση σιωπηρή του αποτελέσματος αλληλόχρεου λογαριασμού.
Δεν προτείνεται το πρώτον ενώπιον του δικαστηρίου. 68/325
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Έννοια. Διάκριση από τις ανεξάρτητες πωλήσεις
εμπορευμάτων με πίστωση του τιμήματος. 365/338
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Δεν υπάρχει όταν ο ένας συμβαλλόμενος γίνεται πιστωτής και
ο άλλος οφειλέτης, αλλά υπάρχουν περισσότερες ανεξάρτητες πωλήσεις. 1085/359

Αμάχητο τεκμήριο
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμάχητο τεκμήριο για ωφέλεια των παρακειμένων ακινήτων
στο δρόμο που ανοίγεται (ν. 653/1977). Είναι σήμερα απλώς μαχητό (Ε.Σ.Δ.Α.) και
μπορούν οι παρόδιοι ιδιοκτήτες να αμφισβητήσουν το μαχητό τεκμήριο και να αποδείξουν
το αντίθετο καθώς και να ζητήσουν την αντίστοιχη αποζημίωση, ασκώντας καταψηφιστκή
αγωγή ενώπιον του αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου για όλες τις απαλλοτριώσεις που
έχουν συντελεσθεί μέχρι την ισχύ του άρθρου 33 του ν. 2741/2001. 605/504

Αμέλεια
Αυτοκινητικό ατύχημα από αμέλεια. Έννοια της αμέλειας. Για τη στοιχειοθέτησή της
αρκεί ο ενδιαφερόμενος να συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο προς εκείνο που
επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Μόνη η οδήγηση από οδηγό που τελούσε υπό την
επήρεια οινοπνεύματος (42 Κ.Ο.Κ.) δεν αρκεί για θεμελίωση πταίσματος. 1007/572

Αμοιβή (Δικηγόρου)
Δικηγόρος. Αμοιβή του στις δίκες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Πως καθορίζεται.
Επί μέρους εργασίες και αμοιβή για προσωρινό καθορισμό τιμής μονάδος. Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση. Τρόπος διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. 877/603

Αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια. Διάθεση μεριδίων Α/Κ με αντιπρόσωπο. Η εταιρία διαχειρίσεως ευθύνεται
κατά τις διατάξεις περί προστήσεως έναντι του ζημιωθέντα τρίτου επενδυτή. 318/338
Αδικοπραξία (914 ΑΚ). Συνιστά και η παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων. Προυπόθεση.
Αμοιβαία κεφάλαια. Ευθύνη της εταιρίας διαχειρίσεως έναντι του ζημιωθέντος τρίτου
επενδυτή από παράνομη συμπεριφορά του αντιπροσώπου. Περιστατικά. 131/13
Αμοιβαία Κεφάλαια (ν. 1969/1991). Στοιχεία. Ζημία του τρίτου (ενδιαφερομένου).
Πρόστηση. Ευθύνη προστήσαντος. 666/71
Πρόστηση. Προϋποθέσεις ευθύνης του προστήσαντος. Αμοιβαία κεφάλαια. Είσπραξη
από τρίτον αντιπρόσωπο της εταιρείας διαχείρισης χρηματικού ποσού για την αγορά
μεριδίων. Μη απόδοση των χρημάτων στην εταιρεία. Ευθύνη προς απόδοση της
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εταιρείας διαχείρισης των εισπραχθέντων χρημάτων από τον τρίτο. 219/630

Αναβολή συζήτησης
Αίτημα για αναβολή της συζήτησης. Απορρίπτεται από το δικαστήριο. Κατάθεση
προτάσεων μετά τη συνεδρίαση του δικαστηρίου (εφετείου). Ο διάδικος δικάζεται
ερήμην. Περιστατικά 292/233

Αναγγελία σε πλειστηριασμό
Η αναγγελία σε πλειστηριασμό. Ποια τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Αναγγελία για
απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας. Πότε είναι ορισμένη. Περιστατικά. 242/230
Αναγγελία. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Πλειστηριασμός αλλοδαπού πλοίου που
κατασχέθηκε και εκπλειστηριάσθηκε στην Ελλάδα. Εφαρμογή άρθρου 205 ΚΙΝΔ. 764/271
Αναγγελία σε πλειστηριασμό. Στοιχεία της για να μην είναι αόριστη. Δικαιοδοσία του διευθυντή
του ταμείου που υπογράφει την αναγγελία. Πολιτικά δικαστήρια. Ο δικαιοδοτικός έλεγχός
τους περιορίζεται μόνο στη νομιμότητα και το κύρος της αναγγελίας και τη νομιμοποίηση του
ελληνικού δημοσίου και δεν πρέπει να συγχέεται με τον έλεγχο της ουσιαστικής υποστάσεως
της αναγγελθείσης απαιτήσεως του ελληνικού δημοσίου. 926/294

Αναγκαστική απαλλοτρίωση (βλ. απαλλοτρίωση αναγκαστική)
Αναγκαστική εκτέλεση
Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασμός. Πίνακας κατατάξεως. Έξοδα εκτελέσεως (αμοιβές
δικηγόρου). Υπέρβαση των αμοιβών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 127.1 Κωδ.Δικ. Παρά
ταύτα θεωρούνται εύλογα και ορθώς καθορίζονται στον πίνακα κατατάξεως. 580/256
Αναγκαστική εκτέλεση. Λόγος ανακοπής προς ακύρωσή της μπορεί να αποτελέσει και η
προφανής αντίθεσή της προς το άρθρο 281 Α.Κ. (κατάχρηση δικαιώματος). Προθεσμίες
προς άσκηση της ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως. 942/298
Αναγκαστική εκτέλεση. Αγορά ακινήτου με δάνειο από τον Αυτόνομο Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας (Α.Ο.Ε.Κ.). Δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση από τρίτον. 1128/315

Αναγνώριση χρέους
Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους. Καταρτίζεται με έγγραφο που
αποτελεί συστατικό τύπο και υποκείμενο σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου. Αν δεν
έχει χαρτοσημανθεί όμως το έγγραφο και προσκομίζεται σε φωτοαντίγραφο χωρίς
το χαρτόσημο προσαγωγής, η αγωγή απορρίπτεται γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη το
προσκομιζόμενο έγγραφο που είναι συστατικό και όχι αποδεικτικό. 931/92
Αναγνώριση χρέους ή αφηρημένη υπόσχεση χρέους (873875 ΑΚ). Οι διατάξεις αυτές δεν
ρυθμίζουν και την αναγνώριση χρέους αν αναφέρεται η αιτία από την οποία προέρχεται το
χρέος. Σε τέτοια περίπτωση είναι ζήτημα ερμηνείας της βούλησης των συμβληθέντων να κριθεί
αν η αναγνώριση έχει την έννοια της συμβατικής ομολογίας του χρέους ή αν η αναγνώριση
έχει την έννοια ότι με αυτήν γεννάται αυτοτελής αιτία. Σημασία της διάκρισης αυτής. 20/613
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Αναγωγή
Ασφαλιστική σύμβαση. Αν η περίπτωση δεν καλύπτεται ασφαλιστικά ο ασφαλιστής θα
πληρώσει αλλά έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου. Ασφάλιση αυτοκινήτου.
Ο τρίτος έχει ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση των δικαιωμάτων
του ζημιωθέντος στον ασφαλιστή, όταν αυτός πληρώσει τον τρίτο. Το δικαίωμα αναγωγής
ασκείται είτε με αυτοτελή αγωγή όταν πληρωθεί ο τρίτος από τον ασφαλιστή είτε πριν
πληρωθεί κατά το άρθρο 69 παρ. 1 περ. ε Κ.Πολ.Δ., είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή
που ενάγονται ως απλοί ομόδικοι, ο οδηγός και ο ασφαλισμένος. Οδηγός που έκανε
χρήση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά το χρόνο του ατυχήματος. Νόμιμη η
συμφωνία μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου να απαλλάσσεται στην περίπτωση αυτή
ο ασφαλιστής. Έναντι του τρίτου όμως αυτό δεν ισχύει και ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα
αναγωγής κατά του ασφαλισμένου. Κάτοχος αυτοκινήτου. Ποιος θεωρείται. 22/521
Ασφαλιστική σύμβαση. Αποκλεισμός της ασφαλίσεως αν προβλεπόταν από το ασφαλιστήριο
η απαλλαγή του ασφαλιστή όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου τελούσε υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. Ο όρος αυτός είναι δεσμευτικός στις εσωτερικές σχέσεις
ασφαλιστή και ασφαλισμένου αν έχει περιληφθεί στην ασφαλιστική σύμβαση είτε με την
ενσωμάτωσή του είτε με παραπομπή στην Υ.Α. Κ4/585/8.4.1978. Τότε δικαίωμα αναγωγής
του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου. Πρέπει όμως να αναφέρεται στην αγωγή του
ασφαλιστή ο πιο πάνω όρος αλλιώς απορρίπτεται η αγωγή της αναγωγής. 53/525
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει έναντι των τρίτων την έλλειψη
άδειας οδήγησης, χωρεί όμως αναγωγή κατά του ασφαλισμένου (και κατά του κυρίου του
αυτοκινήτου) και πριν την καταβολή της αποζημίωσης σ’ αυτόν που ζημιώθηκε. 461/549
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική εταιρεία. Δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου
οδηγού επειδή είχε κάνει χρήση οινοπνεύματος. 702/562
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Νόμιμος ο όρος του ασφαλιστηρίου σύμφωνα με
τον οποίο έχει δικαίωμα αναγωγής ο ασφαλιστής να ζητήσει ό,τι κατέβαλε σε τρίτον
που ζημιώθηκε από οδηγό που κατά το χρόνο της οδήγησης ήταν υπό την επήρεια
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. 940/570
Ασφαλιστική σύμβαση. Αγωγή ευθεία του παθόντος κατά του υπαίτιου οδηγού και της
ασφαλιστικής εταιρείας. Δικαίωμα αναγωγής της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του οδηγού.
Προυποθέσεις νόμιμης άσκησης της αγωγής για την αναγωγή. 1052/574
Ομόδικος. Εναγόμενοι δύο οδηγοί αυτοκινήτων γιατί προξένησαν από κοινού ζημία
σε τρίτο και γενικότερα περισσότεροι εις ολόκληρον ευθυνόμενοι σε αποζημίωση από
αυτοκινητικό ατύχημα. Αντικείμενο της δίκης είναι μόνο η αξίωση του τρίτου και όχι η
εξ αναγωγής ευθύνη του ενός οδηγού προς τον άλλο. Άρα δεν χωρεί έφεση του ενός
οδηγού κατά του άλλου. 342/239
Αναγωγή. Το σχετικό δικαίωμα ασκείται κατά κανόνα με αγωγή, αυτοτελούς ή
παρεμπίπτουσας. Αν η αναγωγή στηρίζεται στο άρθρο 69.1 εδ. Ε Κ.Πολ.Δ., τότε ασκείται
μόνο με παρεμπίπτουσα αγωγή μεταξύ των ιδίων διαδίκων στο ίδιο δικαστήριο στο
οποίο εκκρεμεί η κυρία υπόθεση. 802/276
Αναγωγή. Προϋπόθεση είναι η προηγούμενη καταβολή της αποζημίωσης στον τρίτο. Δεν
εμποδίζεται όμως η δικαστική άσκηση της παραπάνω αξιώσεως και πριν την καταβολή
στον τρίτο της αποζημίωσης εκ μέρους του συνυποχρέου σύμφωνα με την διάταξη του
άρθρου 69 &1 περ.ε ΚΠολΔ. 189/627
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Αναδασμός
Αναδασμός. Κτήση κυριότητας με πρωτότυπο τρόπο από τον παραχωρησιούχο με την
κύρωση του σχετικού πίνακα και την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
εγκριτικής του πίνακα πράξεως της αρμόδιας αρχής. Αποκτάται επίσης και η νομή του ακινήτου
και ελεύθερο από κάθε εμπράγματο δικαίωμα πλην των δουλειών. Χωρεί χρησιδεσποτεία
από τρίτον στο ακίνητο μετά την έκδοση και δημοσίευση της σχετικής πράξεως και κτήση
κυριότητας (από τον τρίτο) με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία. 953/138

Αναδοχή χρέους
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική σύμβαση. Ο ζημιωθείς έχει ευθεία αγωγή κατά του
ασφαλιστή που παραγράφεται όμως σε μία διετία από την ημέρα του ατυχήματος. Πότε
επέρχεται σωρευτική αναδοχή χρέους μελλοντικού και ενδεχόμενου της ασφαλιστικής
εταιρείας και του ζημιώσαντος. Λεπτομέρειες και περιστατικά. 345/545
Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου. Ο ζημιωθείς σε αυτοκινητικό ατύχημα έχει ευθεία
αγωγή κατά του ασφαλιστή όπως και κατά του υπαιτίου. Συνεπώς δημιουργείται από
το νόμο σωρευτική αναδοχή χρέους. Παραγραφή διετής. Πότε δεν εφαρμόζεται η
παραγραφή αυτή αλλά η πενταετής. 1113/577

Αναίρεση
Αναίρεση μερική της αποφάσεως ή ως προς μερικούς από τους διαδίκους. Το δικαστήριο
της παραπομπής δεν μπορεί να επιληφθεί της υποθέσεως ως προς τα λοιπά (μη
αναιρεθέντα) κεφάλαια ή ως προς τους λοιπούς διαδίκους γιατί αυτό θα προσέβαλε το
δεδικασμένο που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Νομικό ζήτημα (580.4 ΚπολΔ)
Εννοια του όρου. 226/227

Ανακοίνωση δίκης
Προσεπίκληση και ανακοίνωση της δίκης. Συζήτηση της ενώπιον του εφετείου.
Απορρίπτονται αυτεπαγγέλτως. 289/233

Ανακοπή
α) Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής
Διαταγή πληρωμής με βάση σύμβαση αλληλόχρεου (ανοικτού) λογαριασμού. Νόμιμα
συμφωνείται να εκδίδεται και για οφειλή που θα προκύπτει από το οριστικό κλείσιμο της
πίστωσης και θα αποδεικνύεται από απόσπασμα των βιβλίων της τράπεζας. Στοιχεία
της αίτησης προς έκδοση της διαταγής στις περιπτώσεις αυτές. Αντικείμενο της δίκης επί
ανακοπής κατά της διαταγής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της εκδοθείσης
διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξιώσεως. 761/366
Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Οι λόγοι της πρέπει να προτείνονται με το δικόγραφό της
ή με πρόσθετους λόγους. Κάθε άλλος λόγος ανακοπής που προτείνεται με τις προτάσεις
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ή με την έφεση είναι απαράδεκτος. 948/370
Πιστωτικοί τίτλοι. Εκδοση διαταγής πληρωμής βάσει αυτών. Ανακοπή από τον καθού η
διαταγή. Πρέπει ο καθού η ανακοπή να προσκομίσει στο δικαστήριο τους πιστωτικούς
τίτλους αλλιώς γίνεται δεκτή η ανακοπή. Αυτό όμως γίνεται μόνο αν είναι αναγκαία η
προσκομιδή των τίτλων για τη διάγνωση των λόγων της ανακοπής. Άσκηση έφεσης. Πότε
μπορεί ο εκκαλών να προσκομίσει τους πιστωτικούς τίτλους στο εφετείο. 487/343

β) Ανακοπή κατά τον ΚΕΔΕ
ΚΕΔΕ. Ανακοπή (του άρθρου 85.1 ΚΕΔΕ) στρέφεται κατά του διευθυντή της Δ.Ο.Υ. αλλά
κοινοποιείται και στον Υπουργό των Οικονομικών. 353/498
Δικαιοδοσία πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης
διευθυντού Δ.Ο.Υ. Κριτήρια για την υπαγωγή στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια είναι
η υποκείμενη αιτία. Αποζημίωση για καταστροφή δάσους. Υπάγεται η σχετική ανακοπή
στα πολιτικά δικαστήρια. Περιστατικά. 636/261

γ) Ανακοπή ερημοδικίας
Ανακοπή ερημοδικίας και έφεση. Οι προθεσμίες προς άσκησή τους συντρέχουν. Για να μην
απωλέσει αυτός που δικάσθηκε ερήμην την προθεσμία άσκησης της έφεσης, πρέπει μαζί με
την άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας να ασκήσει επικουρικά και έφεση, οπότε αναβάλλεται
η συζήτηση της δεύτερης μέχρι ότου εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής. 4/194
Ανακοπή ερημοδικίας. Κατά ποίου στρέφεται. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση.
Περίπτωση ομοδικίας, απλής και αναγκαστικής. Επίδοση δικογράφου σε σύνοικο.
Στοιχεία τ62ης έκθεσης επιδόσεως. 136/214
Ανακοπή ερημοδικίας. Δεν θεωρείται βάσιμος λόγος ανακοπής η αμέλεια, ολιγωρία ή
πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του δικηγόρου. 640/263

δ) Ανακοπή κατά έκθεσης πλειστηριασμού – αναγκαστικής εκτέλεσης
Ανακοπή κατά έκθεσης πλειστηριασμού (933 και 934 παρ. 1γ και 2 ΚΠολΔ). Έφεση
κατά πρωτόδικης απόφασης. Ο υπερθεματιστής καλεί στην δίκη του Εφετείου και τον
επισπεύσαντα την αναγκαστική εκτέλεση που είναι αναγκαίος ομόδικος χωρίς να είναι
αναγκαίο να στρέφεται η έφεση και κατ’αυτού. Απώλεια της προθεσμίας προς άσκηση
ανακοπής (30 ή 90 ημερών). Αν μεσολάβησε ανώτερη βία (έννοιά της), τότε χωρεί αίτηση
επαναφοράς των πραγμάτων που μπορεί να σωρευθεί με την ανακοπή ή να ασκηθεί με
ιδιαίτερο δικόγραφο. Επίδοση σε κάτοικο εξωτερικού. Εξετάζεται για το εμπρόθεσμο της
κοινοποίησης ο χρόνος επίδοσης στον εισαγγελέα και όχι η επίδοση στον διάδικο που
κατοικεί στο εξωτερικό. Πλειστηριασμός. Παρακώλυση του ελεύθερου συναγωνισμού
με απομάκρυνση των πλειοδοτών, απαγορεύεται και καθιστά άκυρη την κατακύρωση.
Περιστατικά με περίεργα φαινόμενα που συμβαίνουν. 95/197
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτελέσεως. Ομοδικία. Είναι αναγκαστική και όχι απλή.
Συνεπώς αν δεν κλητευθεί ένας ομόδικος η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. 930/296
Αναγκαστική εκτέλεση. Λόγος ανακοπής προς ακύρωσή της μπορεί να αποτελέσει και η
προφανής αντίθεσή της προς το άρθρο 281 Α.Κ. (κατάχρηση δικαιώματος). Προθεσμίες
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προς άσκηση της ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως. 942/298

ε) Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως
ΑΤΕ. Υποκατάστημά της που χορήγησε το δάνειο. Νόμιμα προβαίνει σε αναγγελία σε
πλειστηριασμό. Απορρίπτεται σχετική ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως. 174/222
Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως από το ελληνικό δημόσιο. Ασκείται με κατάθεση του
δικογράφου και κοινοποίηση στον αντίδικο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση
του πίνακα κατάταξης. Η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση του πίνακα στον προϊστάμενο
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αλλά η επίδοση δεν θεωρείται ολοκληρωθείσα και δεν επιφέρει έννομες
συνέπειες αν δεν κοινοποιηθεί και στον Υπουργό Οικονομικών. Ανακοπή κατά του πίνακα. Με
αυτήν προσβάλλεται και το κεφάλαιο των εξόδων της εκτελέσεως. 614/260

στ) Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης.
Ελληνικό δημόσιο. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη
χρήση δημοσίου κτήματος. Δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων αλλά
η διαφορά τέμνεται οριστικά και γι’ αυτό χωρεί έφεση που στρέφεται μόνο κατά του
ελληνικού δημοσίου και όχι και κατά της δημόσιας υπηρεσίας που αποτελεί η Κτηματική
Υπηρεσία του δημοσίου. 807/278

ζ) Διεκδικητική ανακοπή
Ανακοπή διεκδικητική (936.2 Κ.Πολ.Δ.) κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως (936.2 Κ.Πολ.Δ.).
Επισπεύδων δανειστής και οφειλέτης βρίσκονται σε αναγκαστική ομοδικία. Άρα πρέπει να
στρέφεται κατ’ αμφοτέρων. Το ίδιο και η έφεση. Αλλιώς η έφεση είναι απαράδεκτη. 984/301

Ανανέωση
Ανανέωση. Επιφέρει απόσβεση της ενοχής και προϋποθέτει σύμβαση για την κατάργηση της
υφιστάμενης ενοχής με σύσταση νέας, ο σκοπός δε αυτός πρέπει να συνάγεται σαφώς, έστω
και από γεγονότα κείμενα εκτός της συμβάσεως. Προϋποθέσεις της ανανέωσης. 649/70

Αναπηρία ή παραμόρφωση
Αναπηρία ή παραμόρφωση. Ιδιαίτερη αποζημίωση (931 Α.Κ.). Προυποθέσεις επιδίκασης. 553/51
Αναπηρία ή παραμόρφωση (931 Α.Κ.) που προξενήθηκε από αδικοπραξία του
εναγομένου. Στοιχεία της. Επιδικάζεται αποζημίωση στον ενάγοντα αν και εφόσον η
αναπηρία ή παραμόρφωση επιδρούν στο οικονομικό μέλλον του. 696/77
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός. Ιδιαίτερη αποζημίωση σε περίπτωση αναπηρίας
ή παραμόρφωσης που προξενήθηκε στον παθόντα (931 Α.Κ.). Προυποθέσεις για την
επιδίκαση και στοιχεία της αγωγής για να είναι ορισμένη. Περιστατικά. 815/83
Αναπηρία ή παραμόρφωση που προκλήθηκε από αδικοπραξία (αυτοκινητικό
ατύχημα). Μπορεί να θεμελιώσει την αυτοτελή αξίωση για την αποζημίωση αν επιδρά
στο οικονομικό μέλλον του παθόντος (931 Α.Κ.). Άρα απαιτούνται στοιχεία πέρα από
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εκείνα που απαιτούνται για την θεμελίωση αξιώσεων με βάση τα άρθρα 929 και 932 Α.Κ.
Καταστροφή πράγματος. Στοιχεία της σχετικής αγωγής. Περιστατικά. 188/625
Αδικοπραξία. Αναπηρία ή παραμόρφωση του παθόντος. Προϋποθέσεις για ειδική
αποζημίωση (931 Α.Κ.). Πότε η σχετική αγωγή είναι αόριστη. Περιστατικά. 250/232
Αδικοπραξία. Αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα. Αυτοτελής αξίωση
για αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον του (931 ΑΚ). Απαιτούνται περιστατικά πέρα από εκείνα
που απαιτούνται για τη θεμελίωση της αξιώσεως για ηθική βλάβη. Περιστατικά. 424/43

Αναπροσαρμογή
Περιοδικές παροχές με τελεσίδικη απόφαση. Μεταβολή συνθηκών. Αναπροσαρμογή τους.
Προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Πότε προτείνονται τα πραγματικά περιστατικά για
την αναπροσαρμογή (δεύτερη συζήτηση, συζήτηση στο Εφετείο κ.λ.π.). Αυτοκινητικό
ατύχημα και στέρηση διατροφής σε σύζυγο και τέκνο. Περιστατικά. 167/217
Νόμιμη μοίρα. Προίκα του έτους 1957. Αναπροσαρμογή του ποσού. Τρόπος υπολογισμού
για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας. 809/187
Εντολή για διαχείριση περιουσίας. Εξώδικη δήλωση για επιστροφή της περιουσίας που
διαχειρίζεται ο εντολοδόχος. Η παραγραφή της αξίωσης προς επιστροφή αρχίζει από την
ημέρα που έπαυσε η εντολή. Αναστολή της παραγραφής κατά τη διάρκεια του γάμου.
Αναπροσαρμογή δραχμών του έτους 1970 σε δραχμές του 1996. Τρόπος υπολογισμού
της αναπροσαρμογής. 622/67

Αναπροσαρμογή μισθώματος
Εμπορική μίσθωση. Δικαίωμα αναπροσαρμογής του μισθώματος με βάση τη διάταξη των
άρθρων 388 ΑΚ αλλιώς του άρθρου 288 ΑΚ. Προϋποθέσεις. Ελάττωμα του μισθίου που
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Δικαίωμα του μισθωτή να ζητήσει μείωση του
μισθώματος. Περιστατικά μείωσης του ετήσιου ποσοστού αύξησης του μισθώματος (από
15% σε 7%) και λόγω μη παραδόσεως ολόκληρου του μισθίου. 7/456
Εμπορική μίσθωση (ν. 813/78). Αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση το άρθρο 288
Α.Κ. Εφαρμογή και στις μισθώσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες. Περιστατικά. 634/475
Εμπορική μίσθωση μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2041/1992. Όρος στη σύμβαση για
σταδιακή αναπροσαρμογή του μισθώματος που συνομολογείται μετά την 1.9.1994 ισχύει και
για τον επόμενο χρόνο (συμβατικό ή με αναγκαστική παράταση) εφόσον δεν έχει αποκλεισθεί
από τη σύμβαση. Το ίδιο ισχύει και για τις προηγούμενες μισθώσεις. 1088/477

Αναστροφή πώλησης
Πώληση πράγματος κατά γένος ορισμένου με ουσιώδη ελαττώματα. Δικαιώματα του
αγοραστή (πριν την ισχύ του ν. 3043/2000). Αναστροφή. Δεν απαιτείται τύπος και γίνεται
και πριν ασκηθεί αγωγή οπότε λύεται η σύμβαση από τότε που θα περιέλθει η δήλωση
στον πωλητή. Περιστατικά. 324/25
Πώληση. Ελαττώματα του πωληθέντος (διαμερίσματος). Αγωγή αγοραστού για
μείωση του τιμήματος. Δήλωση του πωλητή με τις πρωτόδικες προτάσεις ότι επιθυμεί
την αναστροφή της πώλησης, είναι χωρίς έννομη αξία αφού αυτό το δικαίωμα (της
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αναστροφής) ανήκει μόνο στον αγοραστή. 582/60
Πώληση πράγματος κατά γένος ορισμένου. Ελαττώματα ή ελλείψεις ιδιοτήτων. Δικαιώματα
αγοραστή. Αναστροφή της πώλησης. Επιστρέφεται το τίμημα έντοκα από το χρόνο καταβολής
(κάθε δόσεως) και τυχόν έξοδα. Πράγμα κατά γένος ορισμένο. Έννοια. 688/74

Αναψηλάφηση
Αναψηλάφηση. Η προθεσμία για την άσκηση της αναψηλάφησης των 60 ημερών (άρθρο
544.2 ΚπολΔ) αρχίζει από τότε που εκείνος που την ζητεί έμαθε την απόφαση που
ανατράπηκε αμετάκλητα. Περιστατικά. 502/251

Ανήλικος
Ανήλικος. Σύμβαση εργασίας με ανήλικο που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος. Είναι άκυρη. Άκυρη
επίσης είναι η σύμβαση χωρίς βιβλιάριο υγείας για απασχόληση σε αρτοποιείο. 462/418
Ανήλικος οδηγός μοτοσυκλέτας χωρίς άδεια οδήγησης. Τραυματισμός του από πταίσμα
οδηγού αυτοκινήτου. Δεν συνιστά συνυπαιτιότητα η έλλειψη άδειας οδήγησης ενώ
συνιστά συνυπαιτιότητα η έλλειψη κράνους στο κεφάλι (ποσοστό 10%). 76/528
Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου. Επέλευση της ζημίας. Εναγόμενοι ο ασφαλιστής και ο
αδικοπρακτήσας. Δικαίωμα αναγωγής με παρεμπίπτουσα αγωγή και προ της καταβολής (69.1
Κ.Πολ.Δ.). Αγωγή ασφαλιστή κατά του αδικοπρακτήσαντος. Στοιχεία για να είναι ορισμένη.
Περίπτωση που οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε άδεια οδήγησης. Περιστατικά. Ανήλικος.
Συντρέχον πταίσμα (300 Α.Κ.). Πότε προτείνεται σε αυτοκινητικό ατύχημα. 205/535
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ενάγοντες που επιβαίνουν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήλικος
και χωρίς άδεια ικανότητας, στοιχείο που εγνώριζαν. Τραυματισμός τους. Συνυπαιτιότητα
σε ποσοστό 20%. Μη χρησιμοποίηση ζώνης ασφαλείας. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 10%.
Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει έναντι των τρίτων την έλλειψη άδειας οδήγησης,
χωρεί όμως αναγωγή κατά του ασφαλισμένου (και κατά του κυρίου του αυτοκινήτου)
και πριν την καταβολή της αποζημίωσης σ’ αυτόν που ζημιώθηκε. 461/549
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγού (σε ποσοστό 95%) και γονέων
θανατωθέντος ανηλίκου (σε ποσοστό 5%) γιατί δεν τον απέτρεψαν να κυκλοφορήσει
μόνος του στο οδόστρωμα. Η ευθύνη συνυπαιτιότητας (300 Α.Κ.) νόμιμα επεκτείνεται
και κατά των γονέων του θανατωθέντος εφόσον ενάγουν για ψυχική οδύνη. 1163/581

Ανοίγματα σε όμορους τοίχους
Αρνητική αγωγή. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Δημιουργία ανοιγμάτων σε όμορο τοίχο και
«μπάζωμα» του υπογείου ορόφου ώστε να καταστεί αυτός ισόγειος όροφος. Νόμιμα ζητείται
ικανοποίηση ηθικής βλάβης, κλείσιμο των ανοιγμάτων και αφαίρεση των μπάζων. 368/121

Ανταγωγή
Συγκυριότητα. Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κοινωνίας (787 επ. και 794 επ. ΑΚ). Δαπάνες
στο κοινό από συγκύριο. Αυτός μπορεί να τις αναζητήσει. Προϋποθέσεις. Δυνατότητα της
διεκδίκησης των δαπανών με ανταγωγή ή ένσταση στην δίκη της διανομής. 753/130
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Αντέφεση
Εμπορική μίσθωση. Διαδικασία μισθωτικών διαφορών. Αντέφεση. Αν ασκηθεί με δικόγραφο
τότε πρέπει να κοινοποιηθεί στον εκαλούντα με τήρηση της νόμιμης προθεσμίας (523.2
ΚπολΔ). Μπορεί όμως να ασκηθεί και με τις προτάσεις (654 ΚπολΔ). 232/463
Έφεση ή αντέφεση. Ποιος έχει έννομο συμφέρον για την άσκησή τους. 585/257
Έφεση εκπρόθεσμη. Αν έχει ασκηθεί από τον αντίδικο του εκκαλούντος εκπρόθεσμη
έφεση, τότε η εκπρόθεσμη θεωρείται ως αντέφεση εφόσον αναφέρεται στα ίδια κεφάλαια
της (εμπρόθεσμης) έφεσης. 939/297

Ανώνυμη Εταιρία
Ανώνυμη εταιρία. Απαγόρευση παροχής δανείων ή εγγυήσεων της Α.Ε. προς μέλη του
διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και
του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας (άρθρο 239 του β.δ. 174/1963). Έννοια του
όρου “διευθυντές”. Λεπτομέρειες για την απαγόρευση. Δεν εγκυροποιείται η (άκυρη)
σύμβαση με έγκριση από τη γενική συνέλευση εκ των υστέρων. 498/344
Ανώνυμη εταιρεία. Έλεγχος της εταιρείας από το δικαστήριο (άρθρο 40 παρ. 1 και 2 του
ν. 2190/1920). Ποιος δικαιούται να τον ζητήσει. 770/351
Ανώνυμες εταιρείες. Συγχώνευση. Γίνεται είτε με ίδρυση νέας Α.Ε. είτε με απορρόφηση (άρθρο
68 ν. 2190/1920). Από την καταχώρησή της στο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης
της συγχώνευσης επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα ορισμένες συνέπειες όπως π.χ. οι
εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα εταιρεία χωρίς να επέρχεται
βίαιη διακοπή της δίκης και να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους. Αν συνεχιστεί η
δίκη από την απορροφηθείσα Α.Ε., η συζήτηση είναι απαράδεκτη. 839/353
Επιταγή. Αγωγή του κομιστή κατά του εκδότου από το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης
επιταγής. Νόμιμο να σωρευθεί και αίτημα προσωπικής κρατήσεως. Προσωποκρατείται
και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε. ή του διαχειριστή της ΕΠΕ εφόσον αυτός είναι ο εκδότης
χωρίς να εφαρμόζεται η εξαίρεση της 1047 παρ. 3 ΚπολΔ. 544/254
Ι.Κ.Α. Οφειλόμενες εισφορές (ή φόρος προς το δημόσιο). Ευθύνονται για την καταβολή
τους και οι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές Α.Ε. κ.λ.π.
(άρθρο 115 ν. 2238/1994) με την ατομική τους περιουσία. 1168/323

Ανώτερη βία
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράσυρση από το όχημα κάποιου αντικειμένου που βρίσκεται
στο οδόστρωμα και επέλευση ζημίας σε αυτοκίνητο που ακολουθεί. Δεν είναι γεγονός
ανώτερης βίας και ευθύνεται ο οδηγός του προπορευομένου αυτοκινήτου. 33/523

Απάτη
Αδικοπραξία. Τέτοια συνιστά και η παράβαση ποινικής διατάξεως. Απάτη κατά το άρθρο
386 ΑΚ. Στοιχεία της. Συναυτουργία και συνέργεια. Έννοια των όρων. 409/37
Σύμβαση εργασίας Λύση της με συμφωνία μεταξύ εργοδότη εργαζομένου. Η σύμβαση
αυτή όμως μπορεί να είναι ακυρώσιμη λόγω πλάνης ή απάτης. Πλάνη ουσιώδης. Μπορεί
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να είναι και αποτέλεσμα εσφαλμένης γνώσεως της πραγματικότητας. Μπορεί επίσης
να έχει σχέση και ως προς το δίκαιο. 658/6

Απειλή
Απειλή ότι θα δημοσιοποιηθεί το όνομα του πληρεξουσίου του δανειστή ότι είναι
τοκογλύφος κατ’ επάγγελμα. Λόγω της απειλής αυτής ο αντιπρόσωπος φοβούμενος
την ανάμειξη του ονόματός του στην τηλεόραση για τοκογλυφικά δάνεια παραιτήθηκε
από τις απαιτήσεις του αντιπροσωπευομένου. Είναι παράνομη συμπεριφορά και η
απειλούσα υποχρεώθηκε να πληρώσει το χρέος της. 267/2
Επιταγή. Κλοπή από τον δικαιούχο. Η ένσταση κλοπής προτείνεται κατά του κλέπτη και
κατά του τρίτου κομιστού. Ενστάσεις πλαστότητας ή συμπλήρωσης της καθ’ υπέρβαση
των συμφωνημένων, βίας, απειλής, ανικανότητας ή ελλείψεως πληρεξουσιότητας
προτείνονται κατά παντός κομιστή έστω και καλόπιστου. Περιστατικά. 804/352

Αποδοχή κληρονομιάς
Διεκδικητική αγωγή. Εγείρεται από τον κύριο κατά του κατόχου κατά τον χρόνο της
άσκησης της αγωγής, αδιάφορα αν αυτός νέμεται στο δικό του όνομα ή στο όνομα
άλλου. Ο ενάγων βαρύνεται με την απόδειξη της παθητικής νομιμοποίησης. Αποδοχή
κληρονομίας. Οποτεδήποτε και αν γίνει ανατρέχει στον χρόνο του θανάτου. Χρησιδάνειο.
Ένσταση κατά του ενάγοντος. 225/115

(Σημ. βλ. και λέξη Κληρονομιά)
Αποζημίωση
Αποζημίωση. Εξοφλείται με δραχμές (τώρα σε ευρώ) έστω και αν η αδικοπραξία έλαβε
χώρα στην Ελλάδα αλλά η δαπάνη της αποκατάστασης έγινε στο εξωτερικό (297 εδ. Α
Α.Κ.). Οι διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 του ν. 5422/1932 και 291 Α.Κ. προβλέπουν
συμβατικές υποχρεώσεις και όχι υποχρεώσεις που απορρέουν από αδικοπραξία. Αγωγή
με αίτημα καταβολής αποζημίωσης στο ισάξιο του ξένου νομίσματος σε δραχμές κατά
το χρόνο της εξοφλήσεως απορρίπτεται ως αόριστη. 922/90
Αποζημίωση από παράνομη χρήση ακινήτου. Κατάληψη ακινήτου από το Ελληνικό
Δημόσιο επί μία δεκαετία. Παραχώρηση του ακινήτου αυτού σε δήμο για την εναπόθεση
απορριμάτων. Κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου με καλή πίστη ενόψει δικαιώσεώς του
από δικαστικές αποφάσεις. Συνέχιση της κατοχής μετά από (νεότερη) αμετάκλητη
απόφαση που δικαιώνει τον κύριο του ακινήτου. Ευθύνη προς αποζημίωση από το
Ελληνικό Δημόσιο για τον χρόνο από την δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης (του
Εφετείου) μέχρι την απόδοσή του. Καλή και κακή πίστη του κατόχου. 108/620
Αποζημίωση του παθόντος. Τι περιλαμβάνει. Ηθική βλάβη και αποζημίωση. Όρος απαλλαγής
της ασφαλιστικής εταιρείας, ότι απαλλάσσεται αν ο ασφαλισμένος τελούσε υπό την επήρεια
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά την ώρα της οδήγησης. Πότε απαλλάσσεται. 1007/572
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(Σημ. βλ. και λέξη Αυτοκινητικό ατύχημα)
Αποκτήματα
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Αν μία απαίτηση παραγραφεί, δεν χωρεί αγωγή από τον
αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ισχύει και για την αξίωση από τα αποκτήματα (1400 Α.Κ.). 827/84
Αποκτήματα (1400 ΑΚ). Τρόπος υπολογισμού. Κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό
της ενοχικής χρηματικής αξιώσεως είναι ο χρόνος που ζητείται η παροχή έννομης
προστασίας, δηλαδή της έγερσης της αγωγής. Παραγραφή της αξιώσεως σε περίπτωση
τριετούς διάστασης. Αρχίζει από την στιγμή που η αξίωση γίνεται απαιτητή δηλαδή από την
συμπλήρωση της τριετίας. Αν όμως διαρκεί ο γάμος αναστέλλεται η παραγραφή (256.1 ΑΚ)
μέχρι να λυθεί ή ακυρωθεί ο γάμος οπότε και τρέχει ο χρόνος της παραγραφής. 344/160

Α.Ο.Ε.Κ.
Αναγκαστική εκτέλεση. Αγορά ακινήτου με δάνειο από τον Αυτόνομο Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας (Α.Ο.Ε.Κ.). Δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση από τρίτον. 1128/315

Απαλλοτρίωση (αναγκαστική)
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Εργολαβία δίκης. Είναι νόμιμη η συμφωνία μεταξύ
δικηγόρου και καθού η απαλλοτρίωση να αναλάβει με σύμβαση εργολαβίας δίκης ο
πρώτος τις δίκες που προέρχονται από την αναγκαστική απαλλοτρίωση με ποσοστό
αμοιβής (8%) επί του ποσού της αποζημίωσης που καθορίσθηκε οριστικά και των τόκων
(20%). Περιστατικά. Αίτηση για καθορισμό αποζημίωσης για τα εναπομείναντα τμήματα
των απαλλοτριουμένων ακινήτων. Δεν οφείλεται ιδιαίτερη αμοιβή του δικηγόρου. Η
ανάκληση της απαλλοτρίωσης από υπαιτιότητα των καθών δεν έχει έννομη σημασία
για την υποχρέωση καταβολής της αμοιβής του δικηγόρου. 14/479
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αγωγή για την καταβολή της αποζημίωσης. Επιδικάζονται
και τόκοι του οφειλομένου ποσού από την επίδοση της αγωγής (6%). 149/488
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αυτοδίκαιη ανάκληση λόγω μη καταβολής εμπροθέσμως
(μέσα σε 1,5 έτος) της αποζημίωσης που καθορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά. Πότε δεν
επέρχεται η ανάκληση. 351/497
Αναγκαστική απαλλοτρίωση (ν. 2882/2001). Διαδικασία. Προτάσεις. Δεν είναι
υποχρεωτική η κατάθεσή τους. Έγγραφα και προτάσεις νόμιμα κατατίθενται μέσα στην
προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων και μετά τη συζήτηση. 528/500
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Διόρθωση αποφάσεως που στο διατακτικό της δεν
περιλήφθηκε προσδιορισθείσα τιμή μονάδος για ακίνητα. Επιτρεπτή η διόρθωση και ο
καθορισμός τιμής μονάδος. 551/502
Αναγκαστική απαλλοτρίωση (ν. 2882/2001). Το ελληνικό δημόσιο για τις υπέρ αυτού
απαλλοτριώσεις εκπροσωπείται από το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας και όχι από το
Νομάρχη. Αν δεν επιδοθεί η αίτηση σ’ αυτόν έχουμε ακυρότητα μόνο σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 159.3 Κ.Πολ.Δ. Άρα αν παραστεί το δημόσιο και δεν επικαλεσθεί βλάβη (την
οποία οφείλει να αποδείξει), από την μη κοινοποίηση, καθίσταται παραδεκτή η διαδικαστική
πράξη της έγερσης της αίτησης προσδιορισμού οριστικής μονάδας αποζημίωσης. Δικηγόρος
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για παραστάσεις κ.λ.π. σε δίκες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. 594/503
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμάχητο τεκμήριο για ωφέλεια των παρακειμένων ακινήτων
στο δρόμο που ανοίγεται (ν. 653/1977). Είναι σήμερα απλώς μαχητό (Ε.Σ.Δ.Α.) και
μπορούν οι παρόδιοι ιδιοκτήτες να αμφισβητήσουν το μαχητό τεκμήριο και να αποδείξουν
το αντίθετο καθώς και να ζητήσουν την αντίστοιχη αποζημίωση, ασκώντας καταψηφιστκή
αγωγή ενώπιον του αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου για όλες τις απαλλοτριώσεις που
έχουν συντελεσθεί μέχρι την ισχύ του άρθρου 33 του ν. 2741/2001. 605/504
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Παρέλευση 18μηνου από τον προσωρινό ή οριστικό
καθορισμό της αποζημίωσης. Θεωρείται αυτοδίκαια ανακληθείσα η απαλλοτρίωση εκτός
αν προβεί ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης με έγγραφη δήλωση μέσα σε προθεσμία ενός έτους
στην αρμόδια Αρχή ότι επιθυμεί την περαιτέρω διατήρηση της απαλλοτρίωσης. Δικαίωμα
άσκησης καταψηφιστικής αγωγής για την διεκδίκηση της αποζημίωσης έντοκα. 706/506
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Εφαρμογή, υπό προυποθέσεις, του ν. 2882/2001 και 2990/
02 και στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που έγιναν υπό το καθεστώς ισχύος του ν.δ.
797/1979. Κτηματολογικός πίνακας. Διόρθωση με αίτηση του ενδιαφερομένου κατά τη
συζήτηση της αίτησης του υπέρ ου η απαλλοτρίωση. Λεπτομέρειες. 813/507
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ν. 2882/2001 και 2990/2002. Πότε εφαρμόζονται οι
διαδικαστικές διατάξεις των νόμων αυτών για απαλλοτριώσεις που είχαν κηρυχθεί πριν
την έναρξη ισχύος τους. Έκθεση εκτιμητικής επιτροπής. Αν ζητείται αποζημίωση για μείωση
αξίας του εναπομείναντος τμήματος, απαιτείται οπωσδήποτε έστω και αν στην περιοχή
όπου το απαλλοτριούμενο ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας. 826/510
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αποζημίωση για απομένον τμήμα του απαλλοτριωθέντος ακινήτου
(άρθρο 13 παρ. 4 ν.δ. 797/71) Η αποζημίωση αυτή συνδέεται μόνο προς την απομειωτική επί
της αξίας του επιρροή και με τίποτε άλλο όπως το είδος του έργου. Περιστατικά. 932/511
Aναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή του δικηγόρου. Αίτηση και ανταίτηση 6% επί του
ποσού της οριστικής αποζημίωσης. Αμοιβή για την παράσταση. 754/602
Δικηγόρος. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή του πληρεξουσίου του αιτούντος
για τις δίκες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και Εφετείου 5% επί του ποσού
της οριστικής αποζημίωσης συν αμοιβή για την παράσταση (90 ευρώ). Αμοιβή
πραγματογνώμονα. 92/598

Αποκλειστικές νοσοκόμες
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός. Δαπάνες για πρόσληψη δύο
αποκλειστικών νοσοκόμων κατά την παραμονή του τραυματισθέντος στο νοσοκομείο. Είναι
νόμιμο το αίτημα έστω και αν τις σχετικές υπηρεσίες προσέφεραν οι γονείς του. 1080/577

Αποκλήρωση
Αποκλήρωση. Δικαιολογητικός λόγος. Εννοια κακουργήματος ή σοβαρού πλημμελήματος
κατά το άρθρου 1840 ΑΚ. Δεν απαιτείται καταδίκη. Δικαίωμα του αποκληρωθέντος να
εγείρει αναγνωριστική αγωγή κατά του τετιμημένου οπότε, αν γίνει δεκτή, ο αποκληρωθείς
λαμβάνει αυτοδικαίως το ποσοστό της νόμιμης μοίρας. 407/182
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Απόσβεση ενοχής
Ανανέωση. Επιφέρει απόσβεση της ενοχής και προϋποθέτει σύμβαση για την κατάργηση της
υφιστάμενης ενοχής με σύσταση νέας, ο δε σκοπός αυτός πρέπει να συνάγεται σαφώς, έστω
και από γεγονότα κείμενα εκτός της συμβάσεως. Προϋποθέσεις της ανανέωσης. 649/70

Απόφαση δικαστική
Αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων. Πρέπει να προαποδεικνύεται η καταβολή ποσού
βάσει απόφασης προσωρινώς εκτελεστής, με ενυπόγραφη εξοφλητική απόδειξη και όχι
με βεβαίωση αυτού που κατέβαλε το ποσό ούτε με ανυπόγραφη σε φωτοτυπία εντολή
προς πληρωμή. 144/217
Διόρθωση δικαστικής αποφάσεως (315 επ ΚπολΔ.) Χωρεί διόρθωση στην μη ορθή
μετατροπή των δραχμών σε ευρώ από μαθηματικό σφάλμα. 307/235
Δικαστική απόφαση. Εσφαλμένες αιτιολογίες. Μπορούν να προσβληθούν με έφεση οι δυσμενείς για
τον εκκαλούντα διατάξεις μόνο αν από αυτές προκύπτει δεδικασμένο σε βάρος του. 919/293
Απόφαση οριστική. Ποια είναι. Απαράδεκτη η συζήτηση αγωγής ενώπιον του εφετείου
για κονδύλια απώλειας εισοδημάτων επειδή δεν είχε κοινοποιηθεί αντίγραφό της στον
Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (άρθρο 10 παρ. 5 ν.489/1976). Δεκτή η αγωγή για
τα υπόλοιπα κονδύλια και εξαφάνιση της εκκαλουμένης. Κλήση του ενάγοντος ενώπιον
του εφετείου για το απαράδεκτο κεφάλαιο της αγωγής. Απορρίπτεται η κλήση γιατί η
απόφαση είναι οριστική. 1073/308

Αρμοδιότητα κατά τόπο
Αρμοδιότητα κατά τόπο. Διαφορές από δικαιοπραξία εν ζωή εισάγονται και στο δικαστήριο
στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται ο τόπος που καταρτίστηκε ή που πρέπει να
εκπληρωθεί η παροχή. Έννοια και προυποθέσεις. 668/264

Ασφαλιστικά μέτρα
Ένορκες βεβαιώσεις σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων. Λαμβάνονται υπόψη προς
συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και αν ακόμα δεν έχει κλητευθεί ο αντίδικος. Οι ίδιες
ένορκες βεβαιώσεις λαμβάνονται υπόψη και σε άλλες δίκες κατά τη διαδικασία των
άρθρων 614 επ. Κ.Πολ.Δ. 873/283
Ασφαλιστικά μέτρα. Καταδίκη οφειλέτη σε παράλειψη ή ανοχή πράξεως με απειλή
χρηματικής ποινής ή προσωπικής κράτησης (947.1 Κ.Πολ.Δ.) Πότε οι περισσότερες
παραβάσεις αποτελούν διαρκή ενέργεια ή συγκροτούν μία φυσική ενότητα ενέργειας,
οπότε επιβάλλεται μόνο μία ποινή. 900/286

Ασφαλιστική εταιρία
Αυτοκινητικό ατύχημα. Η ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει
τον ζημιωθέντα ανεξάρτητα του ποιος οδηγούσε το ζημιογόνο αυτοκίνητο, αν είχε
άδεια οδήγησης ή αν τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Ο ζημιωθείς δεν έχει
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υποχρέωση να κατονομάσει τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκινήτου. 680/561
Ασφαλιστική εταιρεία. Δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου οδηγού επειδή είχε κάνει
χρήση οινοπνεύματος. 702/562
Αυτοκινητικό ατύχημα από αμέλεια. Όρος απαλλαγής της ασφαλιστικής εταιρείας, ότι
απαλλάσσεται αν ο ασφαλισμένος τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών
ουσιών κατά την ώρα της οδήγησης. Πότε απαλλάσσεται. 1007/572

Ασφαλιστική σύμβαση (αυτοκινήτου)
Ασφαλιστική σύμβαση (ν. 489/76). Ο ζημιωθείς έχει ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή.
Αυτός δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του ζημιωθέντα ενστάσεις που απορρέουν από την
ασφαλιστική σύμβαση, έχει όμως δικαίωμα αναγωγής (Υ.Α. Κ4/585/8.4.1978). Διάταξη
της Υ.Α. που αποκλείει από την ασφάλιση τις ζημιές που προκλήθηκαν από οδηγό
που τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. Είναι έξω από την
νομοθετική εξουσιοδότηση. Τρόπος κάλυψης του κενού. 732/350
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει στον παθόντα τρίτο ότι το
ατύχημα συνέβη σε χρόνο που ο οδηγός του τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Νόμιμη η συμφωνία ότι σε μία τέτοια περίπτωση δικαιούται ο ασφαλιστής να στραφεί
κατά του αντισυμβαλλομένου και ασφαλισμένου και να αξιώσει να του καταβάλουν κάθε
ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον παθόντα. Στοιχεία της αγωγής. Ασφαλιστική
σύμβαση. Συνάπτεται με απλή συναίνεση. 16/520
Ασφαλιστική σύμβαση. Αν η περίπτωση δεν καλύπτεται ασφαλιστικά ο ασφαλιστής θα
πληρώσει αλλά έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου. Ασφάλιση αυτοκινήτου.
Ο τρίτος έχει ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση των δικαιωμάτων
του ζημιωθέντος στον ασφαλιστή, όταν αυτός πληρώσει τον τρίτο. Το δικαίωμα αναγωγής
ασκείται είτε με αυτοτελή αγωγή όταν πληρωθεί ο τρίτος από τον ασφαλιστή είτε πριν
πληρωθεί κατά το άρθρο 69 παρ. 1 περ. ε Κ.Πολ.Δ., είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή
που ενάγονται ως απλοί ομόδικοι, ο οδηγός και ο ασφαλισμένος. Οδηγός που έκανε
χρήση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά το χρόνο του ατυχήματος. Νόμιμη η
συμφωνία μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου να απαλλάσσεται στην περίπτωση αυτή
ο ασφαλιστής. Έναντι του τρίτου όμως αυτό δεν ισχύει και ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα
αναγωγής κατά του ασφαλισμένου. Κάτοχος αυτοκινήτου. Ποιος θεωρείται. 22/521
Ασφαλιστική σύμβαση. Αποκλεισμός της ασφαλίσεως αν προβλεπόταν από το ασφαλιστήριο
η απαλλαγή του ασφαλιστή όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου τελούσε υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. Ο όρος αυτός είναι δεσμευτικός στις εσωτερικές σχέσεις
ασφαλιστή και ασφαλισμένου αν έχει περιληφθεί στην ασφαλιστική σύμβαση είτε με την
ενσωμάτωσή του είτε με παραπομπή στην Υ.Α. Κ4/585/8.4.1978. Τότε δικαίωμα αναγωγής
του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου. Πρέπει όμως να αναφέρεται στην αγωγή του
ασφαλιστή ο πιο πάνω όρος αλλιώς απορρίπτεται η αγωγή της αναγωγής. 53/525
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική σύμβαση. Ο ζημιωθείς έχει ευθεία αγωγή κατά του
ασφαλιστή που παραγράφεται όμως σε μία διετία από την ημέρα του ατυχήματος. Πότε
επέρχεται σωρευτική αναδοχή χρέους μελλοντικού και ενδεχόμενου της ασφαλιστικής
εταιρείας και του ζημιώσαντος. Όμως αν ο ζημιώσας οδηγός καταθέσει βεβαίωση
ασφάλισης του αυτοκινήτου από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία ή
απόδειξη κατοχής δελτίου διεθνούς ασφάλισης, τότε έχουμε παραγραφή πενταετή του
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άρθρου 937 Α.Κ. Λεπτομέρειες και περιστατικά. 345/545
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική σύμβαση. Για την απαλλαγή της ασφαλιστικής
εταιρείας, αν διακοπεί με οποιοδήποτε τρόπο η ασφάλιση, πρέπει το ατύχημα να συμβεί
16 ημέρες από την εκ μέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση της ακύρωσης ή λήξης
ή αναστολής. Λύση της ασφαλιστικής σύμβασης με συμφωνία των ενδιαφερομένων.
Μεταβολή της κυριότητας του αυτοκινήτου ή κατοχής του. Επέρχεται αυδοδίκαιη λύση
της ασφαλιστικής σύμβασης μετά πάροδο 15 ημερών από τη συντέλεση. Αν όμως ο
ασφαλισμένος δεν γνωστοποιήσει τη μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής, δεν επέρχεται
λύση της ασφαλιστικής σύμβασης, οπότε όμως τα βαρυνόμενα πρόσωπα υποχρεούνται
να αποζημιώσουν τον ασφαλιστή. Υποχρέωση του ασφαλιστή σε μία τέτοια περίπτωση.
Στοιχεία σχετικής αγωγής. 452/548
Ασφάλιση αυτοκινήτου (ασφαλιστική σύμβαση). Περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας
ή κατοχής του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της ασφαλίσεως. Ο ασφαλισμένος οφείλει να
γνωστοποιήσει τη μεταβίβαση αυτή στην ασφαλιστική εταιρεία, αλλιώς, αν η παράλειψη αυτή
οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια γεννιέται σε βάρος του παραβάτη υποχρέωση αποζημίωσης
του ασφαλιστή. Τι απαιτείται για τη θεμελίωση της υποχρεώσεως αυτής. Περιστατικά. 915/568
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Ισχύει για τη συμφωνημένη χρονική περίοδο
και ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της ασφαλιστικής
περιόδου καθώς και για τις επόμενες, εκτός αν 30 ημέρες πριν το τέλος κάθε ασφαλιστικής
περιόδου καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει το άλλο με συστημένη επιστολή
για το αντίθετο. 923/569
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Νόμιμος ο όρος του ασφαλιστηρίου σύμφωνα με
τον οποίο έχει δικαίωμα αναγωγής ο ασφαλιστής να ζητήσει ό,τι κατέβαλε σε τρίτον
που ζημιώθηκε από οδηγό που κατά το χρόνο της οδήγησης ήταν υπό την επήρεια
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. 940/570
Ασφαλιστική σύμβαση. Αγωγή ευθεία του παθόντος κατά του υπαίτιου οδηγού και της
ασφαλιστικής εταιρείας. Δικαίωμα αναγωγής της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του οδηγού.
Προυποθέσεις νόμιμης άσκησης της αγωγής για την αναγωγή. 1052/574
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγού (σε ποσοστό 95%) και γονέων
θανατωθέντος ανηλίκου (σε ποσοστό 5%) γιατί δεν τον απέτρεψαν να κυκλοφορήσει
μόνος του στο οδόστρωμα. Η ευθύνη συνυπαιτιότητας (300 Α.Κ.) νόμιμα προτείνεται και
κατά των γονέων του θανατωθέντος εφόσον ενάγουν για ψυχική οδύνη. 1163/581
Ασφαλιστική σύμβαση για την εκτέλεση έργου. Ο ζημιωθείς όμορος ιδιοκτήτης δεν
νομιμοποιείται να ασκήσει αγωγή κατά της ασφαλιστικής εταιρείας. 112/205

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο χωρίς την υπογραφή του ασφαλισμένου. Πότε ισχύει. 11/518

Α.Τ.Ε.
ΑΤΕ. Υποκατάστημά της που χορήγησε το δάνειο. Νόμιμα προβαίνει σε αναγγελία σε
πλειστηριασμό. Απορρίπτεται σχετική ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως. 174/222
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Άτομα με ειδικές ανάγκες
Σύμβαση εργασίας. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ν. 2643/1998). Διορισμός από την αρμόδια
επιτροπή. Ο διορισθείς έχει υποχρέωση να εμφανιστεί στον εργοδότη για ανάληψη
υπηρεσίας μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της αποφάσεως της Επιτροπής.
Εμφάνιση μετά την παρέλευση του μήνα. Συνέπειες. 1184/453

Άϋλη εμπορική αξία
Εμπορικές μισθώσεις. Άϋλη εμπορική αξία. Πότε δεν οφείλεται. 405/468

Αυτοκίνητο
Αυτοκίνητα φορτηγά. Ώρες εργασίας των οδηγών. (β.δ. 28/1938). Ώρες εργασίας
εβδομαδιαία (40 ώρες). Πότε υπερεργασία και πότε υπερωρίες. 2/373
Ασφαλιστική σύμβαση. Αν η περίπτωση δεν καλύπτεται ασφαλιστικά ο ασφαλιστής θα
πληρώσει αλλά έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου. Ασφάλιση αυτοκινήτου.
Ο τρίτος έχει ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση των δικαιωμάτων
του ζημιωθέντος στον ασφαλιστή, όταν αυτός πληρώσει τον τρίτο. Το δικαίωμα αναγωγής
ασκείται είτε με αυτοτελή αγωγή όταν πληρωθεί ο τρίτος από τον ασφαλιστή είτε πριν
πληρωθεί κατά το άρθρο 69 παρ. 1 περ. ε Κ.Πολ.Δ., είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή που
ενάγονται ως απλοί ομόδικοι, ο ασφαλιστής και ο ασφαλισμένος. Οδηγός που έκανε
χρήση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά το χρόνο του ατυχήματος. Νόμιμη η
συμφωνία μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου να απαλλάσσεται στην περίπτωση αυτή
ο ασφαλιστής. Έναντι του τρίτου όμως αυτό δεν ισχύει και ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα
αναγωγής κατά του ασφαλισμένου. Κάτοχος αυτοκινήτου. Ποιος θεωρείται. 22/521
Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου. Επέλευση της ζημίας. Εναγόμενοι ο ασφαλιστής και ο
αδικοπρακτήσας. Δικαίωμα αναγωγής με παρεμπίπτουσα αγωγή και προ της καταβολής (69.1
Κ.Πολ.Δ.). Αγωγή ασφαλιστή κατά του αδικοπρακτήσαντος. Στοιχεία για να είναι ορισμένη.
Περίπτωση που οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε άδεια οδήγησης. Περιστατικά. Ανήλικος.
Συντρέχον πταίσμα (300 Α.Κ.). Πότε προτείνεται σε αυτοκινητικό ατύχημα. 205/535
Αυτοκίνητο. Πώλησή του με τη διαβεβαίωση του πωλητή ότι το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
δεν είχε βλάβες και φθορές από την προηγούμενη εικοσαετή χρήση του. Διαπίστωση
άλλου πραγματογνώμονα ότι είχε ελαττώματα το αυτοκίνητο. Αγωγή για αναστροφή
της πώλησης εκ μέρους του αγοραστή. Το εφετείο επιδίκασε ποσό για τη μείωση του
τιμήματος και δεν δέχτηκε την αναστροφή. 288/542
Αυτοκίνητα. Επιβατικά εισαγόμενα από το εξωτερικό χωρίς αριθμό. Τίτλος κυριότητας
είναι το πιστοποιητικό του Τελωνείου και η μεταβίβαση γίνεται με πράξη που αναγράφεται
στο πιστοποιητικό με φροντίδα και ευθύνη των ενδιαφερομένων. Αν εκδοθεί άδεια
κυκλοφορίας, τίτλο κυριότητας αποτελεί η άδεια και πάνω σ’ αυτήν εγγράφεται κάθε
περαιτέρω μεταβίβαση της κυριότητας. Ο τρόπος αυτός της μεταβίβασης είναι συστατικός
για την εμπράγματη σύμβαση, όχι όμως για την ενοχική (πώληση). 670/539
Ομόδικος. Εναγόμενοι δύο οδηγοί αυτοκινήτων γιατί προξένησαν από κοινού ζημία
σε τρίτο και γενικότερα περισσότεροι εις ολόκληρον ευθυνόμενοι σε αποζημίωση από
αυτοκινητικό ατύχημα. Αντικείμενο της δίκης είναι μόνο η αξίωση του τρίτου και όχι η
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εξ αναγωγής ευθύνη του ενός οδηγού προς τον άλλο. Άρα δεν χωρεί έφεση του ενός
οδηγού κατά του άλλου. 342/239
Αδικοπραξία. Καταστροφή ή βλάβη πράγματος. – Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην
Ελλάδα. Η κυριότητά τους θα κριθεί κατά το αλλοδαπό δίκαιο. Αγωγή για καταστροφή
αυτοκινήτου αν στηρίζεται στην κυριότητα. Αρκεί η επίκληση του στοιχείου αυτού και αν
αμφισβητηθεί πρέπει να αποδειχθεί. 604/64
Συγκύριοι φορτηγού αυτοκινήτου κληρονομιαίου. Η άδεια του οχήματος δεν μεταβιβάζεται
στους κληρονόμους. Αγωγή συγκληρονόμου κατά των λοιπών για ζημία που υπέστη
από τη μη παραχώρηση του αυτοκινήτου και στον ενάγοντα κληρονόμο. Απαραίτητα
στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής. 1029/96
Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Υποχρεωτική η πρόβλεψή τους για την έκδοση της
οικοδομικής άδειας. 358/585

Αυτοκινητικό ατύχημα
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός μοτοποδηλάτου που οδηγούσε χωρίς κράνος και
τραυματίστηκε θανάσιμα σε σύγκρουση με αυτοκίνητο. Συνυπαίτιος σε ποσοστό 15%.
Αποζημίωση για ψυχική οδύνη υπέρ κουνιάδου και θείου δεν επιδικάζεται. Οδηγός
αυτοκινήτου που δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας αλλά με
άδεια Β κατηγορίας. Για την ασφαλιστική εταιρεία θεμελιώνεται λόγος που αποκλείει την
ευθύνη του ασφαλιστή που δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τον
ζημιωθέντα, παρέχει όμως το δικαίωμα να ζητήσει από τον ασφαλισμένο ό,τι κατέβαλε
στον τρίτο (ζημιωθέντα). Τρόπος σύναψης της συμφωνίας αυτής. Ασφαλιστήριο
συμβόλαιο χωρίς την υπογραφή του ασφαλισμένου. Πότε ισχύει. 11/518
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει στον παθόντα τρίτο ότι το
ατύχημα συνέβη σε χρόνο που ο οδηγός του τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Νόμιμη η συμφωνία ότι σε μία τέτοια περίπτωση δικαιούται ο ασφαλιστής να στραφεί
κατά του αντισυμβαλλομένου και ασφαλισμένου και να αξιώσει να του καταβάλουν κάθε
ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον παθόντα. Στοιχεία της αγωγής. Ασφαλιστική
σύμβαση. Συνάπτεται με απλή συναίνεση. 16/520
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράσυρση από το όχημα κάποιου αντικειμένου που βρίσκεται
στο οδόστρωμα και επέλευση ζημίας σε αυτοκίνητο που ακολουθεί. Δεν είναι γεγονός
ανώτερης βίας και ευθύνεται ο οδηγός του προπορευομένου αυτοκινήτου. 33/523
Αυτοκινητικό ατύχημα. Επιδίκαση χρηματικού ποσού για θετικές κ.λ.π. ζημίες. Εμφάνιση
απρόβλεπτης επιδείνωσης της υγείας του τραυματισθέντος μετά την πρώτη επιδίκαση.
Εγερση της αγωγής για περαιτέρω ζημίες και νέα ηθική βλάβη. Δεν υπάρχει δεδικασμένο
από την πρώτη απόφαση. 41/525
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ανικανότητα του τραυματισθέντος προς αυτoεξυπηρέτηση.
Εξυπηρέτηση από την μητέρα και αδελφή. Αποζημίωση ημερήσια με το ημερομίσθιο
του ανειδίκευτου εργάτη. Περιστατικά. 61/526
ΙΚΑ. Αγωγή κατά του υπαιτίου αυτοκινητικού ατυχήματος για καταβολή νοσηλίων και
παροχών ασθενείας και συντάξεως. Απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε συνυπαίτιο
τον παθόντα σε ποσοστό 50%. Μεταγενέστερη αγωγή του ΙΚΑ για όμοιες παροχές
προς τον παθόντα. Απόφαση που αυξάνει το ποσοστό της συνυπαιτιότητας σε 70%
είναι παράνομη γιατί η πρώτη απόφαση αποτελεί δεδικασμένο ως προς τις συνθήκες
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του ατυχήματος και ιδίως ως προς την υπαιτιότητα του παθόντος. 66/527
Ανήλικος οδηγός μοτοσυκλέτας χωρίς άδεια οδήγησης. Τραυματισμός του από πταίσμα
οδηγού αυτοκινήτου. Δεν συνιστά συνυπαιτιότητα η έλλειψη άδειας οδήγησης ενώ
συνιστά συνυπαιτιότητα η έλλειψη κράνους στο κεφάλι (ποσοστό 10%). 76/528
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνιστά αδικοπραξία. Αν προκλήθηκε από κοινή πράξη
περισσοτέρων ευθύνονται τα πρόσωπα αυτά, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα
αντικειμενικώς ευθυνόμενα πρόσωπα (όπως ο κύριος του αυτοκινήτου κ.λ.π.) έναντι
του ζημιωθέντος εις ολόκληρον (481 Α.Κ.). Νόμιμη η άσκηση περεμπίπτουσας αγωγής
αναγωγής μεταξύ των ομοδίκων, η δίκη όμως αυτή διεξάγεται μεταξύ τους και όχι με τον
ζημιωθέντα τρίτο. Ενστάσεις που προτείνονται από έναν ομόδικο κατά του ενάγοντος
(π.χ. παραγραφής) δεν βλάπτουν ούτε ωφελούν εκείνους που δεν τις προέβαλαν.
Οδηγός μοτοποδηλάτου χωρίς κράνος. Αξιολογείται ως συντρέχουσα αμέλεια (300
Α.Κ.) αν συνδέεται η έλλειψη του κράνους αιτιωδώς με τις κακώσεις. Παραβάτης Κ.Ο.Κ.
Δεν αρκεί μόνη η παράβαση να θεμελιώσει πταίσμα του οδηγού ως γενεσιουργό λόγο
αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης, χωρίς να διαπιστωθεί ότι και η παράβαση
αυτή συνετέλεσε στο ζημιογόνο αποτέλεσμα. Παραγραφή αξιώσεων του ζημιωθέντα
έναντι του Επικουρικού Κεφαλαίου. Διετία από την ημέρα του ατυχήματος. Παραγραφή
εν επιδικία Έννοια. Πρότασή της στο εφετείο. Δεκτή γιατί είναι οψιγενής ένσταση.
Περιστατικά. Γονείς και τέκνα. Υποχρέωση τέκνου για προσφορά υπηρεσιών (1508
Α.Κ.). Προυποθέσεις και στοιχεία αγωγής. Κηδεία. Έξοδα που επιδικάζονται. 84/528
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράνομη στάθμευση σε οδό της πόλεως. Αμελής οδήγηση άλλου
αυτοκινήτου που συγκρούσθηκε και με το σταθμευμένο αυτοκίνητο. 160/533
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάσιμος τραυματισμός πεζού ενώ διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα
σε σημείο χωρίς διαβάσεις. Συνυπεύθυνος ο πεζός σε ποσοστό 30% και ο απρόσεκτος
οδηγός μοτοποδηλάτου σε ποσοστό 70% (με ταχύτητα 40 χλ. τουλάχιστον). 171/534
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή παθόντος για διαφυγόντα κέρδη από την εργασία του.
Απαιτείται κοινοποίηση της αγωγής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλιώς είναι απαράδεκτη η
αγωγή. Εξυπηρέτηση του παθόντος από τη μητέρα του κατά το χρόνο της ανικανότητάς
του προς αυτοεξυπηρέτηση. Καταβάλλεται το ποσό που θα εισέπραττε ένας τρίτος για
την εξυπηρέτηση αυτή ως οικιακός βοηθός. 221/538
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάσιμος τραυματισμός συνεπιβάτη μοτοποδηλάτου. Τραυματισμός
στην κεφαλή του. Είναι συνυπεύθυνος του τραυματισμού του επειδή δεν έφερε κράνος σε
ποσοστό 20%. Αξίωση μητέρας του θανατωθέντος για την απώλεια της διατροφής που
ελάμβανε από τον θανατωθέντα γυιό της. Απορρίπτεται το αίτημα γιατί της χορηγήθηκε
σύνταξη από το ΙΚΑ και η απαίτησή της αυτή μεταβιβάστηκε ex lege στο ΙΚΑ 268/538
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική εταιρεία και Επικουρικό Κεφάλαιο. Ζητήματα
παραγραφής. 281/540
Αυτοκινητικό ατύχημα. Στάθμευση του προπορευομένου αυτοκινήτου λόγω μηχανικής
βλάβης στο άκρο της οδού που έχει πλάτος 8,5 μ. Κατάληψη 3 μ. από την οδό.
Καταστροφή του αυτοκινήτου που ακολουθεί γιατί επέπεσε στο ακινητοποιημένο
αυτοκίνητο. Συνυπαιτιότητα αμφοτέρων των οδηγών σε ποσοστό 50% εκάστου. Σχετική
αγωγή για την καταστροφή του αυτοκινήτου. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. 301/543
Αυτοκινητικό ατύχημα. Βλάβες σε αυτοκίνητο από την σύγκρουση. Χρησιμοποίηση
καινούργιων ανταλλακτικών για την επισκευή του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή δεν
επιδικάζεται κονδύλιο για μείωση της αγοραστικής αξίας του αυτοκινήτου. 333/545
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Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική σύμβαση. Ο ζημιωθείς έχει ευθεία αγωγή κατά του
ασφαλιστή που παραγράφεται όμως σε μία διετία από την ημέρα του ατυχήματος. Πότε
επέρχεται σωρευτική αναδοχή χρέους μελλοντικού και ενδεχόμενου της ασφαλιστικής
εταιρείας και του ζημιώσαντος. Όμως αν ο ζημιώσας οδηγός καταθέσει βεβαίωση
ασφάλισης του αυτοκινήτου από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία ή
απόδειξη κατοχής δελτίου διεθνούς ασφάλισης, τότε έχουμε παραγραφή πενταετή του
άρθρου 937 Α.Κ. Λεπτομέρειες και περιστατικά. 345/545
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική σύμβαση. Για την απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας,
αν διακοπεί με οποιοδήποτε τρόπο η ασφάλιση, πρέπει το ατύχημα να συμβεί 16 ημέρες
από την εκ μέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση της ακύρωσης ή λήξης ή αναστολής. Λύση
της ασφαλιστικής σύμβασης με συμφωνία των ενδιαφερομένων. Μεταβολή της κυριότητας
του αυτοκινήτου ή κατοχής του. Επέρχεται αυδοδίκαιη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης
μετά πάροδο 15 ημερών από τη συντέλεση. Αν όμως ο ασφαλισμένος δεν γνωστοποιήσει
τη μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής, δεν επέρχεται λύση της ασφαλιστικής σύμβασης,
οπότε όμως τα βαρυνόμενα πρόσωπα υποχρεούνται να αποζημιώσουν τον ασφαλιστή.
Υποχρέωση του ασφαλιστή σε μία τέτοια περίπτωση. Στοιχεία σχετικής αγωγής. 452/548
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ενάγοντες που επιβαίνουν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήλικος
και χωρίς άδεια ικανότητας, στοιχείο που εγνώριζαν. Τραυματισμός τους. Συνυπαιτιότητα
σε ποσοστό 20%. Μη χρησιμοποίηση ζώνης ασφαλείας. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 10%.
Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει έναντι των τρίτων την έλλειψη άδεια οδήγησης,
χωρεί όμως αναγωγή κατά του ασφαλισμένου (και κατά του κυρίου του αυτοκινήτου) και
πριν την καταβολή της αποζημίωσης σ’ αυτόν που ζημιώθηκε. 461/549
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα (σε ποσοστό 30%) πεζού και οδηγού λεωφορείου
(σε ποσοστό 70%) για τραυματισμό του πρώτου. Περιστατικά. 467/550
Αυτοκινητικό ατύχημα. Βλάβη προπορευομένου αυτοκινήτου στο σύστημα απορροφήσεως
λαδιών και διαρροή τους επί του οδοστρώματος σε μήκος 100 μ. Διολίσθηση δύο αυτοκινήτων
από τα λάδια της οδού. Ευθύνη του οδηγού καθόσον δεν μερίμνησε για τη συντήρηση του
ψυγείου λαδιού του οχήματός του με αποτέλεσμα να χυθούν τα υγρά επί του καταστρώματος
της οδού. Ευθύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση της ασφαλιστικής εταιρείας επειδή υπάρχει
πταίσμα του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου. 470/551
Αυτοκινητικό ατύχημα από πρόσκρουση αυτοκινήτου με μοτοποδήλατο. Συνυπαιτιότητα.
Σχεδιάγραμμα της Τροχαίας που δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Ποσοστά
συνυπαιτιότητας (40% και 60%). 492/554
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση της συζύγου. Ο σύζυγός της απώλεσε τις υπηρεσίες αυτές
που αποτιμώνται σε 50.000 δρχ. μηνιαίως και θα διαρκούσαν μέχρι 24.6.06. Το ποσό αυτό
θα πρέπει να επιδικαστεί ανεξάρτητα αν τις υπηρεσίες της συζύγου του θα τις αναπληρώσει
εντείνοντας τις δικές του δυνάμεις ή με τη βοήθεια κάποιου τρίτου προσώπου. 531/555
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση ή τραυματισμός ενός συζύγου. Ο άλλος σύζυγος
δικαιούται να απαιτήσει από τον υπαίτιο του τραυματισμού ή τον από τον νόμο ενεχόμενο
για τις από την αδικοπραξία αυτού ζημίες, αποζημίωση για τη στέρηση των υπηρεσιών
που συνιστούσαν την από το νόμο οφειλόμενη συμβολή του παθόντος συζύγου στις
οικογενειακές ανάγκες. Περιστατικά. 547/556
Αυτοκινητικό ατύχημα. Μοναδικός υπαίτιος του αυτός που παραβίασε το STOP σε
διασταύρωση. Αυτοκίνητο χωρίς κρατικές πινακίδες, ανασφάλιστο και με οδηγό χωρίς
άδειας οδήγησης. Υποχρεωμένο το Επικουρικό Κεφάλαιο για αποζημίωση. 610/557
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Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα. Περιστατικά. 612/557
Ηθική βλάβη από αυτοκινητικό ατύχημα. Περίπτωση επιδίκασης ποσού 150.000.000
δρχ. στον παθόντα. 671/561
Αυτοκινητικό ατύχημα. Η ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει
τον ζημιωθέντα ανεξάρτητα του ποιος οδηγούσε το ζημιογόνο αυτοκίνητο, αν είχε
άδεια οδήγησης ή αν τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Ο ζημιωθείς δεν έχει
υποχρέωση να κατονομάσει τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκινήτου. 680/561
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγών. Κράνος. Σημασία για την συνυπαιτιότητα.
Ασφαλιστική εταιρεία. Δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου οδηγού επειδή είχε κάνει
χρήση οινοπνεύματος. 702/562
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημίες που πληρώνονται. “Φακελλάκια” ιατρών δεν επιδικάζονται.
Δημόσιος υπάλληλος. Δεν επιδικάζονται αμοιβές για απασχόλησή του εκτός από την
υπηρεσία του. 762/564
Αυτοκινητικό ατύχημα. Υπαίτιος γι’ αυτό ιδιοκτήτης ζώου που βρέθηκε στην οδό όπου
επορεύετο το αυτοκίνητο. 869/566
Αυτοκινητικό ατύχημα. Διαρροή λαδιών από κινούμενο λεωφορείο στην οδό και συνεπεία
της ολισθηρότητας που δημιουργήθηκε, από την αιτία αυτή, ξέφυγε από την πορεία του
αυτοκίνητο που ακολουθούσε. Ευθύνη του οδηγού. 887/567
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα (σε ποσοστό 60%) του θανατωθέντος πεζού που
βάδιζε στο δεξιό της οδού και προς το κέντρο της και οδηγού σε ποσοστό 40%. 986/571
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αν η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη προκλήθηκε από κοινή
πράξη περισσοτέρων, αυτοί και η ασφαλιστική εταιρεία, που ήταν ασφαλισμένα τα
ζημιογόνα αυτοκίνητα, ευθύνονται έναντι του ζημιωθέντος εις ολόκληρο ο καθένας
(παθητική εις ολόκληρο ενοχή) (άρθρο 481 Α.Κ.) και τελούν μεταξύ τους σε σχέση
απλής ομοδικίας. Στοιχεία αγωγής για αποζημίωση. 1006/571
Αυτοκινητικό ατύχημα από αμέλεια. Έννοια της αμέλειας. Για τη στοιχειοθέτησή της αρκεί
ο ενδιαφερόμενος να συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο προς εκείνο που επιβάλλεται
από τις περιστάσεις. Μόνη η οδήγηση από οδηγό που τελούσε υπό την επήρεια
οινοπνεύματος (42 Κ.Ο.Κ.) δεν αρκεί για θεμελίωση πταίσματος. Αποζημίωση του παθόντος.
Τι περιλαμβάνει. Ηθική βλάβη και αποζημίωση. Όρος απαλλαγής της ασφαλιστικής εταιρείας,
ότι απαλλάσσεται αν ο ασφαλισμένος τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών
ουσιών κατά την ώρα της οδήγησης. Πότε απαλλάσσεται. 1007/572
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός. Δαπάνες για πρόσληψη δύο
αποκλειστικών νοσοκόμων κατά την παραμονή του τραυματισθέντος στο νοσοκομείο. Είναι
νόμιμο το αίτημα έστω και αν τις σχετικές υπηρεσίες προσέφεραν οι γονείς του. 1080/577
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγού. Σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοποδηλάτου.
Οδηγός μοτοποδηλάτου χωρίς κράνος. Συνυπαίτιος κατά ποσοστό 20%. 1132/579
Αυτοκινητικό ατύχημα. Δήλωση παθόντος σε προανακριτική κατάθεση του ότι δεν
επιθυμεί την ποινική δίωξη του υπαιτίου. Η δήλωση αυτή δεν σημαίνει οπωσδήποτε
και παραίτηση από τις αγωγικές αξιώσεις του. 1162/580
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση συζύγου και πατέρα. Αγωγή διατροφής κατά του
υπαιτίου. Κατ’ αρχήν δικαιούνται να λάβουν διατροφή. Αν όμως κληρονομήσουν
περιουσιακό στοιχείο (ταξί) από την εκμετάλλευση του οποίου κερδίζουν περισσότερα
χρήματα από την διατροφή που προσέφερε σ’ αυτούς ο θανατωθείς, απορρίπτεται η
σχετική αγωγή. 742/78
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Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός. Ιδιαίτερη αποζημίωση σε περίπτωση αναπηρίας
ή παραμόρφωσης που προξενήθηκε στον παθόντα (931 Α.Κ.). Προυποθέσεις για την
επιδίκαση και στοιχεία της αγωγής για να είναι ορισμένη. Περιστατικά. 815/83

Αυτοπρόσωπη εμφάνιση
Έφεση. Αίτημα να επαναληφθεί η συζήτηση για να προσκομίσει ο ενάγων έγγραφα καθώς
και η απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του διαδίκου, δεν αποτελούν
λόγους εφέσεως. 717/267

Αφανής εταιρία
Αφανής εταιρία. Διανομή κερδών. Ζητήματα. 123/329

B
Βία
Επιταγή. Κλοπή από τον δικαιούχο. Η ένσταση κλοπής προτείνεται κατά του κλέπτη και
κατά του τρίτου κομιστού. Ενστάσεις πλαστότητας ή συμπλήρωσης της καθ’ υπέρβαση
των συμφωνημένων, βίας, απειλής, ανικανότητας ή ελλείψεως πληρεξουσιότητας
προτείνονται κατά παντός κομιστή έστω και καλόπιστου. Περιστατικά. 804/352

Βιβλιάριο υγείας
Βιβλιάριο υγείας. Απαραίτητο σε κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος. Αγωγή για
διαφορές αποδοχών κ.λ.π. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. 46/380
Βιβλιάριο υγείας. Χωρίς αυτό σε ορισμένα επαγγέλματα, η σύμβαση εργασίας είναι
άκυρη. Η μεταγενέστερη όμως απόκτησή του επιφέρει την ισχυροποίηση της σύμβασης
με αναδρομική ισχύ. 431/417
Ανήλικος. Σύμβαση εργασίας με ανήλικο που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος. Είναι άκυρη. Άκυρη
επίσης είναι η σύμβαση χωρίς βιβλιάριο υγείας για απασχόληση σε αρτοποιείο. 462/418

Βιβλιάριο καταθέσεως
Τράπεζα. Βιβλιάριο καταθέσεως. Είναι ιδιωτικό έγγραφο και αποτελεί πλήρη απόδειξη
για όσα αναγράφονται σ’ αυτό. Ανάληψη χρημάτων από τρίτο που έκλεψε το βιβλιάριο.
Πότε ευθύνη της Τράπεζας. 1082/105

Βιβλία διεκδικήσεων
Βιβλία διεκδικήσεων. Διαγραφή αγωγής. Διατάσσεται κατά την εκούσια δικαιοδοσία (740 ΚπολΔ).
Εκούσια δικαιοδοσία. Ισχύει η ελεύθερη απόδειξη, δηλαδή το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από
αποδεικτικούς κανόνες. Αίτηση για διαγραφή αγωγής. Το δικαστήριο δεν διατάσσει αποδείξεις
αλλά σχηματίζει πεποίθηση από τα έγγραφα που προσκομίζονται. 25/
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Βιβλία διεκδικήσεων (220 Κ.Πολ.Δ.) Αγωγές μεταξύ συνιδιοκτητών που αφορούν την ύπαρξη ή
μη ύπαρξη εμπραγμάτου δικαιώματος κυριότητας και το ποσοστό αυτού επί του εδάφους που
ανεγέρθηκε η πολυκατοικία, εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων. Ποιες δεν εγγράφονται. 848/279
Βιβλία διεκδικήσεων. Έννοια, προυποθέσεις και συνέπειες της διαγραφής. Μακροχρόνια
εγκατάλειψη της δίκης. Δεν καθιστά την προς διαγραφή αγωγή αβάσιμη. 1020/303

Βλαπτική μεταβολή
Σύμβαση εργασίας. Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και καταχρηστική άσκηση του
διευθυντικού δικαιώματος. Έννοια των όρων αυτών. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης
για ηθική βλάβη. ΟΤΕ. Κανονισμός προσωπικού. Δικαιώματα εργοδότη. 1151/448

Γ
Γάμος
Γάμος. Δεν μεταβάλλει την περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων. 927/175

Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε
Σύμβαση εργασίας. Πρόσθετη εργασία που συμφωνείται μεταξύ εργοδότη – εργαζομένου να
παρέχεται εκτός του νομίμου ωραρίου. Νόμιμα διεκδικείται πρόσθετη αμοιβή. Προυποθέσεις.
Στοιχεία σχετικής αγωγής. Περιστατικά. Εναγόμενο το Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε. 814/440

Γεωργικές Συνεταιριστικές οργανώσεις
Γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Μόνιμοι υπάλληλοί τους. Επιβολή πειθαρχικής
ποινής οριστικής απόλυσης. Συνέπειες για τις αποδοχές. Μισθός υπερημερίας. Πότε
δημιουργείται δεδικασμένο. 132/388

Γ.Ο.Κ.

Πολυκατοικία. Αγωγή συνιδιοκτήτη για παράβαση του Κανο νισμού. Νομιμοποιείται κάθε
ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας καθώς και διαχειριστής. Περιορισμοί με τον κανονισμό
πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 3 του Ν.3741/1929. Είναι νόμιμο. Χαρακτηριστικές
παραβάσεις του ιδιοκτήτη διαμερίσματος, αντίθετες προς τον κανονισμό. Απαγορεύεται
έστω και αν είναι αντίθετες προς τον Γ.Ο.Κ. Νομιμοποιούται παθητικώς στις δίκες για
παραβάσεις του κανονισμού ο κύριος και ο επικαρπωτής. 504/583
Αρνητική αγωγή. Σώρευση διεκδικητικής αγωγής και αρνητικής δεν επιτρέπεται γιατί
αντιφάσκουν. Κτιριοδομικός Κανονισμός. Μετά τον ΓΟΚ του 1985 δεν επιτρέπεται η
κατασκευή μεσοτοίχου στο κοινό όριο ούτε και με συμφωνία των ιδιοκτητών των όμορων
ιδιοκτησιών. Περιστατικά. 1004/140

Γονική μέριμνα
Προδικασία στις διαφορές του άρθρου 681 Γ ΚΠολΔ για γονική μέριμνα και επικοινωνία
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τέκνων. Το στάδιο της έρευνας από όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, δεν
εφαρμόζεται σήμερα αφού δεν λειτουργεί η προβλεπόμενη (άρθρα 49 επ. Ν. 2447/1996)
υπηρεσία Αντίθετα, ισχύει η υποχρεωτική προσπάθεια του Μον. Πρωτοδικείου ή του
Πολ. Δικαστηρίου (άρα και του Εφετείου) πριν από κάθε συζήτηση για την συμβιβαστική
επίλυση της διαφοράς. Τι περιλαμβάνει η απόπειρα αυτή. Αν δεν τηρηθεί η προδικασία
αυτή, τότε αναβάλλεται η συζήτηση. 522/166
Γονική μέριμνα. Ανάθεση σε ένα μόνο γονέα. Κριτήρια. Μόνο το γεγονός ότι ο ένας των
γονέων μπορεί να εξασφαλίζει στο τέκνο καλύτερη διαμονή, περισσότερες υλικές σχέσεις
και δυνατότητες μόρφωσης, δεν ασκεί αποφασιστική επίδραση. Περιστατικά. 65/154

Γονική παροχή
Γονική παροχή. Αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το ποσό που υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν
οι περιστάσεις. Εννοια του όρου “περιστάσεις”. Μέμψη άστοργης δωρεάς. Προσβάλλεται εφόσον
η κληρονομία που υπάρχει κατά τον χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου δεν επαρκεί για
να καλύψει τη νόμιμη μοίρα του ενάγοντος μεριδούχου. Το αίτημα της αγωγής. 463/184

Δ
Δάνεια
Δάνεια και πιστώσεις με πιστωτικά ιδρύματα (ν. 2789/2000). Ρύθμιση χρεών.
Λεπτομέρειες. 572/56
Δάνειο. Υποχρέωση του δανειστή να αποδείξει εφόσον αμφισβητείται, τη δόση του
δανείσματος λόγω δανείου και τη λήξη του. 927/92
Στεγαστικά δάνεια του Οργανισμού Εργατικής κατοικίας (ν.δ. 1138/72). Επιτρεπτή η μεταβίβαση
της κυριότητας και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο παραχωρούμενο ή αγοραζόμενο
ακίνητο εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και ύστερα από απόφαση του Νομάρχη και εφόσον
εξοφληθεί το οφειλόμενο δάνειο, εκτός αν μεταβιβάζεται λόγω προικός ή κληρονομίας. Σχετικές
τροποποιήσεις με τον Ν. 1641/1986. Οι απαγορεύσεις της εκποιήσεως αφορούν και την
αναγκαστική εκτέλεση. Έτσι η εκποίηση που γίνεται κατά παράβαση των προαναφερομένων
διατάξεων είναι απολύτως άκυρη για λόγους γενικοτέρου συμφέροντος. Πότε η απαγόρευση
ισχύει για μία δεκαετία από την λήψη του δανείου. Περιστατικά. Κατάχρηση δικαιώματος σε
αναγκαστική εκτέλεση. Στοιχεία της σχετικής ανακοπής για να είναι ορισμένη. 63/112
Απειλή ότι θα δημοσιοποιηθεί το όνομα του πληρεξουσίου του δανειστή ότι είναι
τοκογλύφος κατ’ επάγγελμα. Λόγω της απειλής αυτής ο αντιπρόσωπος φοβούμενος
την ανάμειξη του ονόματός του στην τηλεόραση για τοκογλυφικά δάνεια παραιτήθηκε
από τις απαιτήσεις του αντιπροσωπευομένου. Είναι παράνομη συμπεριφορά και η
απειλούσα υποχρεώθηκε να πληρώσει το χρέος της. 267/2

Δαπάνες
Μίσθωση. Ο εκμισθωτής αποδίδει τις αναγκαίες δαπάνες που έκανε στο μίσθιο ο μισθωτής
ενώ οι επωφελείς για το μίσθιο αποδίδονται με βάση τις διατάξεις περί διοικήσεως
αλλοτρίων ή του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Δικαίωμα εξαιρέσεως. 381/34

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

665

Δαπάνες στο κοινό που διενήργησε συγκύριος μετά από απόφαση της πλειοψηφίας
ή δικαστική απόφαση ή προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου. Αναζητούνται από τον
συγκύριο. Το ίδιο ισχύει αν συντρέχουν οι όροι της διοίκησης αλλοτρίων ή ο αδικαιολόγητος
πλουτισμός. Η αξίωση για τις δαπάνες υπόκεινται στην εικοσαετή παραγραφή. 517/48

Δάσος
Δάση. Κυριότητα του ελληνικού δημοσίου σε αυτά. Δ/μα της 17/29.11.1836 “περί ιδιωτικών
δασών”. Έννοια του δάσους (ν. ΑΧΝ/1858, ν.δ. 86/1969 και άρθρο 3 περ. 1 ν. 998/1979).
Κτήση κυριότητας επί δάσους από ιδιώτη ή επί δημοσίου κτήματος. Είναι νόμιμη αν η
30ετία της καλόπιστης νομής έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 11.9.1915. 187/490
Δικαιοδοσία πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης
διευθυντού Δ.Ο.Υ. Κριτήρια για την υπαγωγή στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια είναι
η υποκείμενη αιτία. Αποζημίωση για καταστροφή δάσους. Υπάγεται η σχετική ανακοπή
στα πολιτικά δικαστήρια. Περιστατικά. 636/261
Έκτακτη χρησικτησία σύμφωνα με το βυζαντινό ρωμαϊκό δίκαιο. Στοιχεία που
απαιτούνται. Χωρούσε και σε δημόσια κτήματα (και δάση και δασικές εκτάσεις) αρκεί να
έχει συμπληρωθεί 30ετία καλόπιστης νομής μέχρι 11/9/1915. Δάσος. Έννοια. 35/111

Δασικές εκτάσεις
Έκτακτη χρησικτησία σύμφωνα με το βυζαντινό ρωμαϊκό δίκαιο. Στοιχεία που
απαιτούνται. Χωρούσε και σε δημόσια κτήματα (και δάση και δασικές εκτάσεις) αρκεί να
έχει συμπληρωθεί 30ετία καλόπιστης νομής μέχρι 11/9/1915. Δάσος. Έννοια. 35/111

Δεδικασμένο
Δεδικασμένο για μεταγενέστερους μισθούς υπερημερίας. Η αγωγή για τους μεταγενέστερους
μισθούς δεν υπόκειται στην τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 1 ν. 3198/1955. 29/356
Γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Μόνιμοι υπάλληλοί τους. Επιβολή πειθαρχικής
ποινής οριστικής απόλυσης. Συνέπειες για τις αποδοχές. Μισθός υπερημερίας. Πότε
δημιουργείται δεδικασμένο. 132/388
Αυτοκινητικό ατύχημα. Επιδίκαση χρηματικού ποσού για θετικές κ.λ.π. ζημίες. Εμφάνιση
απρόβλεπτης επιδείνωσης της υγείας του τραυματισθέντος μετά την πρώτη επιδίκαση.
Εγερση της αγωγής για περαιτέρω ζημίες και νέα ηθική βλάβη. Δεν υπάρχει δεδικασμένο
από την πρώτη απόφαση. 41/525
ΙΚΑ. Αγωγή κατά του υπαιτίου αυτοκινητικού ατυχήματος για καταβολή νοσηλίων και
παροχών ασθενείας και συντάξεως. Απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε συνυπαίτιο
τον παθόντα σε ποσοστό 50%. Μεταγενέστερη αγωγή του ΙΚΑ για όμοιες παροχές
προς τον παθόντα. Απόφαση που αυξάνει το ποσοστό της συνυπαιτιότητας σε 70%
είναι παράνομη γιατί η πρώτη απόφαση αποτελεί δεδικασμένο ως προς τις συνθήκες
του ατυχήματος και ιδίως ως προς την υπαιτιότητα του παθόντος. 66/527
Διατροφή. Επιδίκαση με τελεσίδικη απόφαση στον ενάγοντα στοιχειώδους διατροφής.
Αποτελεί δεδικασμένο και για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Περιστατικά. 228/227
Δεδικασμένο. Καλύπτει όχι μόνο το δικαίωμα που κρίθηκε αλλά και την ιστορική αιτία
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που έγινε δεκτή καθώς και την νομική αιτία. 558/255
Δικαστική απόφαση. Εσφαλμένες αιτιολογίες. Μπορούν να προσβληθούν με έφεση οι
δυσμενείς για τον εκκαλούντα διατάξεις μόνο αν από αυτές προκύπτει δεδικασμένο σε
βάρος του. 919/293

Δ.Ε.Η.
ΔΕΗ. Υπάλληλοί της που εργάσθηκαν χωρίς ασφάλιση σε άλλους εργοδότες πριν
απασχοληθούν σ’ αυτήν. Δικαίωμα να αναγνωρίσουν πενταετή προϋπηρεσία. 705/427
Σύμβαση εργασίας. ΔΕΗ. Αγωγή εργαζομένου να αναγνωριστεί δικαστικά ότι εργάσθηκε
και σε άλλον εργοδότη ώστε να αναγνωρισθεί προϋπηρεσία. Δεκτή η αγωγή γιατί με
αυτήν βεβαιώνεται μία έννομη σχέση και όχι ένα πραγματικό γεγονός. 1185/454
ΔΕΗ. Εγκατάσταση υποσταθμών στο υπόγειο ή ισόγειο κτιρίου. Ζητείται αποζημίωση από
τον ιδιοκτήτη. Η σχετική αγωγή όμως για τον καθορισμό της αποζημίωσης συζητείται κατά
τις σχετικές διατάξεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η αποζημίωση περιλαμβάνει
κάθε θετική και αποθετική ζημία. Αν εισαχθεί η αγωγή προς συζήτηση σε μη προσήκουσα
διαδικασία, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εξαφανίζει την εκκαλουμένη και εκδικάζει την
υπόθεση κατά την προσήκουσα διαδικασία. 648/504
ΔΕΗ. Χρησιμοποίηση χώρου αλλοτρίου ακινήτου για εκπλήρωση των σκοπών
της. Καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση υπέρ του ιδιοκτήτου κατά τη διαδικασία των
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. 1110/516
ΔΕΗ. Διακοπή ρεύματος σε βάρος καταναλωτή. Αν έγινε για μη πληρωμή οφειλής
εντόνως αμφισβητούμενης, αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας (57 ΑΚ) και
επιδικάζεται αποζημίωση για ηθική βλάβη. 579/4

Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Πότε καθίστανται αορίστου χρόνου και πότε
αποκλείεται τέτοια μεταβολή. Δημοτικές επιχειρήσεις (ν. 1069/1980). Είναι ν.π.ι.δ.
Προσωπικό τακτικό και έκτακτο. Οι συμβάσεις εργασίας του εκτάκτου προσωπικού
των δημοτικών επιχειρήσεων είναι πάντοτε ορισμένου χρόνου και λύονται με τη
συμπλήρωση του χρόνου έστω και αν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. ΔΕΥΑ
Αιγίου. Περιστατικά. 56/380

Δ.Ε.Υ.Α. Ρίου
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Πότε θεωρούνται ως μία ενιαία σύμβαση
αορίστου χρόνου. Πρόσληψη προσωπικού από την Δ.Ε.Υ.Α Ρίου. Κρίση ότι πρόκειται
για σύμβαση αορίστου χρόνου. 844/442

Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς
Κληρονομική διαδοχή. Αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσεως κυριότητας των
κληρονομιαίων πραγμάτων εφόσον ο κληρονόμος αποδεχθεί με δημόσιο έγγραφο την
κληρονομιά και μεταγράψει την σχετική δήλωση αποδοχής. Ένσταση ότι υπάρχουν και
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άλλοι κληρονόμοι. Περιστατικά. 312/118

Δήλωση βουλήσεως
Σύμβαση. Δήλωση βουλήσεως. Ύπαρξη κενού σ’ αυτήν ή αμφιβολίας. Προσφυγή του
δικαστή στα άρθρα 173 ΑΚ (υποκειμενικό στοιχείο της δήλωσης βουλήσεως). 686/7

Δήμος
Συμβάσεις εργασίας Ο.Τ.Α. με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο
κατ’ επιταγή του νόμου. Δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου. Συνεπώς δεν απαιτείται
έγγραφη καταγγελία και ούτε περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας ο Δήμος επειδή
δεν κατάγγειλε τη σύμβαση αυτή. Προσωπικό Δήμων. Ρύθμιση με το άρθρο 17 του ν.
2839/2000. Προυποθέσεις για την κατάταξη οπότε οι κατατασσόμενοι συνδέονται έκτοτε
με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Συμβάσεις έργου με το προσωπικό.
Προυποθέσεις για τη σύναψη έγκυρης σύμβασης. Περιστατικά. 82/384
Δήμος. Αξιώσεις από μισθούς εργατοϋπαλλήλων. Παραγραφή διετής. Πότε έχουμε
αναστολή. 380/413
Έφεση. Δήμος. Ασκείται έφεση ύστερα από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Αν
δεν προσαχθεί κατά την συζήτηση αναβάλλεται η πρόοδος της δίκης για να προσαχθεί.
Δεν αρκεί η προσαγωγή της απόφασης για την συζήτηση της αγωγής. 57/196

Δημόσια έργα
Διοικητικές συμβάσεις, Εννοια. Δημόσια έργα. Έννοια. Στις διοικητικές διαφορές ουσίας
περιλαμβάνονται και οι διαφορές από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό όταν η υποκείμενη σχέση
που προκάλεσε τον πλουτισμό αυτό είναι δημοσίου δικαίου. Περιστατικά. 249/493

(Βλ. και Διοικητική Σύμβαση)
Δημοτικά έργα
Διοικητική σύμβαση. Τέτοια είναι και η σύμβαση κατασκευής δημοτικού έργου. Οι διενέξεις
μεταξύ εργοδότη και εργολάβου υπάγονται στα διοικητικά δικαστήρια εκτός αν το έργο
περατώθηκε και παραλήφθηκε ή λύθηκε η εργολαβική σύμβαση και αρνείται ο δήμος
να πληρώσει την αμοιβή από αδυναμία ή δυστροπία οπότε αρμόδια είναι τα πολιτικά
δικαστήρια. Περιστατικά. 235/492

Δημόσια Κτήματα
Δημόσια κτήματα. Αυθαίρετη κάρπωση ή χρήση από τρίτο. Βεβαιώνεται αποζημίωση για όσο
χρόνο έκαναν χρήση, με πρωτόκολλο από τον Οικονομικό Εφορο. Κατά του πρωτοκόλλου
χωρεί ανακοπή κατά του δημοσίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή του Μον. Πρωτοδικείου,
ανάλογα με το ποσό της αποζημίωσης (άρθρο 14 Κ.Πολ.Δ.). Έφεση χωρεί μόνο κατά των
αποφάσεων του Ειρηνοδικείου, όχι κατά των αποφάσεων του Μον. Πρωτοδικείου. 120/485
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Έκτακτη χρησικτησία σύμφωνα με το βυζαντινό ρωμαϊκό δίκαιο. Στοιχεία που
απαιτούνται. Χωρούσε και σε δημόσια κτήματα (και δάση και δασικές εκτάσεις) αρκεί να
έχει συμπληρωθεί 30ετία καλόπιστης νομής μέχρι 11/9/1915. Δάσος. Έννοια. 35/111

Δημόσιος υπάλληλος
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημίες που πληρώνονται. “Φακελλάκια” ιατρών δεν επιδικάζονται.
Δημόσιος υπάλληλος. Δεν επιδικάζονται αμοιβές για απασχόλησή του εκτός από την
υπηρεσία του. 762/564

Δημόσιες Υπηρεσίες
Εμπορική μίσθωση (ν. 813/78). Αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση το άρθρο 288
Α.Κ. Εφαρμογή και στις μισθώσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες. Περιστατικά. 634/475

Δημοτικές επιχειρήσεις
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Πότε καθίστανται αορίστου χρόνου και πότε
αποκλείεται τέτοια μεταβολή. Δημοτικές επιχειρήσεις (ν. 1069/1980). Είναι ν.π.ι.δ. Προσωπικό
τακτικό και έκτακτο. Οι συμβάσεις εργασίας του εκτάκτου προσωπικού των δημοτικών
επιχειρήσεων είναι πάντοτε ορισμένου χρόνου και λύονται με τη συμπλήρωση του χρόνου
έστω και αν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. ΔΕΥΑ Αιγίου. Περιστατικά. 56/380
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Πότε θεωρούνται ως μία ενιαία σύμβαση
αορίστου χρόνου. Πρόσληψη προσωπικού από την Δ.Ε.Υ.Α Ρίου. Κρίση ότι πρόκειται
για σύμβαση αορίστου χρόνου. 844/442

Διάδικος
Ονόματα εσφαλμένα διαδίκων στην δικαστική απόφαση. Διορθώνονται με τις προτάσεις χωρίς
να συνεπάγεται ακυρότητα εφόσον δεν προκύπτει αμφιβολία για την ταυτότητά τους. 855/280
Εκκρεμοδικία. Αναβίωση. Θάνατος διαδίκου μετά την άσκηση της έφεσης και προ της
συζητήσεώς της. Διακοπή της δίκης. Επανάληψη της δίκης με κλήση του αντιδίκου
του αποβιώσαντος που επιδίδεται στους κληρονόμους 30 μέρες πριν τη συζήτηση.
Ερημοδικία κληρονόμων. Η έφεση απορρίπτεται. 1156/322

Διαζύγιο
Διαζύγιο – τετραετής διάσταση. Υπολογίζεται αναδρομικά από την συζήτηση της αγωγής.
Λύεται ο γάμος έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος.
Η ένσταση του άρθρου 281 ΑΚ εφαρμόζεται σε πολύ σοβαρές και ακραίες περιπτώσεις.
Περιστατικά. 709/170
Διαζύγιο και διατροφή (1442,1443 ΑΚ). Διακρίσεις. Διατροφή τέκνων. Ο εναγόμενος
γονέας μπορεί να προτείνει την ένσταση ότι υπάρχει και άλλος γονέας που έχει την
οικονομική δυνατότητα για διατροφή του τέκνου. Σύζυγος με ακίνητα αξίας τουλάχιστον
100.000.000 δραχμών. Δεν δικαιούται διατροφής γιατί μπορεί να πωλήσει ένα μέρος των
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ακινήτων, και τα χρήματα να τα διαθέσει σε αγορά εντόκων γραμματίων του δημοσίου
με επιτόκιο 10% ετησίως. 947/196

Διαθήκη
Διαθήκη. Υπαρξη μερικής ασάφειας. Το δικαστήριο προβαίνει σε ερμηνεία λαμβάνοντας
υπόψη και στοιχεία εκτός της διαθήκης. Περιστατικά. Κληροδοσία ισοβίου προσόδου.
Περιστατικά. 391/181
Διαθήκη. Ιδιόγραφη. Στοιχεία της. Κήρυξη κυρίας. Παρέλευση πενταετίας από τη
δημοσίευση και κήρυξή της ως κυρίας χωρίς να αμφισβητηθεί. Δημιουργείται τότε μαχητό
τεκμήριο γνησιότητας οπότε αυτός που αμφισβητεί το κύρος της διαθήκης βαρύνεται
και με την απόδειξη της έλλειψης γνησιότητας. 521/186
Κυριότητα ακινήτου. Διάταξη διαθήκης με την οποία καταλείπονται ελαιόδενδρα σε
κληρονόμο. Δεν προσπορίζεται κανένα δικαίωμα στον κληρονόμο γιατί δεν νοείται
ξεχωριστή κυριότητα σε δένδρα. Δικαιώματα επιφάνειας και εμφύτευσης. 790/132
Αγροτικός Κώδικας. Γεωργικός κλήρος που παραχωρήθηκε σε ακτήμονα καλλιεργητή για
γεωργική του αποκατάσταση. Εγκατάσταση με διαθήκη από τον κληρούχο των κατιόντων
του σε τεμάχια του κλήρου. Η διάταξη αυτή είναι άκυρη (174 ΑΚ) και θεωρούνται όλοι
συγκληρονόμοι του όλου ακινήτου και σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου ανάλογα προς την αξία
του τμήματος που καταλήφθηκε στον καθένα. Διεκδίκηση από τους κληρονόμους του
κληρούχου ύστερα από 15ετία. Κατάχρηση δικαιώματος. Περιστατικά. 34/616

Διανομή
Διανομή οικοδομήσιμου οικοπέδου. Σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα
μέρη του ενιαίου οικοπέδου. Προυποθέσεις. 493/250

Διάσταση συζύγων
Διαζύγιο – τετραετής διάσταση. Υπολογίζεται αναδρομικά από την συζήτηση της αγωγής.
Λύεται ο γάμος έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος.
Η ένσταση του άρθρου 281 ΑΚ εφαρμόζεται σε πολύ σοβαρές και ακραίες περιπτώσεις.
Περιστατικά. 709/170

Διαταγή πληρωμής
Διαταγή πληρωμής. Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Λόγοι πλαστογραφίας,
μη αναφορά τρόπου με τον οποίο ο καθού η ανακοπή έγινε νόμιμος κομιστής και γενική
άρνηση της απαιτήσεως. Απορρίπτονται ως νομικά αβάσιμοι. Μη προσκόμιση των
επιταγών πρωτόδικα. Δεκτή η προσαγωγή στο εφετείο. 44/363
Διαταγή πληρωμής. Διακοπή της παραγραφής ή αποσβεστικής προθεσμίας με την
επίδοση της διαταγής (634.1 και 2 Κ.Πολ.Δ.) Από την επίδοση θεωρείται ότι η παραγραφή
ή αποσβεστική προθεσμία έχει ανασταλεί μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί
της ανακοπής και μάλιστα όχι μόνο αν ακυρωθεί η διαταγή αλλά και όταν απορριφθεί
η ανακοπή. Περιστατικά. 589/365
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Διαταγή πληρωμής. Δεν εμποδίζει η έκδοσή της την άσκηση αγωγής (με βάση την
αδικοπραξία) για την ίδια απαίτηση, εκτός αν η διαταγή αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.
Δεν δημιουργείται εκκρεμοδικία. 615/366
Διαταγή πληρωμής με βάση σύμβαση αλληλόχρεου (ανοικτού) λογαριασμού. Νόμιμα
συμφωνείται να εκδίδεται και για οφειλή που θα προκύπτει από το οριστικό κλείσιμο της
πίστωσης και θα αποδεικνύεται από απόσπασμα των βιβλίων της τράπεζας. Στοιχεία
της αίτησης προς έκδοση της διαταγής στις περιπτώσεις αυτές. Αντικείμενο της δίκης επί
ανακοπής κατά της διαταγής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της εκδοθείσης
διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξιώσεως. 761/366
Διαταγή πληρωμής με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση που βεβαιώνει την απαίτηση.
Απαίτηση από ρυμοτομία και προσκύρωση οικοπέδου. Καθορισμός της τιμής μονάδος από το
εφετείο. Έκδοση με βάση το ιστορικό αυτό διαταγής πληρωμής σε βάρος του οικοπεδούχου.
Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. 768/368
Διαταγή πληρωμής με βάση επιταγή. Δεν δημιουργεί εκκρεμοδικία και η έκδοσή της δεν
εμποδίζει την άσκηση αγωγής για την ίδια απαίτηση εκτός αν η διαταγή έχει αποκτήσει
ισχύ δεδικασμένου. 898/370
Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Οι λόγοι της πρέπει να προτείνονται με το δικόγραφό της
ή με πρόσθετους λόγους. Κάθε άλλος λόγος ανακοπής που προτείνεται με τις προτάσεις
ή με την έφεση είναι απαράδεκτος. 948/370
Διαταγή πληρωμής. Περιεχόμενο της σχετικής αίτησης για έκδοσή της. 1013/371
Επιταγή (ν. 5960/33). Ατελής ως προς το ποσό με τη συμφωνία μεταξύ εκδότη και λήπτη να
συμπληρωθεί αυτό από τον τελευταίο. Αν συμπληρωθεί από τον λήπτη αντίθετα προς την
συμφωνία, μπορεί ο εκδότης να αντιτάξει κατά του κομιστή την παράνομη συμπλήρωση,
αλλά μόνο εφόσον ο κομιστής κατά την απόκτηση της επιταγής ευρίσκετο σε κακή πίστη,
δηλαδή εγνώριζε τη συμφωνία και έλαβε την επιταγή για να ζημιώσει τον εκδότη ή επέδειξε
βαρειά αμέλεια. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναφέρονται κατά τρόπο ορισμένο ως λόγος
ανακοπής κατά της σε βάρος του εκδοθείσης διαταγής πληρωμής. Περιστατικά. 31/324
Πιστωτικοί τίτλοι. Εκδοση διαταγής πληρωμής βάσει αυτών. Ανακοπή από τον καθού η
διαταγή. Πρέπει ο καθού η ανακοπή να προσκομίσει στο δικαστήριο τους πιστωτικούς
τίτλους αλλιώς γίνεται δεκτή η ανακοπή. Αυτό όμως γίνεται μόνο αν είναι αναγκαία η
προσκομιδή των τίτλων για τη διάγνωση των λόγων της ανακοπής. Άσκηση έφεσης. Πότε
μπορεί ο εκκαλών να προσκομίσει τους πιστωτικούς τίτλους στο εφετείο. 487/343

Διατηρητέα ακίνητα
Εμπορικές μισθώσεις. Διατηρητέα ακίνητα. Εξαιρούνται από την προστασία του νόμου
περί εμπορικών μισθώσεων (από 1.9.1990, άρθρο 6 παρ. 4 ν. 1898/1990 και άρθρο 1
παρ. 1 ν. 1390/1991). Οι σχετικές διατάξεις δεν είναι αντισυνταγματικές. Εφαρμόζεται
(η εξαίρεση) είτε έχουν χαρακτηριστεί εν όλω ως διατηρητέα είτε μερικά. Στις μισθώσεις
των διατηρητέων εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία περί μισθώσεων και όχι η ειδική
νομοθεσία των εμπορικών μισθώσεων. 411/469

Διατροφή
Περιοδικές παροχές με τελεσίδικη απόφαση. Μεταβολή συνθηκών. Αναπροσαρμογή τους.
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Προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Πότε προτείνονται τα πραγματικά περιστατικά για
την αναπροσαρμογή (δεύτερη συζήτηση, συζήτηση στο Εφετείο κ.λ.π.). Αυτοκινητικό
ατύχημα και στέρηση διατροφής σε σύζυγο και τέκνο. Περιστατικά. 167/217
Έφεση. Για την άσκησή της πρέπει να υπάρχει έννομο συμφέρον. Πότε υπάρχει. Πότε υπάρχει
έννομο συμφέρον από εσφαλμένες αιτιολογίες. Εξετάζεται αυτεπαγγέλτως το έννομο συμφέρον.
Διατροφή. Επιδίκαση με τελεσίδικη απόφαση στον ενάγοντα στοιχειώδους διατροφής. Αποτελεί
δεδικασμένο και για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Περιστατικά. 228/227
Αδικοπραξία. Θανάτωση συζύγου και πατέρα. Δικαιώματα για διατροφή. Λεπτομέρειες
υπολογισμού με χήρα που ήλθε σε δεύτερο γάμο και συνταξιοδότηση των τέκνων από
το Ι.Κ.Α. 573/57
Διατροφή συζύγων. Επιδίκαση μηνιαίας διατροφής. Μετά ταύτα εξαφάνιση της πρωτόδικης
απόφασης από το εφετείο. Έγερση αγωγής για επιστροφή των καταβληθέντων με βάση
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ένσταση της εναγομένης. Στοιχεία που πρέπει να έχει η
ένσταση. Περιστατικά. 577/59
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση συζύγου και πατέρα. Αγωγή διατροφής κατά του
υπαιτίου. Κατ’ αρχήν δικαιούνται να λάβουν διατροφή. Αν όμως κληρονομήσουν
περιουσιακό στοιχείο (ταξί) από την εκμετάλλευση του οποίου κερδίζουν περισσότερα
χρήματα από την διατροφή που προσέφερε σ’ αυτούς ο θανατωθείς, απορρίπτεται η
σχετική αγωγή. 742/78
Αδικοπραξία. Ο υπεύθυνος θανατώσεως προσώπου υποχρεούται να αποζημιώσει
εκείνον που κατά το νόμο είχε δικαίωμα να απαιτήσει από τον παθόντα διατροφή ή
παροχή υπηρεσιών. Στοιχεία της αγωγής. Ενστάσεις εναγομένου. 1069/102
Διατροφή μεταξύ συζύγων. Στοιχεία αγωγής και ενστάσεως εναγομένου συζύγου.
Διατροφή μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου. 1081/176
Διατροφή τέκνων. Ενήλικο τέκνο. Δικαίωμα διατροφής. Προϋποθέσεις για την επιδίκασή
της. Τέκνο ενήλικο που σπουδάζει. Έχει δικαίωμα διατροφής. Αγωγή του ενηλίκου τέκνου
μόνο κατά του ενός γονέα. Δεκτή ένσταση του εναγομένου γονέα ότι και ο άλλος γονέας
υποχρεούται προς συνεισφορά για την διατροφή. Δάνεια των γονέων για αγορά κατοικίας
ή αυτοκινήτου. Οι δόσεις προς εξόφληση δεν αφαιρούνται από τα μηνιαία εισοδήματα
αλλά λαμβάνονται υπόψη σαν μία επιπλέον βιοτική ανάγκη. Περιστατικά. 394/162
Διατροφή τέκνων. Εισόδημα μηνιαίο του πατέρα 415.000 δραχμές και της μητέρας 320.000
δραχμές. Στα ανήλικα που είναι μαθητές δημοτικού σχολείου και οι μηνιαίες ανάγκες τους
ανέρχονται σε 120.000 δραχμές και 90.000 δραχμές, οφείλει ο πατέρας να καταβάλλει μηνιαίως
70.000 και 52.000 δραχμές αναλογικά. Με τα υπόλοιπα ποσά βαρύνεται η μητέρα. 443/164
Διατροφή μεταξύ συζύγων. Προϋπόθεση καταβολής είναι η διακοπή από τον δικαιούχο
της έγγαμης συμβίωσης από έβλογη αιτία. 488/165
Διατροφή. Δίκη για διατροφή. Ο υπόχρεος προς καταβολή δέον να προκαταβάλει τα έξοδα
που ορίζονται από τον δικαστή (άρθρο 173 παρ.4 ΚΠολΔ). Αν δεν καταβληθούν τα έξοδα
μέχρι την συζήτηση τότε δικάζεται ερήμην. Δύναται ο ερήμην δικαζόμενος υπόχρεος να
ασκήσει έφεση και να καταβάλει τα έξοδα μέχρι την συζήτηση της εφέσεως. 514/165
Διατροφή συζύγων. Αγωγή της συζύγου για διατροφή ενώ είχε εγκαταλείψει την συζυγική
στέγη και τελικά συμβίωνε με άλλον άνδρα. Η σύναψη του συζύγου μετά την εγκατάλειψή
του ερωτικού δεσμού με άλλη γυναίκα δεν ασκεί επιρροή στο ζήτημα της υπαιτιότητας
της ενάγουσας, της οποίας η αγωγή απορρίπτεται. Περιστατικά. 59/154
Διατροφή μεταξύ συζύγων. Προϋποθέσεις. Χωρίς σημασία ο ισχυρισμός του εναγομένου
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συζύγου ότι δεν είναι σε θέση να δώσει διατροφή χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του
(1487 Α.Κ.). Λαμβάνεται όμως υπόψη και η περιουσία του δικαιούχου, έστω και
απρόσοδη. Αυξομείωση της διατροφής «όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις» (1391
ΑΚ). Τέτοια περίσταση είναι και η ύπαρξη περιουσίας που μπορεί είτε να ρευστοποιηθεί
από τον δικαιούχο είτε να γίνει εκμετάλλευσή της από αυτόν και να αποδώσει πόρους. Η
αξίωση της διατροφής λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης παύει με την αμετάκλητη
λύση του γάμου. Διατροφή μετά την λύση του γάμου. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για
την διατροφή είναι του τόπου κατοικίας του δανειστή (33 ΚΠολΔ και 321 ΑΚ). 687/167
Διατροφή τέκνων. Στην σχετική αγωγή δεν είναι υποχρεωτικό να καθορίζεται το χρονικό
διάστημα για το οποίο ο ενάγων έχει δικαίωμα να ζητήσει διατροφή. Περιστατικά. 707/169
Διατροφή τέκνων από τους γονείς. Ως οικονομική δύναμη με την οποία εκπληρώνεται η
υποχρέωση συνεισφοράς των γονέων στην διατροφή του κοινού τέκνου νοείται το εισόδημα
από κάθε βιοποριστική πηγή (εργασία, περιουσία, εκμίσθωση πραγμάτων). Λαμβάνεται υπόψη
και το εισόδημα που θα μπορούσε ο γονέας να έχει αξιοποιώντας καταλλήλως τις πνευματικές
και σωματικές του δυνάμεις και ικανότητες καθώς και η τυχόν υπάρχουσα απρόσοδη περιουσία
που οφείλει να καταστήσει παραγωγό. Μέτρο διατροφής. Έννοια. Το επίπεδο ζωής που
αρμόζει στο ανήλικο συναρτάται προς το επίπεδο ζωής των γονέων. 746/173
Διατροφή ανηλίκου τέκνου. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις δαπάνες για την εκπαίδευσή
του (θεωρητική, τεχνική οποιασδήποτε βαθμίδας) καθώς και την ανώτατη. 843/174
Διατροφή συζύγων. Εύλογη αιτία διακοπής της συμβίωσης. Ενδεχομένως να οφείλεται
και σε αίτια αντικειμενικά για τα οποία δεν ευθύνεται κανένας από τους συζύγους. Στοιχεία
αγωγής περί διατροφής μετά την διακοπή της συμβίωσης των συζύγων. Ενστάσεις που
μπορεί να προτείνει ο εναγόμενος – σύζυγος. Διατροφή τέκνου. Αν το τέκνο ενάγει μόνο
τον ένα γονέα, ο εναγόμενος δικαιούται να ισχυρισθεί κατ’ένσταση καταλυτική εν όλω ή
εν μέρει της αγωγής, ότι βρίσκεται στην ζωή και ο άλλος γονέας που έχει υποχρέωση
συνεισφοράς στην διατροφή του τέκνου. Στοιχεία της ένστασης. 85/156
Διαζύγιο και διατροφή (1442,1443 ΑΚ). Διακρίσεις. Διατροφή τέκνων. Ο εναγόμενος
γονέας μπορεί να προτείνει την ένσταση ότι υπάρχει και άλλος γονέας που έχει την
οικονομική δυνατότητα για διατροφή του τέκνου. Σύζυγος με ακίνητα αξίας τουλάχιστον
100.000.000 δραχμών. Δεν δικαιούται διατροφής γιατί μπορεί να πωλήσει ένα μέρος των
ακινήτων, και τα χρήματα να τα διαθέσει σε αγορά εντόκων γραμματίων του δημοσίου
με επιτόκιο 10% ετησίως. 947/176

Διαφυγόντα κέρδη
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή παθόντος για διαφυγόντα κέρδη από την εργασία του.
Απαιτείται κοινοποίηση της αγωγής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλιώς είναι απαράδεκτη η
αγωγή. Εξυπηρέτηση του παθόντος από τη μητέρα του κατά το χρόνο της ανικανότητάς
του προς αυτοεξυπηρέτηση. Καταβάλλεται το ποσό που θα εισέπραττε ένας τρίτος για
την εξυπηρέτηση αυτή ως οικιακός βοηθός. 221/538
Διαφυγόν κέρδος. Δεν απαιτείται βεβαιότητα για τη μελλοντική ζημία παρά μόνο
πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων για την επιδίκασή του. Αν όμως η
μελλοντική ζημία παρίσταται απλώς ενδεχόμενη τότε η αγωγή απορρίπτεται. 553/51
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Διεύθυνση διαμονής διαδίκου
Διεύθυνση διαμονής του διαδίκου. Άγνωστος ο τόπος διαμονής ή η ακριβής διεύθυνση,
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Επίδοση σύμφωνα με το άρθρο 135.1 ΚπολΔ. Αν αποδειχθεί
ότι διάδικος κατά το χρόνο της επίδοσης στον εισαγγελέα μετακόμισε μόνιμα ή είχε
πρόσκαιρη διαμονή σε οριστικό τόπο και διεύθυνση και μπορούσε να το πληροφορηθεί
αυτός που έδωσε την παραγγελία για επίδοση, τότε αυτή (η επίδοση) είναι άκυρη. Βάρος
απόδειξης για το άγνωστο της διαμονής. Περιστατικά. 335/238

Διευθυντικό δικαίωμα
Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη. Πότε ασκείται καταχρηστικά από τον εργοδότη. Τράπεζα
της Ελλάδος. Κανονισμός για τους υπαλλήλους. Περιστατικά. 226/400
Σύμβαση εργασίας. Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και καταχρηστική άσκηση του
διευθυντικού δικαιώματος. Έννοια των όρων αυτών. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης
για ηθική βλάβη. ΟΤΕ. Κανονισμός προσωπικού. Δικαιώματα εργοδότη. 1151/448

Διευθύνοντες υπάλληλοι
Διευθύνοντες υπάλληλοι. Ποιοι θεωρούνται. 223/399

Δικαιοδοσία
Ελεγκτικό Συνέδριο. Αρμοδιότητα για την εκδίκαση ένδικου μέσου για διαφορές σχετικές με
την απονομή συντάξεων. Αποκλειστική δικαιοδοσία για τον κανονισμό σύνταξης πολιτικού
ή στρατιωτικού υπαλλήλου καθώς και την αναγνώριση χρόνου συνταξίμου υπηρεσίας τους
έχει μόνο τα Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι τα πολιτικά δικαστήρια. Ως συντάξιμος χρόνος
υπολογίζεται ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση
κατ’ αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηρισθεί με διάταξη
νόμου ή δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή εφόσον
συντρέχουν ορισμένες άλλες προυποθέσεις. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων να
αποφασίσουν επί αναγνωριστικής αγωγής του υπαλλήλου για τη σχέση αυτή. Πρόσληψη
από το δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Προϋπόθεση και διαδικασία. Περιστατικά. 32/481
Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων. Διοικητικές συμβάσεις. Υπάγονται οι διοικητικές
διαφορές ουσίας. Ποίες εννοούνται. Περιστατικά. 325/496
Βιβλία διεκδικήσεων. Διαγραφή αγωγής. Διατάσσεται κατά την εκούσια δικαιοδοσία (740 ΚπολΔ).
Εκούσια δικαιοδοσία. Ισχύει η ελεύθερη απόδειξη, δηλαδή το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από
αποδεικτικούς κανόνες. Αίτηση για διαγραφή αγωγής. Το δικαστήριο δεν διατάσσει αποδείξεις
αλλά σχηματίζει πεποίθηση από τα έγγραφα που προσκομίζονται. 25/
Δικαιοδοσία πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης
διευθυντού Δ.Ο.Υ. Κριτήρια για την υπαγωγή στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια είναι
η υποκείμενη αιτία. Αποζημίωση για καταστροφή δάσους. Υπάγεται η σχετική ανακοπή
στα πολιτικά δικαστήρια. Περιστατικά. 636/261
Εκούσια δικαιοδοσία. Έφεση. Δεν είναι απαράδεκτη η έφεση που δεν απευθύνεται
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εναντίον όλων που έλαβαν μέρος την πρωτόδικη δίκη. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει
την κλήτευση και του διαδίκου που είχε λάβει μέρος στην πρωτόδικη δίκη, αλλά δεν
απευθύνεται και κατ’ αυτού η έφεση. Πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον του εφετείου. Δεκτή
και με δήλωση που καταχωρίσθηκε στα πρακτικά. 1037/306

Δικαιοπραξία
Δικαιοπραξία άκυρη. Μετατροπή σε άλλη έγκυρη δικαιοπραξία. Απαιτείται οπωσδήποτε η
άγνοια της ακυρότητας από τα μέρη. Συναλλαγματική που έχει παραγραφεί και είναι έγκυρη.
Αν παραγραφεί η αξίωση από την συναλλαγματική, ο αποδέκτης δύναται να εναχθεί ή με την
αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού ή με αγωγή από την υποκείμενη σχέση, όχι με την αγωγή
του άρθρου 873 ΑΚ περί αφηρημένης υποσχέσεως ή αναγνωρίσεως χρέους αγωγής. 377/

Δικαστής
Αυτοαιξέρεση δικαστή μετά τη συζήτηση της υπόθεσης. Σκεπτικό. 756/269

Δικαστικό ένσημο
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή στην πρωτόδικη δίκη. Ο ενάγων δικάζεται ερήμην.
Αυτός δικαιούται εκτός από ανακοπή ερημοδικίας, να ασκήσει έφεση κατά της ερήμην
αποφάσεως (513 Κ.Πολ.Δ.). Αν καταβληθεί το δικαστικό ένσημο, η απόφαση εξαφανίζεται
και ο ενάγων δικαιούται να προτείνει όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς τους οποίους
θα μπορούσε και πρωτοδίκως να προτείνει. 1062/307

Δικαστικοί επιμελητές
Πίνακας κατατάξεως. Ο δανειστής που αναγγέλθηκε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει ανακοπή
κατά του επισπεύδοντος αμφισβητώντας το ύψος των εξόδων εκτελέσεως που προαφαιρέθηκαν
με τον πίνακα κατάταξης. Αν η ανακοπή γίνει δεκτή και μειωθεί το ποσό των εξόδων στο ποσό
κατά το οποίο μειώθηκαν τα έξοδα, κατατάσσεται ο ανακόπτων, χωρίς να ωφελούνται οι λοιποί
δανειστές που δεν άσκησαν ανακοπή. Έξοδα εκτελέσεως. Ποία θεωρούνται. Η αμοιβή του
συμβολαιογράφου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού δεν αποτελεί έξοδο της διαδικασίας της
αναγκαστικής εκτελέσεως. Αμοιβές δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.
Κατάταξη απαιτήσεων του δημοσίου και εργαζομένων. 1099/310

Δίκη διανομής
Συγκυριότητα. Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κοινωνίας (787 επ. και 794 επ. ΑΚ). Δαπάνες
στο κοινό από συγκύριο. Αυτός μπορεί να τις αναζητήσει. Προϋποθέσεις. Δυνατότητα της
διεκδίκησης των δαπανών με ανταγωγή ή ένσταση στην δίκη της διανομής. 753/130

Δικηγόροι
Σύνδικος δικηγόρος. Αμοιβή του. Για τις δικηγορικές του υπηρεσίες δεν δικαιούται να
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αξιώσει τα ελάχιστα όρια αμοιβής που προβλέπονται από τον Κώδικα των Δικηγόρων.
Περιστατικά. 1152/362
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Εργολαβία δίκης. Είναι νόμιμη η συμφωνία μεταξύ
δικηγόρου και καθού η απαλλοτρίωση να αναλάβει με σύμβαση εργολαβίας δίκης ο
πρώτος τις δίκες που προέρχονται από την αναγκαστική απαλλοτρίωση με ποσοστό
αμοιβής (8%) επί του ποσού της αποζημίωσης που καθορίσθηκε οριστικά και των τόκων
(20%). Περιστατικά. Αίτηση για καθορισμό αποζημίωσης για τα εναπομείναντα τμήματα
των απαλλοτριουμένων ακινήτων. Δεν οφείλεται ιδιαίτερη αμοιβή του δικηγόρου. Η
ανάκληση της απαλλοτρίωσης από υπαιτιότητα των καθών δεν έχει έννομη σημασία
για την υποχρέωση καταβολής της αμοιβής του δικηγόρου. 14/597
Δικηγόρος σε παραστάσεις κ.λ.π. σε δίκες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Αμοιβή του. 594/503
Δικηγόροι. Αμοιβή για δίκες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Υπολογίζεται σε ποσοστό 3%
για τη δίκη του προσωρινού προσδιορισμού τιμής μονάδας και άσκηση αντίθετης αίτησης
και 3% για τη δίκη του ενώπιον του εφετείου. Σύνολο 6% επί του ποσού της αποζημίωσης
με βάση τον οριστικό προσδιορισμό τιμής μονάδος και μετά το συμψηφισμό δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων. Επί πλέον επιδικάζονται και οι δαπάνες (189 Κ.Πολ.Δ.). 825/509
Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασμός. Πίνακας κατατάξεως. Έξοδα εκτελέσεως (αμοιβές
δικηγόρου). Υπέρβαση των αμοιβών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 127.1 Κωδ.Δικ. Παρά
ταύτα θεωρούνται εύλογα και ορθώς καθορίζονται στον πίνακα κατατάξεως. 580/600
Ανακοπή ερημοδικίας. Δεν θεωρείται βάσιμος λόγος ανακοπής η αμέλεια, ολιγωρία ή
πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του δικηγόρου. 640/263
Πίνακας κατάταξης σε πλειστηριασμό. Δαπάνες συμβολαιογράφου και δικηγόρου που
αφαιρούνται από εκπλειστηρίασμα. 903/288
Δικηγόρος. Επικύρωση εγγράφου. Αν αυτό υπόκειται σε χαρτοσήμανση, τότε πρέπει να
βεβαιώνει ο δικηγόρος ότι το πρωτότυπο έχει χαρτοσημανθεί νόμιμα. 931/296
Πίνακας κατατάξεως. Ο δανειστής που αναγγέλθηκε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει ανακοπή
κατά του επισπεύδοντος αμφισβητώντας το ύψος των εξόδων εκτελέσεως που προαφαιρέθηκαν
με τον πίνακα κατάταξης. Αν η ανακοπή γίνει δεκτή και μειωθεί το ποσό των εξόδων το ποσό
κατά το οποίο μειώθηκαν τα έξοδα, κατατάσσεται ο ανακόπτων, χωρίς να ωφελούνται οι λοιποί
δανειστές που δεν άσκησαν ανακοπή. Έξοδα εκτελέσεως. Ποία θεωρούνται. Η αμοιβή του
συμβολαιογράφου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού δεν αποτελεί έξοδο της διαδικασίας της
αναγκαστικής εκτελέσεως. Αμοιβές δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.
Κατάταξη απαιτήσεων του δημοσίου και εργαζομένων. 1099/310
Δικηγόροι που εργάζονται στους Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή το Ελληνικό Δημόσιο με σύζυγο
εργαζόμενη και τέκνα. Δικαιούνται και αυτοί να λάβουν το οικογενειακό επίδομα (γάμου
και τέκνων) έστω και αν το λαμβάνουν οι σύζυγοί τους. 107/598
Δικηγόρος. Είσπραξη επιδικασθέντος χρηματικού ποσού. Δεν αποδεικνύεται ότι είχε την εντολή
να αποδεχθεί την απόφαση που επεδίκασε το ποσό αυτό. Άρα χωρεί έφεση. 305/599
Δικηγόροι. Αμοιβή για δίκη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Καθορίζεται βάσει των άρθρων
100 επ. Κώδικος Δικηγόρων (3% επί της αντιστοιχούσης στον πελάτη αποζημιώσεως).
Η όλη αμοιβή όμως περιορίζεται σε 293,47 €. 578/599
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή δικηγόρων. Για τους αιτούντες (ιδιώτες) 5%, για τους καθών
5% εφόσον είχαν ασκήσει αυτοτελή αίτηση και 4% για τον δικηγόρο του Δήμου. 64/597
Aναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή του δικηγόρου. Αίτηση και ανταίτηση 6% επί του
ποσού της οριστικής αποζημίωσης. Αμοιβή για την παράσταση. 754/602
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Δικηγόρος. Αμοιβή του στις δίκες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Πως καθορίζεται.
Επί μέρους εργασίες και αμοιβή για προσωρινό καθορισμό τιμής μονάδος. Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση. Τρόπος διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. 877/603
Δικηγόρος. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή του πληρεξουσίου του αιτούντος
για τις δίκες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και Εφετείου 5% επί του ποσού
της οριστικής αποζημίωσης συν αμοιβή για την παράσταση (90 ευρώ). Αμοιβή
πραγματογνώμονα. 92/598
Δικηγόρος. Καταγγελία της έμμισθης εντολής. Υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 281
ΑΚ. Σπουδαίος λόγος για την καταγγελία της έμμισθης εντολής. 585/600

Δικόγραφο
Δικόγραφο. Παραίτηση από αυτό (294 ΚπολΔ). Παραίτηση “αργότερα” Έννοια του όρου.
Αν παραπεμφθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, τότε χωρεί παραίτηση πριν εκδοθεί απόφαση
από το δικαστήριο της παραπομπής. Ένορκες βεβαιώσεις για δίκη ενώπιον του Πολ.
Πρωτοδικείου. Πότε λαμβάνονται υπόψη. 533/252

Διοίκηση αλλοτρίων
Διοίκηση αλλότριων (730 ΑΚ). Ο διοικητής διαχειρίζεται ξένη υπόθεση χωρίς εντολή του
κυρίου και ενεργεί κατά την εικαζόμενη βούληση του κυρίου αυτής και προς το συμφέρον
του, υποχρεούμενος σε λογοδοσία έναντι αυτού και δικαιούμενος σε απόδοση των
δαπανών. Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων. Έννοια. 251/14
Δαπάνες στο κοινό που διενήργησε συγκύριος μετά από απόφαση της πλειοψηφίας
ή δικαστική απόφαση ή προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου. Αναζητούνται από τον
συγκύριο. Το ίδιο ισχύει αν συντρέχουν οι όροι της διοίκησης αλλοτρίων ή ο αδικαιολόγητος
πλουτισμός. Η αξίωση για τις δαπάνες υπόκεινται την εικοσαετή παραγραφή. 517/48

Διοικητική διαφορά
Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων. Διοικητικές συμβάσεις. Υπάγονται οι διοικητικές
διαφορές ουσίας. Ποίες εννοούνται. Περιστατικά. 325/496
Διοικητικές διαφορές ουσίας και διοικητικές συμβάσεις. Ευθύνη των ν.π.δ.δ. και του
δημοσίου (άρθρ. 105 και 106 Εισ.Ν. Α.Κ.). Καταστροφή δικτύου ΟΤΕ από εκτελούμενα
έργα. Η διαφορά για αποζημίωση υπάγεται στο διοικητικό δικαστήριο. 1060/514

Διοικητική σύμβαση
Διοικητική σύμβαση. Τέτοια είναι και η σύμβαση κατασκευής δημοτικού έργου. Οι διενέξεις
μεταξύ εργοδότη και εργολάβου υπάγονται στα διοικητικά δικαστήρια εκτός αν το έργο
περατώθηκε και παραλήφθηκε ή λύθηκε η εργολαβική σύμβαση και αρνείται ο δήμος
να πληρώσει την αμοιβή από αδυναμία ή δυστροπία οπότε αρμόδια είναι τα πολιτικά
δικαστήρια. Περιστατικά. 235/492
Διοικητικές συμβάσεις, Εννοια. Δημόσια έργα. Έννοια. Στις διοικητικές διαφορές ουσίας
περιλαμβάνονται και οι διαφορές από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό όταν η υποκείμενη
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σχέση που προκάλεσε τον πλουτισμό αυτό είναι δημοσίου δικαίου. Περιστατικά. 249/493
Διοικητική σύμβαση. Κριτήρια διακρίσεων από την σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Αν με τη
σύμβαση επιδιώκεται η ικανοποίηση άμεσων αναγκών του ίδιου του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
και εμμέσως μόνο εξυπηρετείται δημόσιος σκοπός, η σύμβαση δεν είναι διοικητική αλλά
ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων.
Πώληση μπετονίτη και σύμβαση έργου για την τοποθέτηση πομώνας σε γεώτρηση
κοινότητας. Είναι σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. 1044/513
Διοικητικές διαφορές ουσίας και διοικητικές συμβάσεις. Ευθύνη των ν.π.δ.δ. και του
δημοσίου (άρθρ. 105 και 106 Εισ.Ν. Α.Κ.). Καταστροφή δικτύου ΟΤΕ από εκτελούμενα
έργα. Η διαφορά για αποζημίωση υπάγεται στο διοικητικό δικαστήριο. 1060/514
Διοικητικές συμβάσεις, Εννοια. Δημόσια έργα. Έννοια. Στις διοικητικές διαφορές ουσίας
περιλαμβάνονται και οι διαφορές από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό όταν η υποκείμενη σχέση
που προκάλεσε τον πλουτισμό αυτό είναι δημοσίου δικαίου. Περιστατικά. 249/493

Διόρθωση απόφασης
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Διόρθωση αποφάσεως που στο διατακτικό της δεν
περιλήφθηκε προσδιορισθείσα τιμή μονάδος για ακίνητα. Επιτρεπτή η διόρθωση και ο
καθορισμός τιμής μονάδος. 551/502
Διόρθωση δικαστικής αποφάσεως (315 επ ΚπολΔ.) Χωρεί διόρθωση στην μη ορθή
μετατροπή των δραχμών σε ευρώ από μαθηματικό σφάλμα. 307/235
Διόρθωση αποφάσεως στο όνομα του εισηγητή. 987/302
Διόρθωση αποφάσεως αυτεπάγγελτα. Μη εμφάνιση των διαδίκων. Η συζήτηση προχωρεί
αρκεί να έχουν κλητευθεί. Περιστατικά. 1135/321

Δ.Ο.Υ.
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή παθόντος για διαφυγόντα κέρδη από την εργασία του. Απαιτείται
κοινοποίηση της αγωγής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλιώς είναι απαράδεκτη η αγωγή. 221/538
Απόφαση οριστική. Ποια είναι. Απαράδεκτη η συζήτηση αγωγής ενώπιον του εφετείου
για κονδύλια απώλειας εισοδημάτων επειδή δεν είχε κοινοποιηθεί αντίγραφό της στον
Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (άρθρο 10 παρ. 5 ν.489/1976). Δεκτή η αγωγή για
τα υπόλοιπα κονδύλια και εξαφάνιση της εκκαλουμένης. Κλήση του ενάγοντος ενώπιον
του εφετείου για το απαράδεκτο κεφάλαιο της αγωγής. Απορρίπτεται η κλήση γιατί η
απόφαση είναι οριστική. 1073/308

Δουλεία
Αναδασμός. Κτήση κυριότητας με πρωτότυπο τρόπο από τον παραχωρησιούχο με την
κύρωση του σχετικού πίνακα και την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
εγκριτικής του πίνακα πράξεως της αρμοδίας αρχής. Αποκτάται επίσης και η νομή του ακινήτου
ελεύθερο από κάθε εμπράγματο δικαίωμα πλην των δουλειών. Χωρεί χρησιδεσποτεία
από τρίτον στο ακίνητο μετά την έκδοση και δημοσίευση της σχετικής πράξεως και κτήση
κυριότητας (από τον τρίτο) με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία. 953/138
Δουλεία πραγματική. Έννοια. Κτήση της δουλείας με έκτακτη χρησικτησία (απόκτηση
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οιονεί νομής). Προϋποθέτει όμως ότι ο ασκών την οιονεί νομή της δουλείας είναι
κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου, αλλιώς η εικοσαετία αρχίζει από τότε που θα γίνει
κύριος. Αρνητική δουλεία. Η εικοσαετία αρχίζει από τότε που απαγόρευσε ο κύριος του
δεσπόζοντος στον κύριο του δουλεύοντας την πράξη που αποτελεί το περιεχόμενο της
δουλείας (π.χ. δουλεία φωτισμού και αερισμού). 533/126

Δυστροπία
Μίσθωση. Αγωγή εξώσεως για καθυστέρηση μισθώματος. Δυστροπία. Εννοια του
όρου. Τεκμαίρεται με μόνη την άπρακτη παρέλευση της ημέρας που έχει οριστεί για
την καταβολή του μισθώματος. Άλλα στοιχεία υπερημερίας του εκμισθωτή. 410/39
Μίσθωση. Καθυστέρηση μισθωμάτων. Αγωγή με δύο βάσεις, δηλαδή της δυστροπίας
και την καταγγελία της μίσθωσης λόγω της καθυστέρησης των μισθωμάτων. 736/97

Δωρεά (αιτία θανάτου)
Δωρεά αιτία θανάτου. Τα δωρηθέντα αιτία θανάτου θεωρούνται ως υπάρχοντα στην
κληρονομία και δεν προστίθενται πλασματικώς στην πραγματική ομάδα. Ο μεριδούχος
που προσβάλλεται η νόμιμη μοίρα του ασκεί την περί κλήρου αγωγή ή διεκδικητική “και
δεν χρήζει μέμψεως”. Τρόπος υπολογισμού της νόμιμης μοίρας. 473/185

Δωσιδικία
Δωσιδικία συνάφειας (31.1 ΚΠολΔ). Η συνάφεια πρέπει να είναι εσωτερική δηλαδή οι
πλείονες αγωγές να πηγάζουν από την ίδια έννομη σχέση και ως εκ τούτου να δημιουργείται
κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων από την χωριστή εκδίκαση. 130/209

Ε
Έγγραφο
Εμπορική αντιπροσωπεία. Ρύθμισή της με το π.δ. 219/1991. Τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα του εμπορικού αντιπροσώπου. Το έγγραφο είναι συστατικός τύπος για την
κατάρτισή της. Απώλεια του εγγράφου σύστασης της εμπορικής αντιπροσωπείας.
Συνέπειες για την απόδειξή της. 477/339
Εγγραφα. Εφόσον με αυτά καταρτίζεται σύμβαση πρέπει να χαρτοσημανθεί με
αναλογικό τέλος. Αν δεν υπόκειται, τότε προσκομιζόμενο στο δικαστήριο πρέπει να φέρει
επικολλημένο χαρτόσημο προσαγωγής. Αλλιώς αποτελούν απαράδεκτο αποδεικτικό
μέσο και δεν λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Δικηγόρος. Επικύρωση εγγράφου.
Αν αυτό υπόκειται σε χαρτοσήμανση, τότε πρέπει να βεβαιώνει ο δικηγόρος ότι το
πρωτότυπο έχει χαρτοσημανθεί νόμιμα. 931/92
Έγγραφο. Δεν επιτρέπεται απόδειξη κατά εγγράφου με μάρτυρες εκτός αν ήταν αδύνατο
να αποκτήσει αντέγγραφο. Υπάρχει και σε σύμβαση πώλησης ακινήτου όπου εμφανίζεται
τίμημα στο συμβόλαιο μικρότερο από το πραγματικό. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται
μάρτυρας για το χρηματικό ποσό του μεγαλύτερου τιμήματος που δεν αναγράφεται στο
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συμβόλαιο. Περιστατικά. 291/21

Εγγύηση
Εμπορική μίσθωση. Συμφωνία για μικρότερη (από την νόμιμη) διάρκειά της.
Μετατρέπεται από το νόμο σε μίσθωση με διάρκεια (τότε) εννέα ετών. Άρα δεν
εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 608. 1 ΑΚ που προβλέπει τη λύση της σύμβασης
όταν περάσει ο χρόνος που συμφωνήθηκε. Εναντίωση του μισθωτή ή παραίτηση από
τη νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης, δεν επιτρέπονται. Καταγγελία της μίσθωσης από τον
μισθωτή. Συνέπειες. Ισχυρισμός του μισθωτή ότι συμφωνήθηκε η λύση της μίσθωσης
με νεότερη συμφωνία αποτελεί ένσταση καταλυτική της αγωγής του εκμισθωτή για την
καταβολή της αποζημίωσης των τεσσάρων μηνών και την παράταση των έξι μηνών για
την παράδοση του μισθίου. “Εγγύηση” στη μίσθωση. Έννοια της. Μίσθιο με ελαττώματα.
Δικαιώματα του μισθωτή. Μη χορήγηση άδειας της αρχής για τη συμφωνημένη χρήση.
Είναι πραγματικό ελάττωμα. Εφαρμογή άρθρων 281 και 300 ΑΚ σε περίπτωση λήξης
της μίσθωσης πρόωρα. Περιστατικά για συνυπαιτιότητα και εγγυοδοσία. 206/459
Εγγύηση. Πότε έχει δικαίωμα αναγωγής ο εγγυητής κατά του πρωτοφειλέτη. Τέτοια
περίπτωση υφίσταται και όταν ο εγγυητής ενήργησε με σύμβαση εντολής πρωτοφειλέτη
και εγγυητή που μπορεί να συναφθεί και σιωπηρά. 691/76
Μίσθωση κατοικίας. «Εγγύηση» στην μίσθωση. Δεν συμψηφίζεται σε οφειλόμενο
μίσθωμα γιατί η «εγγύηση» έχει την μορφή της ποινικής ρήτρας και καταπίπτει υπέρ
του εκμισθωτή αν δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης ο μισθωτής. 23/614

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
Ε.Ε. Επιδόσεις στα κράτη – μέλη της δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις. Νομικό καθεστώς. 684/266

Ειδικές διαδικασίες
Ειδικές διαδικασίες. Αρκεί κατά την ενώπιον του πρωτοβαθμίου συζήτηση της υπόθεσης
οι αυτοτελείς ισχυρισμοί στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ενστάσεις, να περιέχονται
στις προτάσεις που κατατίθενται στο δικαστήριο κατά την συζήτηση χωρίς να απαιτείται
και η προφορική τους ανάπτυξη. 603/259

Ειδικός διάδοχος
Εκκρεμοδικία. Δικαίωμα του διαδίκου να μεταβιβάσει το επίδικο δικαίωμα σε τρίτον. Η δίκη
συνεχίζεται. Δικαίωμα ειδικού διαδόχου να ασκήσει παρέμβαση κύρια ή πρόσθετη, κατά την
κρίση του, οπότε με την παρέμβασή του καθίσταται κύριος διάδικος. Μετά το θάνατο του αρχικού
διαδίκου η δίκη συνεχίζεται με τους κληρονόμους του και όχι με τον ειδικό διάδοχο. 913/291

Εκκαθάριση
Εταιρία. Καταγγελία από εταίρο για σπουδαίο λόγο. Έννοια Αμέσως με την καταγγελία
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η εταιρία λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση. Αν αποδειχθεί επί αναγνωριστικής αγωγής
η ανυπαρξία σπουδαίου λόγου, η εταιρία δεν αναβιώνει αλλά απλώς δημιουργεί
δικαίωμα αποζημίωσης. Αναβίωση της εταιρίας. Απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων
δημοσιότητας. Εκκαθαριστές. Αντικατάστασή τους. Ο αριθμός τους ορίζεται από τον
δικαστή εκτός και αν προβλέπεται ο αριθμός από το καταστατικό. 415/41

Εκκρεμοδικία
Διαταγή πληρωμής. Δεν εμποδίζει η έκδοσή της την άσκηση αγωγής (με βάση την
αδικοπραξία) για την ίδια απαίτηση, εκτός αν η διαταγή αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.
Δεν δημιουργείται εκκρεμοδικία. 615/ 366, 898/356
Εκκρεμοδικία. Δικαίωμα του διαδίκου να μεταβιβάσει το επίδικο δικαίωμα σε τρίτον. Η
δίκη συνεχίζεται. Δικαίωμα ειδικού διαδόχου να ασκήσει παρέμβαση κύρια ή πρόσθετη,
κατά την κρίση του, οπότε με την παρέμβασή του καθίσταται κύριος διάδικος. Μετά το
θάνατο του αρχικού διαδίκου η δίκη συνεχίζεται με τους κληρονόμους του και όχι με
τον ειδικό διάδοχο. 913/291
Εκκρεμοδικία. Θάνατος διαδίκου μετά την άσκηση της έφεσης και προ της συζητήσεώς
της. Διακοπή της δίκης. Επανάληψη της δίκης με κλήση του αντιδίκου του αποβιώσαντος
που επιδίδεται στους κληρονόμους 30 μέρες πριν τη συζήτηση. Ερημοδικία κληρονόμων.
Η έφεση απορρίπτεται. 1156/322

Ελεγκτικό Συνέδριο
Ελεγκτικό Συνέδριο. Αρμοδιότητα για την εκδίκαση ένδικου μέσου για διαφορές σχετικές με
την απονομή συντάξεων. Αποκλειστική δικαιοδοσία για τον κανονισμό σύνταξης πολιτικού
ή στρατιωτικού υπαλλήλου καθώς και την αναγνώριση χρόνου συνταξίμου υπηρεσίας τους
έχει μόνο το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι τα πολιτικά δικαστήρια. Ως συντάξιμος χρόνος
υπολογίζεται ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση
κατ’ αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηρισθεί με διάταξη
νόμου ή δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή εφόσον
συντρέχουν ορισμένες άλλες προυποθέσεις. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων να
αποφασίσουν επί αναγνωριστική αγωγής του υπαλλήλου για τη σχέση αυτή. Πρόσληψη
από το δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Προϋπόθεση και διαδικασία. Περιστατικά. 32/481

Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (Ε.Β.Ο.) Α.Ε. (Αίγιο)
Προσόντα πολεμιστών, αναπήρων, θυμάτων πολέμου (ν. 1648/1986). Απόφαση της
πρωτοβάθμιας επιτροπής περί διορισμού του δικαιούχου σε ορισμένη εργασία. Με
την απόφαση συνάπτεται η σύμβαση εργασίας αναγκαστική για τον εργοδότη και
συντελείται με την εμπρόθεσμη εμφάνιση του τοποθετηθέντος. Αναστολή εκτέλεσης
της απόφασης δεν προβλέπεται και αρχίζει ο μισθός υπερημερίας από την εμφάνιση.
Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (Ε.Β.Ο.) Α.Ε. (Αίγιον). Δεν ισχύουν γι’ αυτήν τα προνόμια
που θεσπίζονται για το ελληνικό δημόσιο με ουσιαστικού δικαίου διατάξεις. Ισχύουν
μόνο τα δικονομικά προνόμια. 78/383

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

681

Ελληνικό Δημόσιο
Μισθώσεις για στέγαση υπηρεσιών του ελληνικού δημοσίου. Αποκλείεται σιωπηρή
παράταση. Αν, χωρίς σιωπηρή παράταση παραμείνει το δημόσιο στο ακίνητο, οφείλει,
ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα και κάθε άλλη ζημία από την παραμονή στο
ακίνητο των δημοσίων υπηρεσιών, μόνο εφόσον συντρέχουν οι όροι του άρθρου 611
ΑΚ δηλαδή εφόσον ο εκμισθωτής δεν εναντιώνεται. 243/465
Πτώχευση. Οι δανειστές πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της επαλήθευσης εκτός αν έχουν
υποθήκη ή ενέχειρο ή ειδικό προνόμιο σε συγκεκριμένο πράγμα της πτώχευσης. Το ελληνικό
δημόσιο δεν δεσμεύεται από τη διαδικασία αυτή της επαληθεύσεως. Περιστατικά. 242/332
Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως από το ελληνικό δημόσιο. Ασκείται με κατάθεση του
δικογράφου και κοινοποίηση στον αντίδικο μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την
κοινοποίηση του πίνακα κατάταξης. Η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση του πίνακα
στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αλλά η επίδοση δεν θεωρείται ολοκληρωθείσα και δεν
επάγει έννομες συνέπειες αν δεν κοινοποιηθεί και στον Υπουργό Οικονομικών. Ανακοπή κατά
του πίνακα. Με αυτήν προσβάλλεται και το κεφάλαιο των εξόδων της εκτελέσεως. 614/260
Ελληνικό δημόσιο. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη
χρήση δημοσίου κτήματος. Δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων αλλά
η διαφορά τέμνεται οριστικά και γι’ αυτό χωρεί έφεση που στρέφεται μόνο κατά του
ελληνικού δημοσίου και όχι και κατά της δημόσιας υπηρεσίας που αποτελεί η Κτηματική
Υπηρεσία του δημοσίου. 807/278
Δικηγόροι που εργάζονται στους Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή το Ελληνικό Δημόσιο με σύζυγο
εργαζόμενη και τέκνα. Δικαιούνται και αυτοί να λάβουν το οικογενειακό επίδομα (γάμου
και τέκνων) έστω και αν το λαμβάνουν οι σύζυγοί τους. 107/598
Αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία αξιώνει δικαίωμα κυριότητας ή άλλο
εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. Ο ενάγων οφείλει πριν ασκήσει την σχετική αγωγή,
ανεξάρτητα αν κατέχεται ή όχι το ακίνητο από το δημόσιο, να υποβάλλει με δικαστικό
επιμελητή προς το δημόσιο αίτηση που να περιλαμβάνει τις αξιώσεις του αλλιώς η
αγωγή κηρύσσεται απαράδεκτη (Ν.2372/99). 1074/143
Αποζημίωση από παράνομη χρήση ακινήτου. Κατάληψη ακινήτου από το Ελληνικό
Δημόσιο επί μία δεκαετία. Παραχώρηση του ακινήτου αυτού σε δήμο για την εναπόθεση
απορριμάτων. Κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου με καλή πίστη ενόψει δικαιώσεώς του
από δικαστικές αποφάσεις. Συνέχιση της κατοχής μετά από (νεότερη) αμετάκλητη
απόφαση που δικαιώνει τον κύριο του ακινήτου. Ευθύνη προς αποζημίωση από το
Ελληνικό Δημόσιο για τον χρόνο από την δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης (του
Εφετείου) μέχρι την απόδοσή του. Καλή και κακή πίστη του κατόχου. 108/620

Έμμισθη εντολή
Δικηγόρος. Καταγγελία της έμμισθης εντολής. Υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 281
ΑΚ. Σπουδαίος λόγος για την καταγγελία της έμμισθης εντολής. 585/600

Εμπορική αντιπροσωπεία
Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας – Στοιχεία της. 468/339
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Εμπορική αντιπροσωπεία. Ρύθμισή της με το π.δ. 219/1991. Τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα του εμπορικού αντιπροσώπου. Το έγγραφο είναι συστατικός τύπος για την
κατάρτισή της. Απώλεια του εγγράφου σύστασης της εμπορικής αντιπροσωπείας.
Συνέπειες για την απόδειξή της. 477/339

Εμπορική μίσθωση (βλ. μίσθωση εμπορική)
Εμφύτευση
Κυριότητα ακινήτου. Διάταξη διαθήκης με την οποία καταλείπονται ελαιόδενδρα σε
κληρονόμο. Δεν προσπορίζεται κανένα δικαίωμα στον εναγόμενο γιατί δεν υπάρχει
ξεχωριστή κυριότητα σε δένδρα. Δικαιώματα επιφάνειας και εμφύτευσης. 790/132

Εντολή
Εντολή. Απαίτηση εντολοδόχου για δαπάνες του κατά των εντολέων. Υπέρβαση της
εντολής. Δεν υποχρεούνται οι εντολείς να καταβάλουν το ποσό για το οποίο δεν υπάρχει
εντολή. Περιστατικά. 412/40
Εντολή για διαχείριση περιουσίας. Εξώδικη δήλωση για επιστροφή της περιουσίας που
διαχειρίζεται ο εντολοδόχος. Η παραγραφή της αξίωσης προς επιστροφή αρχίζει από την ημέρα
που έπαυσε η εντολή. Αναστολή της παραγραφής κατά τη διάρκεια του γάμου. 622/67
Εγγύηση. Πότε έχει δικαίωμα αναγωγής ο εγγυητής κατά του πρωτοφειλέτη. Τέτοια
περίπτωση υφίσταται και όταν ο εγγυητής ενήργησε με σύμβαση εντολής πρωτοφειλέτη
και εγγυητή που μπορεί να συναφθεί και σιωπηρά. 691/76

Ένορκες βεβαιώσεις
Ένορκες βεβαιώσεις για δίκη ενώπιον του εφετείου. Κλήση του αντίδικου με δήλωση
στα πρακτικά του εφετείου για εξέταση μαρτύρων. Απαράδεκτη η ένορκη βεβαίωση
γιατί στις ειδικές διαδικασίες τα αποδεικτικά μέσα στο εφετείο πρέπει να προσκομίζονται
κατά τη συζήτηση. 269/231
Ένορκες βεβαιώσεις που εκδόθηκαν σε υποθέσεις του πολυμελούς πρωτοδικείου και
πριν την ισχύ του ν. 2915/2001. Αν εκδόθηκαν μετά την έκδοση της απόφασης για να
χρησιμοποιηθούν στη δίκη ενώπιον του εφετείου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 500/250
Ένορκες βεβαιώσεις για δίκη ενώπιον του Πολ. Πρωτοδικείου. Πότε λαμβάνονται υπόψη. 533/252
Ένορκες βεβαιώσεις στη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Αρκεί η κλήση προς τον
αντίδικο και δεν είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται και οι μάρτυρες. 606/260
Ένορκες βεβαιώσεις για το Πολ. Πρωτοδικείο που δικάζει με την τακτική διαδικασία και
διεξάγεται απόδειξη σύμφωνα με προδικαστική απόφαση κατά το άρθρο 341 Κ.Πολ.Δ.
Θεωρούνται ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα. 783/274
Ένορκες βεβαιώσεις σε δίκες ασφαλιστικών μέτρων. Λαμβάνονται υπόψη προς
συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και αν ακόμα δεν έχει κλητευθεί ο αντίδικος. Οι ίδιες
ένορκες βεβαιώσεις λαμβάνονται υπόψη και σε άλλες δίκες κατά τη διαδικασία των
άρθρων 614 επ. Κ.Πολ.Δ. 873/283
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Ενοχή
Ενοχή. Εφαρμογή σ’ αυτήν της διάταξης του άρθρου 288 Α.Κ. άσχετα αν αυτή απορρέει από
σύμβαση ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως από
τον νόμο εκτός αν προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν συντρέχουν οι ειδικές
προϋποθέσεις προς εφαρμογή του άρθρου 388 Α.Κ. και εφαρμόζεται (το άρθρο 288 Α.Κ.) τόσο
υπέρ του δανειστή όσο και υπέρ του οφειλέτου. Δυνατότητα του δικαστή στην εφαρμογή της
διάταξης αυτής. Εφαρμογή και στις μισθώσεις προς μείωση ή αύξηση του μισθώματος. 70/1

Ενοχικό δικαίωμα
Αδικοπραξία. Προσβολή ενοχικού δικαιώματος. Είναι παράνομη αλλά οι συνέπειές της
ρυθμίζονται όχι από τις διατάξεις περί αδικοπραξίας αλλά από τις διατάξεις για μη εκπλήρωση
της ενοχής (336 επ. Α.Κ.), εκτός αν ταυτόχρονα είναι και αδικοπραξία. Αυτό μπορεί να
συμβεί αν και χωρίς την ενοχική σχέση η υπαίτια ζημιογόνος πράξη θα ήταν παράνομη ως
αντικείμενη στο επιβαλλόμενο γενικό καθήκον του να μην ζημιώνει άλλον υπαίτια. 595/61

Ένσταση
Ένσταση. Τι πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένη. Ένσταση επισχέσεως αόριστη.
Περιστατικά. 240/229

Εξαίρεση δικαστή
Εξαίρεση δικαστή. Αίτηση από τον ίδιο δικαστή για την εξαίρεσή του. 756/269

Εξαρτημένη εργασία
Η αναγγελία σε πλειστηριασμό. Ποια τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Αναγγελία για
απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας. Πότε είναι ορισμένη. Περιστατικά. 242/230

Έξοδα εκτέλεσης
Πίνακας κατατάξεως δανειστών. Ποιους καλεί ο συμβολαιογράφος μετά την σύνταξη
του πίνακα. Αρκεί η απλή έγγραφη πρόσκληση και δεν απαιτείται έγγραφη ανακοίνωση
του περιεχομένου του πίνακα. Αν όμως κοινοποιήσει αντίγραφο του πίνακα, η σχετική
δαπάνη δεν είναι έξοδο εκτέλεσης και δεν βαρύνει τον πλειστηριασμό. Τα έξοδα για την
έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης είναι έξοδα εκτέλεσης. 365/241
Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασμός. Πίνακας κατατάξεως. Έξοδα εκτελέσεως (αμοιβές
δικηγόρου). Υπέρβαση των αμοιβών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 127.1 Κωδ.Δικ. Παρά
ταύτα θεωρούνται εύλογα και ορθώς καθορίζονται στον πίνακα κατατάξεως. 580/256
Πίνακας κατατάξεως. Ο δανειστής που αναγγέλθηκε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει
ανακοπή κατά του επισπεύδοντος αμφισβητώντας το ύψος των εξόδων εκτελέσεως που
προαφαιρέθηκαν με τον πίνακα κατάταξης. Αν η ανακοπή γίνει δεκτή και μειωθεί το ποσό
των εξόδων στο ποσό κατά το οποίο μειώθηκαν τα έξοδα, κατατάσσεται ο ανακόπτων,
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χωρίς να ωφελούνται οι λοιποί δανειστές που δεν άσκησαν ανακοπή. Έξοδα εκτελέσεως.
Ποία θεωρούνται. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού
δεν αποτελεί έξοδο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως. Αμοιβές δικηγόρων,
δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων. Κατάταξη απαιτήσεων του δημοσίου
και εργαζομένων. 1099/310

Έξοδα κηδείας
Αδικοπραξία. Έξοδα κηδείας. Τι περιλαμβάνουν. 560/53, 620/65, 84/528

Επαναφορά πραγμάτων
Αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων. Πρέπει να προαποδεικνύεται η καταβολή ποσού με απόφαση
προσωρινώς εκτελεστή, με ενυπόγραφη εξοφλητική απόδειξη και όχι με βεβαίωση αυτού που
κατέβαλε το ποσό ούτε με ανυπόγραφη σε φωτοτυπία εντολή προς πληρωμή. 144/217
Επαναφορά πραγμάτων. Προθεσμία, αρμόδιο δικαστήριο και πώς ασκείται η σχετική
ενέργεια. Λόγος επαναφοράς των πραγμάτων αβάσιμος. 428/244

ΕΠΕ
Επιταγή. Αγωγή του κομιστή κατά του εκδότου από το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης
επιταγής. Νόμιμο να σωρευθεί και αίτημα προσωπικής κρατήσεως. Προσωποκρατείται
και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε. και ο διαχειριστής της ΕΠΕ εφόσον αυτός είναι ο εκδότης
χωρίς να εφαρμόζεται η εξαίρεση της 1047 παρ. 3 ΚπολΔ. 544/254
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Διανομή εταιρικού ακινήτου μετά τη λύση της.
Διατυπώσεις. 314/119

Επίδομα Πληροφορικής
Σύμβαση εργασίας Ν.Π.Δ.Δ. Προσωπικό επιστημονικό, τεχνικό και βοηθητικό. Έννοια των ν.
993/1979, 2266/1994 και π.δ. 410988. Ειδική κατηγορία προσλαμβανομένων με ειδικές γνώσεις
πληροφορικής. Μισθολόγιο των υπαλλήλων αυτών. Επίδομα πληροφορικής. 810/432
Σύμβαση εργασίας. Επίδομα πληροφορικής σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους
ν.π.δ.δ. Ποιοι το δικαιούνται. 811/437

Επίδοση δικογράφου
Ανακοπή ερημοδικίας. Κατά ποίου στρέφεται. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση.
Περίπτωση ομοδικίας, απλής και αναγκαστικής. Επίδοση δικογράφου σε σύνοικο.
Στοιχεία της έκθεσης επιδόσεως. 136/214
Ε.Ε. Επιδόσεις στα κράτη – μέλη της δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις. Νομικό καθεστώς. 684/266
Διεύθυνση διαμονής του διαδίκου. Άγνωστος ο τόπος διαμονής ή η ακριβής διεύθυνση,
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Επίδοση σύμφωνα με το άρθρο 135.1 ΚπολΔ. Αν αποδειχθεί
ότι διάδικος κατά το χρόνο της επίδοσης στον εισαγγελέα κατοικούσε μόνιμα ή είχε
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πρόσκαιρη διαμονή σε οριστικό τόπο και διεύθυνση και μπορούσε να το πληροφορηθεί
αυτός που έδωσε την παραγγελία για επίδοση, τότε αυτή (η επίδοση) είναι άκυρη. Βάρος
απόδειξης για το άγνωστο της διαμονής. Περιστατικά. 335/238

Επικαρπία
Πολυκατοικία. Διαχειριστής. Ενάγει και ενάγεται με υποθέσεις που σχετίζονται με
την διαχείριση της πολυκατοικίας χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης αν
αντικατασταθεί κατά την διάρκεια της δίκης. Επικαρπία και ψιλή κυριότητα. Ενάγεται
για τις κοινόχρηστες δαπάνες ο επικαρπωτής. 856/593
Επικαρπία. Σύσταση με συμβόλαιο. Απαιτούνται δύο μεταγραφές, δηλαδή για την μεταβίβαση
της κυριότητας και σύσταση της επικαρπίας. Αποποίηση της επικαρπίας. Δυνατή η επικαρπία
με σύμβαση υπέρ τρίτου. Κτήση επικαρπίας με χρησικτησία. 944/137

Επικαρπωτής
Πολυκατοικία. Αγωγή συνιδιοκτήτη για παράβαση του Κανονισμού. Νομιμοποιείται παθητικώς
στις δίκες για παραβάσεις του κανονισμού ο κύριος και ο επικαρπωτής. 504/586

Επικουρικό Κεφάλαιο
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνιστά αδικοπραξία. Παραγραφή αξιώσεων του ζημιωθέντα έναντι
του Επικουρικού Κεφαλαίου. Διετία από την ημέρα του ατυχήματος. Παραγραφή εν επιδικία
Έννοια. Πρότασή της στο εφετείο. Δεκτή γιατί είναι οψιγενής ένσταση. Περιστατικά. 84/528
Επικουρικό Κεφάλαιο. Πότε, κατά το νόμο, υποχρεούται να πληρώνει αποζημίωση. Όταν
το πρόσωπο που ευθύνεται από ατύχημα (κύριος, κάτοχος και οδηγός του αυτοκινήτου)
παραμείνει άγνωστο, δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημιώσεως λόγω υλικών ζημιών.
Σχετική αγωγή απορρίπτεται. 116/532
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική εταιρεία και Επικουρικό Κεφάλαιο. Ζητήματα
παραγραφής. 281/540
Επικουρικό Κεφάλαιο. Ο ζημιώσας οδηγός δεν νομιμοποιείται να στραφεί κατά του Ε.Κ. για
να ζητήσει ό,τι θα καταβάλει στον ζημιωθέντα. Μόνο ο ζημιωθείς νομιμοποιείται. 349/548
Αυτοκινητικό ατύχημα. Μοναδικός υπαίτιος του αυτός που παραβίασε το STOP σε
διασταύρωση. Αυτοκίνητο χωρίς κρατικές πινακίδες, ανασφάλιστο και με οδηγό χωρίς
άδειας οδήγησης. Υποχρεωμένο το Επικουρικό Κεφάλαιο για αποζημίωση. 610/557
Επικουρικό Κεφάλαιο. Θανάτωση προσώπου. Υποχρέωση του Ε.Κ. να πληρώσει αποζημίωση
στους δικαιούχους. Από την αποζημίωση αυτή αφαιρείται ό,τι θα εισπράξουν οι δικαιούχοι της
αποζημίωσης από το ΙΚΑ για έξοδα κηδείας και στέρηση διατροφής. Περιστατικά. 629/558
Επικουρικό Κεφάλαιο. Η αξίωση εναγομένου από αυτοκινητικό ατύχημα υπόκειται σε
διετή παραγραφή. 1102/577
Επικουρικό Κεφάλαιο. Διετής παραγραφή των αξιώσεων του ζημιωθέντος κατά του
Ε.Κ. όπως και κατά του ασφαλιστή. Άσκηση προηγούμενης αγωγής για αποζημίωση
(διατροφή) για ορισμένη διάρκεια. Δεν διακόπτεται η παραγραφή για το επόμενο χρονικό
διάστημα αν όταν εγείρεται η (δεύτερη) αγωγή έχει ήδη παραγραφεί η αξίωση. 628/69
Επικουρικό Κεφάλαιο. Πότε υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στα θύματα
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αυτοκινητικών ατυχημάτων. Παραγραφή των σχετικών αξιώσεων. 1069/102

Επιταγή (ν. 5960/1933)
Διαταγή πληρωμής με βάση επιταγή. Δεν δημιουργεί εκκρεμοδικία και η έκδοσή της δεν
εμποδίζει την άσκηση αγωγής για την ίδια απαίτηση εκτός αν η διαταγή έχει αποκτήσει
ισχύ δεδικασμένου. 898/370
Διαταγή πληρωμής. Περιεχόμενο της σχετικής αίτησης για έκδοσή της. Ενεχύραση
επιταγής. Αρκεί προς τούτο η οπισθογράφηση του τίτλου σε διαταγή του δανειστή.
Αναπληρώνει το έγγραφο βεβαίας χρονολογίας που απαιτείται για την ενεχύραση άλλων
κινητών πραγμάτων. 1013/375
Επιταγή (ν. 5960/33). Ατελής ως προς το ποσό με τη συμφωνία μεταξύ εκδότη και λήπτη να
συμπληρωθεί αυτό από τον τελευταίο. Αν συμπληρωθεί από τον λήπτη αντίθετα προς την
συμφωνία, μπορεί ο εκδότης να αντιτάξει κατά του κομιστή την παράνομη συμπλήρωση,
αλλά μόνο εφόσον ο κομιστής κατά την απόκτηση της επιταγής ευρίσκετο σε κακή πίστη,
δηλαδή εγνώριζε τη συμφωνία και έλαβε την επιταγή για να ζημιώσει τον εκδότη ή επέδειξε
βαρειά αμέλεια. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναφέρονται κατά τρόπο ορισμένο ως λόγος
ανακοπής κατά της σε βάρος του εκδοθείσης διαταγής πληρωμής. Περιστατικά. 31/324
Επιταγή. Η αγωγή του κομιστή κατά του οπισθογράφου, του εκδότη και των άλλων
υπόχρεων, παραγράφεται μετά έξη μήνες από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση.
Χωρεί παραγραφή και εν επιδικία. Περιστατικά. 100/328
Επιταγή. Αδικοπραξία που τελείται με την μη πληρωμή κατά την εμφάνισή της. Ζητείται
αποζημίωση μόνο από τον νόμιμο κομιστή κατά το χρόνο της εμφάνισης και της
βεβαίωσης της μη πληρωμής. Κομιστής μετά την εμφάνιση (και τέλεση της αδικοπραξίας)
καθώς και οι υπογραφείς της επιταγής πριν την εμφάνιση (εξ αναγωγής οφειλέτες) δεν
είναι παθόντες και συνεπώς δικαιούχοι αποζημίωσης εκτός αν υπάρχει εκχώρηση της
αξίωσης. Περιστατικά. 168/330
Επιταγή τραπεζική. Εκδοσή της εν γνώσει του εκδότη ότι δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιμα
κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα. Είναι αδικοπραξία (914 ΑΚ) και υποχρεούται ο
εκδότης σε αποζημίωση. 496/343
Επιταγή ακάλυπτη. Σχετική αγωγή από την αδικοπραξία. Στοιχεία της. Επιταγή ευκολίας.
Στοιχεία σχετικής επιταγής. Ευθύνη από την έκδοση της επιταγής του φυσικού προσώπου
που εξέδωσε την επιταγή ως καταστατικό όργανο του νομικού προσώπου κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του. 607/347
Επιταγή. Ο εναγόμενος δύναται να αντιτάξει κατά του κομιστού τις ενστάσεις τις
στηριζόμενες επί των προσωπικών σχέσεων τους με τον εκδότη ή τους προηγούμενους
κομιστές μόνο αν ο κομιστής κατά την απόκτηση της επιταγής ενεργούσε εν γνώσει
προς βλάβη του οφειλέτου. Περιστατικά. 721/348
Επιταγή. Κλοπή από τον δικαιούχο. Η ένσταση κλοπής προτείνεται κατά του κλέπτη και
κατά του τρίτου κομιστού. Ενστάσεις πλαστότητας ή συμπλήρωσης της καθ’ υπέρβαση
των συμφωνημένων, βίας, απειλής, ανικανότητας ή ελλείψεως πληρεξουσιότητας
προτείνονται κατά παντός κομιστή έστω και καλόπιστου. Περιστατικά. 804/352
Επιταγή. Αγωγή κατά του εκδότη με βάση την αδικοπραξία και όχι με βάση την επιταγή.
Τότε οφείλονται τόκοι από την κοινοποίηση της αγωγής και όχι από την επομένη ημέρα
της εμφάνισης γιατί δεν εφαρμόζεται το άρθρο 45 του ν. 5960/1933. 898/356
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Επιταγή. Ενστάσεις του εκδότη κατά του κομιστού. Περιεχόμενό τους και συνθήκες
προβολής τους για να γίνουν δεκτές. 948/357
Επιταγή. Έκδοση από νομικό πρόσωπο. Ευθύνη και του εκπροσώπου του (Α.Ε. ή ΕΠΕ)
αν υπέγραψε και αυτός την επιταγή. Αν δεν υπέγραψε, δεν ευθύνεται. 955/358
Επιταγή. Αγωγή του κομιστή κατά του εκδότου από το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης
επιταγής. Νόμιμο να σωρευθεί και αίτημα προσωπικής κρατήσεως. Προσωποκρατείται
και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε. ή διαχειριστής της ΕΠΕ εφόσον αυτός είναι ο εκδότης
χωρίς να εφαρμόζεται η εξαίρεση της 1047 παρ. 3 ΚπολΔ. 544/254

Επιφάνεια
Κυριότητα ακινήτου. Διάταξη διαθήκης με την οποία καταλείπονται ελαιόδενδρα σε
κληρονόμο. Δεν προσπορίζεται κανένα δικαίωμα στον εναγόμενο γιατί δεν υπάρχει
ξεχωριστή κυριότητα σε δένδρα. Δικαιώματα επιφάνειας και εμφύτευσης. 790/132

Εργατικό ατύχημα
Εργατικό ατύχημα. Μη τήρηση των όρων ασφαλείας από τον εργοδότη. Πότε αποκλείεται
η ένσταση του άρθρου 300 Α.Κ. 158/393
Εργατικό ατύχημα. Εργασίες που δύνανται να προκαλέσουν εργατικό ατύχημα. Επιβάλλονται
στον εργοδότη ορισμένες υποχρεώσεις (π.δ. 1073/1981). Επιδίκαση χρηματικής
ικανοποίησης λόγω βλάβης σε ποσοστό 65% του ενός οφθαλμού. Περιστατικά. 420/416

Εργοδότης
Εργοδότης. Υποχρέωσή του να παρακρατεί κατά την πληρωμή των μισθών τα τμήματα
που βαρύνουν τους ασφαλισμένους. Αν δεν παρακρατηθούν εντός διμήνου από την
ημέρα της πληρωμής του μισθού, η καταβολή της εργοδοτικής και εργατικής εισφοράς
βαρύνει τον εργοδότη. Αυτό ισχύει και σε δίκες αναγκαστικής εκτελέσεως με την οποία
επιδικάζεται αποδοχές από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 402/36

Εργολαβία δίκης
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Εργολαβία δίκης. Είναι νόμιμη η συμφωνία μεταξύ
δικηγόρου και καθού η απαλλοτρίωση να αναλάβει με σύμβαση εργολαβίας δίκης ο
πρώτος τις δίκες που προέρχονται από την αναγκαστική απαλλοτρίωση με ποσοστό
αμοιβής (8%) επί του ποσού της αποζημίωσης που καθορίσθηκε οριστικά και των
τόκων (20%). Περιστατικά. Αίτηση για καθορισμό αποζημίωσης για τα εναπομείναντα
τμήματα των απαλλοτριουμένων ακινήτων. Δεν οφείλεται ιδιαίτερη αμοιβή του δικηγόρου.
Η ανάκληση της απαλλοτρίωσης από υπαιτιότητα των καθών δεν έχει έννομη σημασία
για την υποχρέωση καταβολής της αμοιβής του δικηγόρου. 14/597

Εργολάβος
Σύμβαση έργου. Πότε χωρεί υποκατάσταση του εργολάβου από υπεργολάβο. Ο
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υπεργολάβος δεν μπορεί να στραφεί για την αμοιβή του κατά του εργοδότη εκτός αν
και ο ίδιος εργάσθηκε σωματικά (702 ΑΚ). 444/245

Ερήμην πρωτόδικη απόφαση
Ερήμην πρωτόδικη απόφαση. Άσκηση έφεσης. Εξαφανίζεται η απόφαση αλλά μόνο
αν ζητεί ο εκκαλών την ανατροπή του τεκμηρίου της ομολογίας ή παραίτησης που είχε
συναχθεί σε βάρος του από την ερημοδικία. Δεν εξαφανίζεται αν οι ισχυρισμοί που
προτείνονται από τον εκκαλούντα είναι δυνατό να ερευνηθούν χωρίς προηγούμενη
εξαφάνιση της πληττόμενης απόφασης. Σε όσες ειδικές διαδικασίες δεν συνάγεται
σε βάρος του ερημοδικαζόμενου τεκμήριο σιωπηρής ομολογίας (όπως π.χ. γαμικές
διαφορές), η άσκηση της έφεσης δεν επάγεται την άμεση εξαφάνιση της προσβαλλόμενης
παρά μόνον εφόσον κριθεί παραδεκτός και βάσιμος λόγος εφέσεως. 413/242

Ερημοδικία
Προτάσεις. Απώτατο σημείο κατάθεσης των προτάσεων (237.1 ΚπολΔ που εφαρμόζεται
και στην έκληττη δίκη) είναι η έναρξη της συζήτησης της υποθέσεως. Αλλιώς έχουμε
ερημοδικία. Περιστατικά. 419/243

Εταιρία
Σύσταση εταιρίας μεταξύ μισθωτή και τρίτου για την εκμετάλλευση του μίσθιου. Πότε
επιτρέπεται. Αλλά και μετά τη σύσταση της εταιρίας η μίσθωση λειτουργεί μεταξύ των
αρχικών συμβαλλομένων (εκμισθωτή και μισθωτή), εκτός αν γίνει εκχώρηση ολόκληρης
της μισθωτικής σχέσης (455 ΑΚ) με τη συναίνεση του εκμισθωτή. 232/463
Σύμβαση εργασίας όπου ο μισθός είναι η συμμετοχή του εργαζομένου στα κέρδη. Είναι
νόμιμη η συμφωνία. Εταιρεία. Παροχή εργασίας μελών προς την εταιρεία παράλληλα
με την εταιρική σχέση. Διάκριση μεταξύ των δύο σχέσεων. 513/420
Εταιρία. Καταγγελία από εταίρο για σπουδαίο λόγο. Έννοια Αμέσως με την καταγγελία
η εταιρία λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση. Αν αποδειχθεί επί αναγνωριστικής αγωγής
η ανυπαρξία σπουδαίου λόγου, η εταιρία δεν αναβιώνει αλλά απλώς δημιουργεί
δικαίωμα αποζημίωσης. Αναβίωση της εταιρίας. Απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων
δημοσιότητας. Εκκαθαριστές. Αντικατάστασή τους. Ο αριθμός τους ορίζεται από τον
δικαστή εκτός και αν προβλέπεται ο αριθμός από το καταστατικό. 415/41
Εταιρεία αόριστης διάρκειας. Μπορεί να λυθεί με καταγγελία ανεξάρτητα αν υπάρχει ή
όχι σπουδαίος λόγος. 566/55

Ετερόρρυθμη εταιρία
Ετερόρρυθμη εταιρία. Αν περιληφθεί στην επωνυμία της εταιρίας και το όνομα του
ετερόρρυθμου εταίρου, αυτός ευθύνεται ως ομόρρυθμος εταίρος. Πληρωμή από εταίρο
εταιρικού χρέους. Δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών εταίρων ανάλογα με την εταιρική
μερίδα εκάστου. 600/346
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Έφεση
Πιστωτικοί τίτλοι. Εκδοση διαταγής πληρωμής βάσει αυτών. Ανακοπή από τον καθού η
διαταγή. Πρέπει ο καθού η ανακοπή να προσκομίσει στο δικαστήριο τους πιστωτικούς
τίτλους αλλιώς γίνεται δεκτή η ανακοπή. Αυτό όμως γίνεται μόνο αν είναι αναγκαία η
προσκομιδή των τίτλων για τη διάγνωση των λόγων της ανακοπής. Άσκηση έφεσης. Πότε
μπορεί ο εκκαλών να προσκομίσει τους πιστωτικούς τίτλους στο εφετείο. 487/343
Πτώχευση. Η έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, δέον να
απευθύνεται κατά του κυρίου διαδίκου στην πρωτόδικη δίκη και κατά του συνδίκου.
Αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1095/360
Ανακοπή ερημοδικίας και έφεση. Οι προθεσμίες προς άσκησή τους συντρέχουν. Για να μην
απωλέσει αυτός που δικάσθηκε ερήμην την προθεσμία άσκησης της έφεσης, πρέπει μαζί με
την άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας να ασκήσει επικουρικά και έφεση, οπότε αναβάλλεται
η συζήτηση της δεύτερης μέχρι ότου εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής. 4/194
Έφεση. Δήμος. Ασκείται έφεση ύστερα από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Αν
δεν προσαχθεί κατά την συζήτηση αναβάλλεται η πρόοδος της δίκης για να προσαχθεί.
Δεν αρκεί η προσαγωγή της απόφασης για την συζήτηση της αγωγής. 57/196
Έφεση. Παραίτηση του εκκαλούντος με δικόγραφό του που επέδωσε στον εφεσίβλητο
και κατέθεσε στην γραμματεία του δικαστηρίου. Η έφεση θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε
και η δίκη θεωρείται καταργημένη. 70/196
Ανακοπή κατά έκθεσης πλειστηριασμού (933 και 934 παρ. 1γ και 2 ΚΠολΔ). Έφεση
κατά πρωτόδικης απόφασης. Ο υπερθεματιστής καλεί στην δίκη του Εφετείου και τον
επισπεύσαντα την αναγκαστική εκτέλεση που είναι αναγκαίος ομόδικος χωρίς να είναι
αναγκαίο να στρέφεται η έφεση και κατ’αυτού. 95/197
Έφεση. Παράπονο μόνο για την κατ’ουσία εσφαλμένη κρίση του πρωτοβαθμίου
δικαστηρίου. Το Εφετείο μπορεί να εξαφανίσει την εκκαλουμένη επειδή η αγωγή είναι
νομικά αβάσιμη, χωρίς παράπονο. 112/205
Πλειστηριασμός. Ανακοπή για ακύρωσή του. Ο υπερθεματιστής και ο επισπεύδων τελούν
σε αναγκαστική ομοδικία (76 .1 εδ.α΄, δ΄ΚΠολΔ). Έφεση. Απευθύνεται επί αναγκαστικής
ομοδικίας κατά πάντων των διαδίκων. Ομόδικος που αντιπροσωπεύεται από τους άλλους
ομοδίκους (76.1 ΚΠολΔ). Αυτονόητη προϋπόθεση είναι να έχουν εμπρόθεσμη και νόμιμη
κλήτευση αλλιώς η συζήτηση είναι απαράδεκτη. Περιστατικά. 137/216
Έφεση. Για την άσκησή της πρέπει να υπάρχει έννομο συμφέρον. Πότε υπάρχει. Πότε υπάρχει
έννομο συμφέρον από εσφαλμένες αιτιολογίες. Εξετάζεται αυτεπαγγέλτως το έννομο συμφέρον.
Διατροφή. Επιδίκαση με τελεσίδικη απόφαση στον ενάγοντα στοιχειώδους διατροφής. Αποτελεί
δεδικασμένο και για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Περιστατικά. 228/227
Ερήμην πρωτόδικη απόφαση. Άσκηση έφεσης. Εξαφανίζεται η απόφαση αλλά μόνο
αν ζητεί ο εκκαλών την ανατροπή του τεκμηρίου της ομολογίας ή παραίτησης που είχε
συναχθεί σε βάρος του από την ερημοδικία. Δεν εξαφανίζεται αν οι ισχυρισμοί που
προτείνονται από τον εκκαλούντα είναι δυνατό να ερευνηθούν χωρίς προηγούμενη
εξαφάνιση της πληττόμενης απόφασης. Σε όσες ειδικές διαδικασίες δεν συνάγεται
σε βάρος του ερημοδικαζόμενου τεκμήριο σιωπηρής ομολογίας (όπως π.χ. γαμικές
διαφορές), η άσκηση της έφεσης δεν επάγεται την άμεση εξαφάνιση της προσβαλλόμενης
παρά μόνον εφόσον κριθεί παραδεκτός και βάσιμος λόγος εφέσεως. 413/242
Έφεση από το διάδικο που νίκησε εφόσον υπάρχει βλάβη από το περιεχόμενο της
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απόφασης που πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο που ασκείται το ένδικο μέσο. Το
παραδεκτό του κάθε ένδικου μέσου προϋποθέτει έννομο συμφέρον που εξετάζεται
αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. Προυποθέσεις
και στοιχεία της για το ορισμένο. Έφεση. Στοιχεία της. 444/245
Έφεση. Εσφαλμένη αναγραφή στο εφετήριο του αριθμού της προσβαλλόμενης
απόφασης. Χωρεί διόρθωση με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. 553/254
Έφεση. Κλήση προς συζήτηση. Παραίτηση από την κλήση με δήλωση στα πρακτικά
του εφετείου ή με κοινοποίηση δικογράφου. Συνέπειες. 559/255
Έφεση ή αντέφεση. Ποιος έχει έννομο συμφέρον για την άσκησή τους. 585/257
Έφεση κατά απόφασης που εκδόθηκε ερήμην του εναγομένου. Εξαφανίζεται η εκκαλουμένη
εφόσον από την ερημοδικία τεκμαίρεται η ομολογία. Αυτό δεν ισχύει στις ειδικές διαδικασίες
όπου ο εναγόμενος δικάζεται σαν να ήταν παρών. Τότε απαιτείται, για την εξαφάνιση της
εκκαλουμένης λόγος εφέσεως. Μόνη η άρνηση της αγωγής ή η αναφορά λόγου ανακοπής
ερημοδικίας, δεν συνεπάγεται την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης. 637/262
Έφεση. Αίτημα να επαναληφθεί η συζήτηση για να προσκομίσει ο ενάγων έγγραφα καθώς
και η απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του διαδίκου, δεν αποτελούν
λόγους εφέσεως. 717/267
Έφεση. Δεν προσβάλλεται με έφεση απόφαση που αποφάνθηκε ότι η συγκεκριμένη αγωγή
έπρεπε να δικαστεί όχι με ειδική διαδικασία αλλά με την τακτική διαδικασία. 806/277
Εφεση. Απευθύνεται κατά των διαδίκων που νίκησαν στην πρωτόδικη δίκη. Κατά ποίων
δεν απευθύνεται. 923/294
Έφεση εκπρόθεσμη. Αν έχει ασκηθεί από τον αντίδικο του εκκαλούντος εκπρόθεσμη
έφεση, τότε η εκπρόθεσμη θεωρείται ως αντέφεση εφόσον αναφέρεται στα ίδια κεφάλαια
της (εμπρόθεσμης) έφεσης. 939/297
Ανακοπή διεκδικητική (936.2 Κ.Πολ.Δ.) κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως (936.2 Κ.Πολ.Δ.).
Επισπεύδων δανειστής και οφειλέτης βρίσκονται σε αναγκαστική ομοδικία. Άρα πρέπει να
στρέφεται κατ’ αμφοτέρων. Το ίδιο και η έφεση. Αλλιώς η έφεση είναι απαράδεκτη. 984/301
Έφεση. Πρόσθετος λόγος. Είναι νέος συμπληρωματικός λόγος περιορισμένης
αυτοτέλειας και όχι νέα συμπληρωματική αυτοτέλεια του κυρίου λόγου της εφέσεως. Άρα
δεν είναι πρόσθετος λόγος όταν με τις προτάσεις διατείνεται ο εκκαλών συμπαικτικότητα
των εμπλακέντων στο ατύχημα οδηγών. 1012/303
Εκούσια δικαιοδοσία. Έφεση. Δεν είναι απαράδεκτη η έφεση που δεν απευθύνεται
εναντίον όλων που έλαβαν μέρος την πρωτόδικη δίκη. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει
την κλήτευση και του διαδίκου που είχε λάβει μέρος στην πρωτόδικη δίκη, αλλά δεν
απευθύνεται και κατ’ αυτού η έφεση. Πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον του εφετείου. Δεκτή
και με δήλωση που καταχωρίσθηκε στα πρακτικά. 1037/306
Έφεση σε περίπτωση απλής ομοδικίας. Στρέφεται μόνο κατά του αντιδίκου του
εκκαλούντος και όχι κατά του απλού ομοδίκου, εκτός αν περιέχει κάποια επιβλαβή
διάταξη για τον εκκαλούντα υπέρ του ομοδίκου του. 1072/307
Έφεση. Εξαφάνιση πρωτόδικης απόφασης. Το εφετείο εξετάζει πλέον όλες τις βάσεις
της αγωγής που δεν έχουν εξετασθεί πρωτόδικα, γιατί δικάζεται πλέον η αγωγή και όχι
η έφεση. Περιστατικά. 1102/314
Έφεση. Αναβιώνει η εκκρεμοδικία. Θάνατος διαδίκου μετά την άσκηση της έφεσης και προ
της συζητήσεώς της. Διακοπή της δίκης. Επανάληψη της δίκης με κλήση του αντιδίκου
του αποβιώσαντος που επιδίδεται στους κληρονόμους 30 μέρες πριν τη συζήτηση.
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Ερημοδικία κληρονόμων. Η έφεση απορρίπτεται. 1156/322
Δικηγόρος. Είσπραξη επιδικασθέντος χρηματικού ποσού. Δεν αποδεικνύεται ότι είχε την εντολή
να αποδεχθεί την απόφαση που επεδίκασε το ποσό αυτό. Άρα χωρεί έφεση. 305/599

Εφετείο
Εφετείο. Ερημοδικία του εφεσίβλητου. Η διαδικασία προβαίνει ως εάν να ήταν παρών
εφόσον κλητεύθηκε. Τι υποχρεούται να προσκομίσει ο εκκαλών ενώπιον του εφετείου
(προτάσεις του απόντος διάδικου της πρωτόδικης δίκης κ.λ.π.). 300/234
Εφετείο. Η δίκη ενώπιον αυτού διέρχεται τρία στάδια. Ποία. 366/242
Διεκδικητική αγωγή. Εφετείο. Δυνατότητα εφόσον ο εκκαλών παραπονείται για άλλο λόγο (π.χ.
για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων) να εξετάσει την αγωγή (διαδικαστικές προυποθέσεις,
το ορισμένο κ.λ.π.) και χωρίς παράπονο να απορρίψει την αγωγή. 918/292

Εφοπλιστές
Εφοπλιστές, εργάτες θαλάσσης και συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας. (α.ν. 3278/1944).
Αν εγκριθούν οι σ.σ. από τον υπουργό και δημοσιευθούν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως
αποκτούν χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και θέτουν κανόνα δικαίου που δεσμεύει
από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ όχι μόνο τις συμβληθείσες οργανώσεις και τα μέλη τους
αλλά και όλες τις τυχόν υφιστάμενες μη συμβληθείσες και τα μέλη τους υπό την προϋπόθεση
ότι αφορούν πλοία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία που προβλέφθηκε από τη συλλογική
σύμβαση. Κ.Ι.Ν.Δ. Ποιούς περιλαμβάνει το “πλήρωμα”. Περιστατικά. 311/409

Ζ
Ζημία
Διαφυγόν κέρδος. Δεν απαιτείται βεβαιότητα για τη μελλοντική ζημία παρά μόνο
πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων για την επιδίκασή του. Αν όμως η
μελλοντική ζημία παρίσταται απλώς ενδεχόμενη τότε η αγωγή απορρίπτεται. 553/51
Σύμβαση έργου κατασκευής πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Όρος
του εργολαβικού ότι ο εργολάβος αναλαμβάνει την ανέγερση με δικές του ευθύνες και
δική του επίβλεψη. Ζημιά από κατάρρευση παλαιάς οικοδομής και ζημιά σε τρίτους. Οι
οικοπεδούχοι δεν ευθύνονται. Ευθύνεται μόνο ο εργολάβος. 743/79

Ζώνη ασφαλείας
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ενάγοντες που επιβαίνουν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήλικος
και χωρίς άδεια ικανότητας, στοιχεία που εγνώριζαν. Τραυματισμός τους. Συνυπαιτιότητα
σε ποσοστό 20%. Μη χρησιμοποίηση ζώνης ασφαλείας. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 10%.
Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει έναντι των τρίτων την έλλειψη άδειας οδήγησης,
χωρεί όμως αναγωγή κατά του ασφαλισμένου (και κατά του κυρίου του αυτοκινήτου) και
πριν την καταβολή της αποζημίωσης σ’ αυτόν που ζημιώθηκε. 461/549
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Ζώο
Αυτοκινητικό ατύχημα. Υπαίτιος γι’ αυτό ιδιοκτήτης ζώου που βρέθηκε στην οδό όπου
επορεύετο το αυτοκίνητο. 869/566

Η
Ηθική βλάβη
Ηθική βλάβη από αυτοκινητικό ατύχημα. Περίπτωση επιδίκασης ποσού 150.000.000
δρχ. στον παθόντα. 671/561
Αδικοπραξία. Αθώωση από το ποινικό δικαστήριο για τα ποινικά αδικήματα της απάτης,
της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως και χρήσεως της εν λόγω βεβαιώσεως. Παρά
ταύτα δεν εξαφανίζεται η ύπαρξη αδικοπραξίας του άρθρου 914 ΑΚ. Παράσταση σε
ποινικό δικαστήριο και αίτημα για ηθική βλάβη. Δεν αποκλείεται η διεκδίκηση με αγωγή
μεγαλύτερου ποσού για ηθική βλάβη, αρκεί να υπήρξε επιφύλαξη. 329/27
ΔΕΗ. Διακοπή ρεύματος σε βάρος καταναλωτή. Αν έγινε για μη πληρωμή οφειλής
εντόνως αμφισβητούμενης, αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας (57 ΑΚ) και
επιδικάζεται αποζημίωση για ηθική βλάβη. 579/4
Νομικό ελάττωμα. Ηθική βλάβη του αγοραστή, γιατί η σύσταση της κάθετης ιδιοκτησίας
είναι άκυρη. 329/27
Προσωπικότητα. Προσβολή της τιμής και υπόληψης από δημοσιεύσεις σε έντυπο.
Διακρίσεις ως προς την ευθύνη. Για την επιδίκαση αποζημίωσης για ηθική βλάβη
απαιτείται να είναι η συμπεριφορά υπαίτια και μόνο ο υπαίτιος της προσβολής μπορεί
να υποχρεωθεί σε καταβολή χρηματικής ικανοποίησης. Ειδικά ο ιδιοκτήτης του εντύπου
ευθύνεται και χωρίς να είναι υπαίτιος της προσβολής με την προϋπόθεση όμως ότι είναι
υπαίτιος ο συντάκτης του δημοσιεύματος ή ο εκδότης ή ο διευθυντής της συντάξεως του
εντύπου στην περίπτωση που ο συντάκτης είναι άγνωστος. 822/8

Θ
Θανάτωση συζύγου
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση της συζύγου. Ο σύζυγός της απώλεσε τις υπηρεσίες αυτές
που αποτιμώνται σε 50.000 δρχ. μηνιαίως και θα διαρκούσαν μέχρι 24.6.06. Το ποσό αυτό
θα πρέπει να επιδικαστεί ανεξάρτητα αν τις υπηρεσίες της συζύγου του θα τις αναπληρώσει
εντείνοντας τις δικές του δυνάμεις ή με τη βοήθεια κάποιου τρίτου προσώπου. 531/555
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση ή τραυματισμός ενός συζύγου. Ο άλλος σύζυγος
δικαιούται να απαιτήσει από τον υπαίτιο του τραυματισμού ή τον από τον νόμο ενεχόμενο
για τις από την αδικοπραξία αυτού ζημίες, αποζημίωση για τη στέρηση των υπηρεσιών
που συνιστούσαν την από το νόμο οφειλόμενη συμβολή του παθόντος συζύγου στις
οικογενειακές ανάγκες. Περιστατικά. 547/556 και 553/51
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση συζύγου και πατέρα. Αγωγή διατροφής κατά του
υπαιτίου. Κατ’ αρχήν δικαιούνται να λάβουν διατροφή. Αν όμως κληρονομήσουν
περιουσιακό στοιχείο (ταξί) από την εκμετάλλευση του οποίου κερδίζουν περισσότερα
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χρήματα από την διατροφή που προσέφερε σ’ αυτούς ο θανατωθείς, απορρίπτεται η
σχετική αγωγή. 742/78

Θανάτωση τέκνου

Εξοδα κηδείας. Τι περιλαμβάνουν. “Οικογένεια”. Ποιους περιλαμβάνει για να έχουν
δικαίωμα λήψεως αποζημίωσης για ψυχική οδύνη. Θανάτωση τέκνου. Δικαίωμα των
γονέων να ζητήσουν αποζημίωση από τον υπαίτιο της θανάτωσής του. Προυποθέσεις
για την επιδίκαση της αποζημίωσης. 620/65

Θύματα πολέμου (ν. 1648/1986)
Προσόντα πολεμιστών, αναπήρων, θυμάτων πολέμου (ν. 1648/1986). Απόφαση της
πρωτοβάθμιας επιτροπής περί διορισμού του δικαιούχου σε ορισμένη εργασία. Με την
απόφαση συνάπτεται η σύμβαση εργασίας αναγκαστική για τον εργοδότη και συντελείται
με την εμπρόθεσμη εμφάνιση του τοποθετηθέντος. Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης δεν
προβλέπεται και αρχίζει ο μισθός υπερημερίας από την εμφάνιση. Ελληνική Βιομηχανία Οπλων
(Ε.Β.Ο.) Α.Ε. (Αίγιο). Δεν ισχύουν γι’ αυτήν τα προνόμια που θεσπίζονται για το ελληνικό
δημόσιο με ουσιαστικού δικαίου διατάξεις. Ισχύουν μόνο τα δικονομικά προνόμια. 78/383

Ι
Ιατροί
Ιατροί. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε εργοστάσιο με εβδομαδιαία 3ωρη εργασία και
χορήγηση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Συνιστά σύμβαση εργασίας ανεξάρτητων υπηρεσιών
και όχι εξαρτημένης εργασίας. Καταγγελία της σύμβασης αυτής από τον εργοδότη. Επιδικάζεται
αποζημίωση, σύμφωνα με τον Κώδικα των Δικηγόρων (άρθρο 4 παρ. 2 ν.δ. 3623/1956 και 4
παρ. 5 ν.δ. 4111/1960). Υπολογισμός της αποζημίωσης αυτής. 681/426
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημίες που πληρώνονται. “Φακελλάκια” ιατρών δεν επιδικάζονται.
Δημόσιος υπάλληλος. Δεν επιδικάζονται αμοιβές για απασχόλησή του εκτός από την
υπηρεσία του. 762/564
Ιατροί. Σύμβαση εργασίας για απόκτηση ειδικότητας. Συνέπειες. Περιστατικά. 294/22

Ιατρικές εξετάσεις
Πατρότητα (1481 και 1468 ΑΚ). Αν η πατρότητα αναφέρεται σε περίπτωση χωρίς γάμο, τότε
αρκεί να αποδειχθεί ότι εκείνος που ενάγεται ως πατέρας, ήλθε κατά τον κρίσιμο χρόνο σε
σαρκική συνάφεια με την μητέρα. Τότε δημιουργείται τεκμήριο για την πατρότητα. Ιατρικές
εξετάσεις που διατάσσονται από το δικαστήριο. Άρνηση του ενδιαφερομένου. Τεκμαίρεται
αμάχητα ότι οι ισχυρισμοί του αντιδίκου του λογίζονται ότι έχουν αποδειχθεί (615.1 ΚΠολΔ).
Περιστατικά. Συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 615 ΚΠολΔ. 711/171

Ιδιοκτησία (κάθετη)
Διανομή οικοδομήσιμου οικοπέδου. Σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα
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μέρη του ενιαίου οικοπέδου. Προυποθέσεις. 493/250

Ι.Κ.Α.
ΙΚΑ. Αγωγή κατά του υπαιτίου αυτοκινητικού ατυχήματος για καταβολή νοσηλίων και
παροχών ασθενείας και συντάξεως. Απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε συνυπαίτιο
τον παθόντα σε ποσοστό 50%. Μεταγενέστερη αγωγή του ΙΚΑ για όμοιες παροχές
προς τον παθόντα. Απόφαση που αυξάνει το ποσοστό της συνυπαιτιότητας σε 70%
είναι παράνομη γιατί η πρώτη απόφαση αποτελεί δεδικασμένο ως προς τις συνθήκες
του ατυχήματος και ιδίως ως προς την υπαιτιότητα του παθόντος. 66/527
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάσιμος τραυματισμός συνεπιβάτη μοτοποδηλάτου. Τραυματισμός
στην κεφαλή του. Είναι συνυπεύθυνος του τραυματισμού του επειδή δεν έφερε κράνος σε
ποσοστό 20%. Αξίωση μητέρας του θανατωθέντος για την απώλεια της διατροφής που
ελάμβανε από τον θανατωθέντα γυιό της. Απορρίπτεται το αίτημα γιατί της χορηγήθηκε
σύνταξη από το ΙΚΑ και η απαίτησή της αυτή μεταβιβάστηκε ex lege στο ΙΚΑ 268/538
Επικουρικό Κεφάλαιο. Θανάτωση προσώπου. Υποχρέωση του Ε.Κ. να πληρώσει
αποζημίωση στους δικαιούχους. Από την αποζημίωση αυτή αφαιρείται ό,τι θα εισπράξουν
οι δικαιούχοι της αποζημίωσης από το ΙΚΑ για έξοδα κηδείας και στέρηση διατροφής.
Περιστατικά. 629/558
ΙΚΑ. Δίκες του ΚΕΔΕ. Απαραίτητη η κοινοποίηση του δικογράφου στον διοικητή του οικείου
ταμείου είσπραξης εσόδων του ΙΚΑ, αλλιώς δεν επάγονται έννομες συνέπειες. 1175/516
Ι.Κ.Α. Οφειλόμενες εισφορές (ή φόρος προς το δημόσιο). Ευθύνονται για την καταβολή
τους και οι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές Α.Ε. κ.λ.π.
(άρθρο 115 ν. 2238/1994) με την ατομική τους περιουσία. 1168/323
ΙΚΑ. Αξιώσεις κατά τρίτων του ασφαλισμένου ή τα μέλη της οικογένειας από ασθένεια,
αναπηρία ή θάνατο. Μεταβιβάζονται στο ΙΚΑ για ποσό που καθορίζει με απόφασή του ο
διοικητής του. Δεν χωρεί συμψηφισμός, παραίτηση, εκχώρηση, η με άλλο τρόπο αλλοίωση
της αξίωσης του παθόντος. Έννοια των σχετικών διατάξεων (ν. 4104/1960, 4476/65 και
226/1973 β.δ.). Περιεχόμενο της σχετικής αγωγής του ΙΚΑ κατά του τρίτου. Παραγραφή
των αξιώσεων από αδικοπραξία (937 ΑΚ). Στοιχεία της παραγραφής. 360/30
ΙΚΑ. Η αξίωση των δικαιούχων μελών της οικογένειας του θανατωθέντος ασφαλισμένου
στο ΙΚΑ μεταβιβάζεται σε αυτό για το χρόνο από 24/11/1986 και εφεξής αυτοδικαίως από
τότε που γεννήθηκε ανεξάρτητα από την έκδοση αποφάσεως διοικητή του. Αν η απαίτηση
προέρχεται από αδικοπραξία, τότε ισχύει η πενταετής παραγραφή (937 ΑΚ) ενώ αν η
απαίτηση προέρχεται από το ν. ΓΠΝ/1991, εφαρμόζεται η διετής παραγραφή. 518/49
Ι.Κ.Α. Αγωγή κατά υπαίτιου αδικοπραξίας για διεκδίκηση χρημάτων που επλήρωσε σε
ασφαλισμένο του. Ζητήματα παραγραφής. 971/94
Ι.Κ.Α. Αυτοδίκαιη υποκατάσταση του ΙΚΑ για το ποσό που το ίδρυμα οφείλει ασφαλιστικές
παροχές στο δικαιούχο της αποζημιώσεως. Αυτό προϋποθέτει ότι ο ασφαλισμένος έχει
στη συγκεκριμένη περίπτωση σχετική αξίωση αποζημιώσεως. 1061/99

Ίση μεταχείριση
Αρχή ίσης μεταχείρισης. Εργαζόμενοι που έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις
ίδιες υπηρεσίες υπό τις ίδιες συνθήκες για εξυπηρέτηση αναγκών της ίδιας κατηγορίας.
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Οφείλει ο εργοδότης να τους μεταχειρίζεται ομοιόμορφα και συνεπώς να μην εξαιρεί
ορισμένους από τις παροχές στις οποίες προβαίνει οικειοθελώς, δηλαδή εκουσίως από
ελευθεριότητα και χωρίς νομική υποχρέωση, εκτός αν η εξαίρεση δικαιολογείται από
ειδικό και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο. Προυποθέσεις εφαρμογής της αρχής
αυτής και περιστατικά. 13/373
Ιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων. Πότε εφαρμόζεται. Περιστατικά. Παραίτηση του
εργαζομένου από δικαιώματα. Πότε είναι επιτρεπτή. Κατάχρηση δικαιώματος. Δεν στοιχειοθετείται
με μόνο το γεγονός της μακρόχρονης αδράνειας του δικαιούχου εργαζομένου. 272/403
Ίση μεταχείριση. Πότε υπάρχει υποχρέωση για ίση μεταχείριση των εργαζομένων. 332/413
Αρχή ίσης μεταχείρισης στους εργαζόμενους για ίση αμοιβή και ιδίως στις οικειοθελείς
παροχές του εργοδότη και παροχές που καταβάλλει με συμβατική δέσμευση. 595/61

Κ
Κακή πίστη
Αποζημίωση από παράνομη χρήση ακινήτου. Κατάληψη ακινήτου από το Ελληνικό
Δημόσιο επί μία δεκαετία. Παραχώρηση του ακινήτου αυτού σε δήμο για την εναπόθεση
απορριμμάτων. Κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου με καλή πίστη ενόψει δικαιώσεώς
του από δικαστικές αποφάσεις. Συνέχιση της κατοχής μετά από (νεότερη) αμετάκλητη
απόφαση που δικαιώνει τον κύριο του ακινήτου. Ευθύνη προς αποζημίωση από το
Ελληνικό Δημόσιο για τον χρόνο από την δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης (του
Εφετείου) μέχρι την απόδοσή του. Καλή και κακή πίστη του κατόχου. 108/620

Κάθετη ιδιοκτησία
Κάθετη ιδιοκτησία σε μεγαλύτερο οικόπεδο. Σύσταση νέας κάθετης ιδιοκτησίας σε τμήμα της
μιας κάθετης χωρίς τη συμμετοχή όλων των συγκυρίων. Νομικό ελάττωμα. Ηθική βλάβη του
αγοραστή, γιατί η σύσταση της κάθετης ιδιοκτησίας είναι άκυρη. Ηθική βλάβη 329/582

Καλάβρυτα
Κτηματική ομάδα (Ν.Δ. 177/1781923). Σχέδιο πόλεως. Διαδικασία έκδοσης παραχωρητηρίου
(τίτλων ιδιοκτησίας). Κτηματική ομάδα Καλαβρύτων. Νομή και χρησικτησία δεν χωρούν σε
ακίνητα που παραχωρήθηκαν πριν μεταγραφεί το παραχωρητήριο. 1124/145

Καλή πίστη
Δεδικασμένο. Καλύπτει όχι μόνο το δικαίωμα που κρίθηκε αλλά και την ιστορική αιτία
που έγινε δεκτή καθώς και την νομική αιτία. Τακτική χρησικτησία. Απαραίτητα στοιχεία
της. Έννοια της καλής πίστεως. 558/255

Κανονισμός πολυκατοικίας
Κανονισμός πολυκατοικίας. Έγκυρα καθιερώνονται περιορισμοί και απαγορεύσεις στη
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χρήση των οριζοντίων ιδιοκτησιών και των κοινών πραγμάτων της πολυκατοικίας πέραν
των αναφερομένων στα άρθρα 3 παρ.2 και 5 στοιχ. α΄ Ν.3741/1929. Απαγόρευση
μεταβολών ή ορισμένης χρήσεως. Δεν εξετάζεται αν παραβλάπτεται η χρήση ή αν
θίγονται δικαιώματα άλλων συνιδιοκτητών ή η ασφάλεια του κτιρίου ή μεταβάλλεται ο
προορισμός τους. Περιστατικά. 884/594

Καταβολή
Καταβολή. Απόσβεση της ενοχής. Παράδοση πιστωτικού τίτλου στον δανειστή. Δεν
αποτελεί καταβολή ούτε δόση αντικαταβολής αφού ακόμη ο δανειστής δεν έχει ικανοποιηθεί.
Καταβολή (και εξόφληση χρέους). Ο οφειλέτης θα αποδείξει μόνο την καταβολή. Αν αντιλέγει
ο δανειστής ότι η καταβολή έγινε για άλλο χρέος, πρέπει να το αποδείξει ενώ ο οφειλέτης
πρέπει να αποδείξει ότι η καταβολή έγινε για το επίδικο χρέος. 510/47

Καταγγελία μίσθωσης
Μίσθωση. Καθυστέρηση μισθωμάτων. Αγωγή με δύο βάσεις, δηλαδή της δυστροπίας
και την καταγγελία της μίσθωσης λόγω της καθυστέρησης των μισθωμάτων. 736/77

Καταγγελία σύμβασης εργασίας
Υπερημερία εργοδότη λόγω ακυρότητος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
Ένσταση του εργοδότη ότι θα μπορούσε ο εργαζόμενος να εξεύρει ευχερώς εργασία
(656.2. Α.Κ.). Τι πρέπει να περιλαμβάνει η ένσταση. 472/428
Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία της σύμβασης. Είναι αναιτιώδης δικαιοπραξία και γι’ αυτό
δεν χρειάζεται οποιαδήποτε αιτιολογία. Υπόκειται όμως στον περιορισμό του άρθρου
281 Α.Κ. και συνεπώς είναι άκυρη αν γίνεται κατά προφανή υπέρβαση των όρων του
άρθρου αυτού. Αναγνώριση ακυρότητας της καταγγελίας. Η κατά το άρθρο 23 παρ. 2
του ν. 1264/1982 υποχρέωση του εργοδότη να απασχολεί πραγματικά τον εργαζόμενο
αν κριθεί άκυρη η καταγγελία, δεν ανακύπτει ως αυτόματη συνέπεια της αναγνώρισης
της ακυρότητας της καταγγελίας αλλά πρέπει ο εργαζόμενος να υφίσταται προσβολή
της προσωπικότητας. 501/419
Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο (672 Α.Κ.). Έννοια του
σπουδαίου λόγου. Στην καταγγελία δεν είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να αναφέρει
τον σπουδαίο λόγο. 774/430

Καταδολίευση δανειστών
Καταδολίευση δανειστών (939 επ. ΑΚ). Η διάρρηξη των απαλλοτριώσεων επέρχεται
κατά τόσο μόνο καθόσον μειώνεται αυτός που την προσβάλει, ώστε να καλυφθεί η
απαίτησή του. Στοιχεία της αγωγής η αναφορά του ποσού της απαίτησης και της αξίας
του περιουσιακού στοιχείου. 331/28
Καταδολίευση δανειστών. “Δανειστής” είναι και ο πιστούχος σε αλληλόχρεο λογαριασμό
και πριν από το οριστικό κλείσιμό του. “Οφειλέτης” είναι και ο εγγυητής. 888/88
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Καταπίστευμα
Νόμιμη μοίρα. Κατάλειψη περιουσιακού αντικειμένου με βάση καταπίστευμα. Το
καταπίστευμα κατά το μέρος που βαρύνει την νόμιμη μοίρα δεν υπολογίζεται. 1142/193
Νόμιμη μοίρα κατά το προϊσχύον δίκαιο. Αναγκαίοι κληρονόμοι τα τέκνα και η άπορη
χήρα. Βάρος στην νόμιμη μοίρα όπως π.χ. καταπίστευμα θεωρείται μη γεγραμμένο.
Ο αναγκαίος κληρονόμος καθίσταται αυτοδικαίως κληρονόμος κατά το ποσοστό της
νόμιμης μοίρας χωρίς να πρέπει να ασκήσει αγωγή.1035/190

Καταστροφή πράγματος
Καταστροφή πράγματος. Διεκδικείται η αξία του καταστραφέντος κατά το χρόνο εκδόσεως
της αποφάσεως που είναι ο χρόνος της πρώτης συζητήσεως ενώπιον του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου της αγωγής. 356/30
Καταστροφή πράγματος. Η ζημιά συνίσταται στην αξία του πράγματος. Στοιχεία της
αγωγής είναι η αναγραφή της ολοκληρωτικής καταστροφής του πράγματος και της
αξίας του κατά τον ίδιο χρόνο. Υπολείμματα από το καταστραφέν πράγμα. Ένσταση του
εναγόμενου να ζητήσει τον συνυπολογισμό της αξίας του. Περιστατικά. 489/44
Αδικοπραξία. Καταστροφή ή βλάβη πράγματος. – Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην
Ελλάδα. Η κυριότητά τους θα κριθεί κατά το αλλοδαπό δίκαιο. Αγωγή για καταστροφή
αυτοκινήτου αν στηρίζεται στην κυριότητα. Αρκεί η επίκληση του στοιχείου αυτού και αν
αμφισβητηθεί πρέπει να αποδειχθεί. 604/64
Αδικοπραξία. Καταστροφή πράγματος. Τι δικαιούται να ζητήσει ο κύριος του πράγματος.
Τόκοι. Ποιους τόκους δικαιούται να ζητήσει ο κύριος. 1098/107

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου
Κατάσχεση εις χείρας Ελληνικού Δημοσίου ως τρίτου. Διατυπώσεις. Κατασχετήριο (983.1
ΚΠολΔ). Στοιχεία για να είναι πλήρες. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου καλύπτει όχι μόνο
την κυρία απαίτηση του επισπεύδοντος αλλά και τους τόκους, τα δικαστικά έξοδα και
τα έξοδα εκτελέσεως. Εξαιρούνται από την κατάσχεση απαιτήσεις μισθών, συντάξεων
ή ασφαλιστικών παροχών. Πότε επιτρέπεται. 135/211

Κατασχετήριο
Κατάσχεση εις χείρας Ελληνικού Δημοσίου ως τρίτου. Διατυπώσεις. Κατασχετήριο (983.1
ΚΠολΔ). Στοιχεία για να είναι πλήρες. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου καλύπτει όχι μόνο
την κυρία απαίτηση του επισπεύδοντος αλλά και τους τόκους, τα δικαστικά έξοδα και
τα έξοδα εκτελέσεως. Εξαιρούνται από την κατάσχεση απαιτήσεις μισθών, συντάξεων
ή ασφαλιστικών παροχών. Πότε επιτρέπεται. 135/211

Κατάχρηση δικαιώματος
Ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων. Πότε εφαρμόζεται. Περιστατικά. Παραίτηση
του εργαζομένου από δικαιώματα. Πότε είναι επιτρεπτή. Κατάχρηση δικαιώματος.

698

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ

Δεν στοιχειοθετείται με μόνο το γεγονός της μακρόχρονης αδράνειας του δικαιούχου
εργαζομένου. 272/403
Αναγκαστική εκτέλεση. Λόγος ανακοπής προς ακύρωσή της μπορεί να αποτελέσει και η
προφανής αντίθεσή της προς το άρθρο 281 Α.Κ. (κατάχρηση δικαιώματος). Προθεσμίες
προς άσκηση της ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως. 942/298
Κατάχρηση δικαιώματος σε αναγκαστική εκτέλεση. Στοιχεία της σχετικής ανακοπής για
να είναι ορισμένη. 63/112
Διεκδίκηση από τους κληρονόμους του κληρούχου ύστερα από 15ετία. Κατάχρηση
δικαιώματος. Περιστατικά. 34/616
Κατάχρηση δικαιώματος. Μόνη η επί μακρόν χρόνο μη άσκηση του δικαιώματος δεν
αρκεί κατ’ αρχήν για την στοιχειοθέτηση της κατάχρησης. Η σχετική ένσταση προτείνεται
μόνο κατά την πρώτη συζήτηση. 853/9

Κάτοχος αυτοκινήτου
Κάτοχος αυτοκινήτου. Ποιος θεωρείται. 22/521

ΚΕΔΕ
ΚΕΔΕ. Ανακοπή (του άρθρου 85.1 ΚΕΔΕ) στρέφεται κατά του διευθυντή της Δ.Ο.Υ. αλλά
κοινοποιείται και στον Υπουργό των Οικονομικών. 353/498
ΚΕΔΕ. Απαραίτητη η κοινοποίηση του δικογράφου στον Υπουργό Οικονομικών και
τον διευθυντή του δημοσίου ταμείου “επί ποινή απαραδέκτου”. ΙΚΑ. Δίκες του ΚΕΔΕ.
Απαραίτητη η κοινοποίηση του δικογράφου στον διοικητή του οικείου ταμείου είσπραξης
εσόδων του ΙΚΑ, αλλιώς δεν επάγονται έννομες συνέπειες. 1175/516

Κέντρο αισθητικής
Βιβλιάριο υγείας. Απαραίτητο σε κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος. Αγωγή για
διαφορές αποδοχών κ.λ.π. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. 46/380

Κηδεία
Κηδεία. Έξοδα που επιδικάζονται. 84/528, 560/53, 620/65

Κληροδοσία ισοβίου προσόδου
Διαθήκη. Υπαρξη μερικής ασάφειας. Το δικαστήριο προβαίνει σε ερμηνεία λαμβάνοντας
υπόψη και στοιχεία εκτός της διαθήκης. Περιστατικά. Κληροδοσία ισοβίου προσόδου.
Περιστατικά. 391/181

Κληρονομική διαδοχή
Διεκδικητική αγωγή. Στοιχεία της είναι η κυριότητα του ενάγοντος επί του διεκδικούμενου
ακινήτου και η νομή ή κατοχή του πράγματος από τον εναγόμενο κατά τον χρόνο άσκησης
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της αγωγής. Κληρονομική διαδοχή. Αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσεως κυριότητας των
κληρονομιαίων πραγμάτων εφόσον ο κληρονόμος αποδεχθεί με δημόσιο έγγραφο την
κληρονομιά και μεταγράψει την σχετική δήλωση αποδοχής. Ένσταση ότι υπάρχουν και
άλλοι κληρονόμοι. Περιστατικά. 312/118

Κληρονομητήριο
Κληρονομητήριο. Απώλεια της (20ήμερης) προθεσμίας προς άσκηση της εφέσεως.
Λόγος επαναφοράς των πραγμάτων αβάσιμος. 428/244

Κληρονομιά
Κληρονομία και κληρονόμος πριν την ισχύ του Α.Κ. 918/292
Κληρονομία. Αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχής είναι η κατά τον χρόνο του
θανάτου του κληρονομουμένου υπάρχουσα περιουσία του ήτοι οι έννομες σχέσεις του
κληρονομουμένου που είναι δεκτικές χρηματικής αποτιμήσεως, ως σύνολο. 433/124
Διεκδικητική αγωγή. Εγείρεται εναντίον εκείνου που κατά τον χρόνο άσκησης της
αγωγής έχει στην κατοχή του το ακίνητο αδιάφορα αν νέμεται στο δικό του όνομα ή στο
όνομα άλλου. Νομιμοποιούμενος πα θητικώς είναι εκείνος που κατέχει με σύμβαση
χρησιδανείου που έληξε. Αν η αγωγή στηρίζεται σε κληρονομία από διαθήκη, πρέπει
να επικαλείται, εκτός των άλλων και αποδοχή της κληρονομίας και αριθμό και τόμο
μεταγραφής. Αν στηρίζεται σε χρησικτησία απαραίτητο να επικαλείται πράξεις νομής
που αρμόζουν στην φύση του διεκδικουμένου. Περιστατικά. 558/127
Αποδοχή κληρονομίας. Οποτεδήποτε και αν γίνει ανατρέχει στο χρόνο του θανάτου. 225/115
Διεκδικητική αγωγή. Στοιχεία της είναι η κυριότητα του ενάγοντος επί του διεκδικούμενου
ακινήτου και η νομή ή κατοχή του πράγματος από τον εναγόμενο κατά τον χρόνο άσκησης
της αγωγής. Κληρονομική διαδοχή. Αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσεως κυριότητας των
κληρονομιαίων πραγμάτων εφόσον ο κληρονόμος αποδεχθεί με δημόσιο έγγραφο την
κληρονομιά και μεταγράψει την σχετική δήλωση αποδοχής. Ένσταση ότι υπάρχουν και
άλλοι κληρονόμοι. Περιστατικά. 312/118

Κληρονόμος
Διεκδικητική αγωγή. Παθητική νομιμοποίηση, θα την αποδείξει ο ενάγων αν αμφισβητείται.
Κτήση κυριότητας από κληρονομία πριν την ισχύ του ΑΚ. Στοιχεία απαραίτητα για την
κτήση κυριότητας από κληρονομία κατά το προγενέστερο του ΑΚ δίκαιο (Ν. 2310/1920).
Κληρονόμος οικείος και κληρονόμος εξωτικός. 1051/192
Νόμιμη μοίρα κατά το προϊσχύον δίκαιο. Αναγκαίοι κληρονόμοι τα τέκνα και η άπορη χήρα.
Βάρος στην νόμιμη μοίρα όπως π.χ. καταπίστευμα θεωρείται μη γεγραμμένο. Ο αναγκαίος
κληρονόμος καθίσταται αυτοδικαίως κληρονόμος κατά το ποσοστό της νόμιμης μοίρας χωρίς
να πρέπει να ασκήσει αγωγή. Άρα το δικαίωμά του δεν παραγράφεται. 1035/190

Κλήση προς συζήτηση
Έφεση. Κλήση προς συζήτηση. Παραίτηση από την κλήση με δήλωση στα πρακτικά
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του εφετείου ή με κοινοποίηση δικογράφου. Συνέπειες. 559/255

Κλοπή
Επιταγή. Κλοπή από τον δικαιούχο. Η ένσταση κλοπής προτείνεται κατά του κλέπτη και
κατά του τρίτου κομιστού. Ενστάσεις πλαστότητας ή συμπλήρωσης της καθ’ υπέρβαση
των συμφωνημένων, βίας, απειλής, ανικανότητας ή ελλείψεως πληρεξουσιότητας
προτείνονται κατά παντός κομιστή έστω και καλόπιστου. Περιστατικά. 804/352

Κοινοπραξία
Λογοδοσία (303 Α.Κ.). Αγωγή για λογοδοσία. Στοιχεία της αγωγής. Υποχρέωση για
λογοδοσία και στην ομόρρυθμη ή “εν τοις πράγμασι” εταιρία (κοινοπραξία). 832/85

Κοινόχρηστα πράγματα
Πολυκατοικία. Κοινόχρηστα πράγματα. Αυτοδίκαια είναι και κοινόκτητα. Προσδιορίζονται
με την συστατική πράξη της οροφοκτησίας ή με ιδιαίτερες συμφωνίες. Αλλιώς ισχύει ο
προσδιορισμός που προβλέπεται από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του Ν. 3741/
1929. Νόμιμος ο καθορισμός της χρήσης των κοινοχρήστων με την συστατική πράξη ή
με ιδιαίτερες συμφωνίες. Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Υποχρεωτική η πρόβλεψή
τους για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. 358/583
Οδοί. Είναι κοινόχρηστα πράγματα αδιάφορα αν είναι εθνικοί, επαρχιακοί, δημοτικοί
ή κοινοτικοί. Στην οδό περιλαμβάνονται και τα πεζοδρόμια. Παραχώρηση ιδιαίτερων
δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα πράγματα (970 ΑΚ). Πολυκατοικία. Κανονισμός. Ο
προσδιορισμός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών γίνεται είτε με την συστατική
πράξη της οροφοκτησίας είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων των οροφοκτητών.
Αν δεν έγινε ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3741/29. Έγκυρες οι συμφωνίες και αν ακόμα
είναι αντίθετες προς τις διατάξεις περί σχεδίων πόλεων (Γ.Ο.Κ. κ.λ.π.). 1064/141
Κοινόχρηστο πράγμα Δια να καταστεί το πράγμα με την βούληση του ιδιοκτήτη απαιτείται
συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή του. Αν δεν τηρηθεί ο τύπος αυτός ο ιδιοκτήτης
δεν χάνει την κυριότητά του. Μακροχρόνια κοινή χρήση του εγκαταλειφθέντος, χωρίς να
τηρηθεί ο πιο πάνω τύπος μπορεί να αποτελέσει ένσταση του άρθρου 281 ΑΚ. Ο ίδιος
τύπος απαιτείται για να καταστεί το ακίνητο αδέσποτο. 314/119
Αμνημονεύτου χρόνου παραγραφή. Με αυτήν μπορούσε πριν τον ΑΚ ένα ακίνητο να
γίνει κοινόχρηστο. Προϋποθέσεις. Πάντως η αμνημόνευτη αρχαιότητα πρέπει να είχε
συμπληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ΑΚ γιατί μετά δεν αναγνωρίζεται. Κοινόχρηστα
και εκτός συναλλαγής είναι και τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή τα οποία αν δεν
ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα, ανήκουν στο δημόσιο. 916/136

Κοινόχρηστοι ιδιωτικοί χώροι
Κοινόχρηστοι ιδιωτικοί χώροι (πλατείες, δρόμοι κ.λ.π.). Κατηγορίες. Ο κύριός τους
δεν χάνει την κυριότητά του και σε περίπτωση ρυμοτόμησής τους δικαιούται να λάβει
αποζημίωση. Πότε δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση. Πότε καθίστανται κοινόχρηστοι
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και η κυριότητά τους μετατίθεται στους δήμους. 1090/144

Κοινωνία
Συγκυριότης (κοινωνία). Κάθε κοινωνός δικαιούται να λάβει το μερίδιό του από τα ωφελήματα.
Κατοικία, γραφείο ή κατάστημα. Ο κοινωνός θα λάβει το ποσοστό του από τα μισθώματα. 517/48
Κοινωνία. Δικαίωμα του συγκυρίου να ζητήσει το μερίδιό του των ωφελημάτων που
απώλεσε επειδή άλλος συγκύριος είχε την αποκλειστική χρήση του κοινού. Αρκεί ότι
χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από τον εναγόμενο συγκύριο. Στοιχεία σχετικής αγωγής.
Συγκύριοι φορτηγού αυτοκινήτου κληρονομιαίου. Η άδεια του οχήματος δεν μεταβιβάζεται
στους κληρονόμους. Αγωγή συγκληρονόμου κατά των λοιπών για ζημία που υπέστη
από τη μη παραχώρηση του αυτοκινήτου και στον ενάγοντα κληρονόμο. Απαραίτητα
στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής. 1029/96
Συγκυριότητα. Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κοινωνίας (787 επ. και 794 επ. ΑΚ). Δαπάνες
στο κοινό από συγκύριο. Αυτός μπορεί να τις αναζητήσει. Προϋποθέσεις. Δυνατότητα της
διεκδίκησης των δαπανών με ανταγωγή ή ένσταση στην δίκη της διανομής. 753/130
Κοινωνία (ή συγκυριότητα). Ο κοινωνός αν κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγμα, θεωρείται
ότι κατέχει αυτό και στο όνομα των λοιπών κοινωνών και δεν μπορεί να αντιτάξει κατ’αυτών
αποσβεστική ή κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία), προτού καταστήσει γνωστό στους
άλλους κοινωνούς ότι αποφάσισε να νέμεται το κοινό ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο
από την μερίδα του. Η γνωστοποίηση γίνεται ρητά ή σιωπηρά. Αρκεί η γνώση του συγκυρίου
για την αντιποίηση του κατέχοντος το κοινό από οποιονδήποτε και αν προέρχεται. 905/135
Κοινωνία. Χρήση από τον ένα. Δικαίωμα των λοιπών για διεκδίκηση των ωφελημάτων.
Αν πρόκειται για αστικό ακίνητο, διεκδικείται το ποσοστό της μισθωτικής αξίας για το
μερίδιο του κοινωνού. Περιστατικά. 15/611

Κοίτη
Κοίτη ποταμού μη πλευσίμου. Αν εγκαταληφθεί ανήκει στους κυρίους των παραποταμίων
κτημάτων (1072 ΑΚ). Έννοια εγκαταλείψεως. Μεταβολή της παλαιάς νομολογίας.
Περιστατικά. 1137/148

Κ.Ο.Κ.

Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός μοτοποδηλάτου χωρίς κράνος. Αξιολογείται ως
συντρέχουσα αμέλεια (300 Α.Κ.) αν συνδέεται η έλλειψη του κράνους αιτιωδώς με τις
κακώσεις. Παραβάτης Κ.Ο.Κ. Δεν αρκεί μόνη η παράβαση να θεμελιώσει πταίσμα του
οδηγού ως γενεσιουργό λόγο αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης, χωρίς να
διαπιστωθεί ότι και η παράβαση αυτή συνετέλεσε στο ζημιογόνο αποτέλεσμα. 84/528
Παράβαση Κ.Ο.Κ. Δεν δημιουργεί αυτή καθ’ εαυτή υπαιτιότητα για την επέλευση του
ατυχήματος. Περιστατικά. 1140/580

Κράνος
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός μοτοποδηλάτου που οδηγούσε χωρίς κράνος και τραυματίστηκε
θανάσιμα σε σύγκρουση με αυτοκίνητο. Συνυπαίτιος σε ποσοστό 15%. 11/518
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Ανήλικος οδηγός μοτοσυκλέτας χωρίς άδεια οδήγησης. Τραυματισμός του από πταίσμα
οδηγού αυτοκινήτου. Δεν συνιστά συνυπαιτιότητα η έλλειψη άδειας οδήγησης ενώ
συνιστά συνυπαιτιότητα η έλλειψη κράνους στο κεφάλι (ποσοστό 10%). 76/528
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός μοτοποδηλάτου χωρίς κράνος. Αξιολογείται ως
συντρέχουσα αμέλεια (300 Α.Κ.) αν συνδέεται η έλλειψη του κράνους αιτιωδώς με τις
κακώσεις. Παραβάτης Κ.Ο.Κ. Δεν αρκεί μόνη η παράβαση να θεμελιώσει πταίσμα του
οδηγού ως γενεσιουργό λόγο αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης, χωρίς να
διαπιστωθεί ότι και η παράβαση αυτή συνετέλεσε στο ζημιογόνο αποτέλεσμα. 84/528
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάσιμος τραυματισμός συνεπιβάτη μοτοποδηλάτου.
Τραυματισμός στην κεφαλή του. Είναι συνυπεύθυνος του τραυματισμού του επειδή
δεν έφερε κράνος σε ποσοστό 20%. 268/538
Συνυπαίτιος οδηγός ταξί που στάθμευσε στο μέσο της οδού χωρίς αυτό να το επιβάλλουν
λόγοι ασφαλείας ώστε να εδημιουργείτο κίνδυνος για τους λοιπούς χρήστες της οδού και δεν
βεβαιώθηκε ότι από το άνοιγμα της πόρτας του συνοδηγού δεν προκαλείται κίνδυνος στους
χρήστες. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 70%. Συνυπεύθυνος όμως και ο οδηγός του δικύκλου
(ποσοστό 30%) και γιατί δεν “φορούσε” κράνος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. 490/553
Κράνος. Τραυματισμός στο κεφάλι οδηγού μοτοποδηλάτου από το οποίο επήλθε ο θάνατος.
Υπαίτιος ο πεζός αλλά υπάρχει και συνυπαιτιότητα του οδηγού σε ποσοστό 30%. 663/559
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγών. Κράνος. Σημασία για την
συνυπαιτιότητα. 702/562
Συνυπαιτιότητα σε αυτοκινητικό ατύχημα οδηγού μοτοσυκλέτας σε ποσοστό 15% γιατί
δεν έφερε κράνος. 840/565
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγού. Σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοποδηλάτου.
Οδηγός μοτοποδηλάτου χωρίς κράνος. Συνυπαίτιος κατά ποσοστό 20%. 1132/321
Κράνος οδηγού μοτοσυκλέτας. Η έλλειψή του δεν δημιουργεί πάντοτε συνυπαιτιότητα. 489/44

Κ.Τ.Ε.Λ.
Κ.Τ.Ε.Λ. Κατάσταση προσωπικού και ιδιαίτερα των οδηγών. Θέματα απόλυσης,
καταγγελίας, αποζημίωσης κ.λ.π. Υπερημερία εργοδότη. Αγωγή για μισθούς
υπερημερίας. Ένσταση του εργοδότη ότι ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση
της εργασίας ή της αλλαχού παροχής της. Περιστατικά. 156/390
ΚΤΕΛ. Με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων απαγορεύεται να μεταφέρει ο εναγόμενος επιβάτες
προς Αθήνα με κόμιστρο, εκτελώντας έτσι συγκεκριμένη συγκοινωνία μεταφοράς προσώπων
και πραγμάτων με ιδιόκτητο συγκεκριμένο ταξί. Αν όμως η μεταφορά γίνεται με άλλο ταξί
της κυριότητός του και αυτό, τότε δεν υπάρχει παράβαση της απόφασης των ασφαλιστικών
μέτρων και δεν επιβάλλεται η χρηματική ποινή ούτε και προσωπική κράτηση. 273/231

Κτηματική ομάδα Καλαβρύτων
Κτηματική ομάδα (Ν.Δ. 177/1781923). Σχέδιο πόλεως. Διαδικασία έκδοσης
παραχωρητηρίου (τίτλων ιδιοκτησίας). Κτηματική ομάδα Καλαβρύτων. Νομή και
χρησικτησία δεν χωρούν σε ακίνητα που παραχωρήθηκαν πριν μεταγραφεί το
παραχωρητήριο. 1124/145
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Κτιριοδομικός Κανονισμός
Κτιριοδομικός Κανονισμός. Μετά τον ΓΟΚ του 1985 δεν επιτρέπεται η κατασκευή
μεσοτοίχου στο κοινό όριο ούτε και με συμφωνία των ιδιοκτητών των όμορων ιδιοκτησιών.
Περιστατικά. 1004/140

Κυριακή
Σύμβαση εργασίας. Υπερεργασία και υπερωρία. Έννοια των όρων. Ωράριο υπαλλήλων
καταστημάτων. Εργασία κατά την Κυριακή. 1182/452

Κυριότητα
Διεκδικητική αγωγή. Παράγωγος τρόπος κτήσεως της κυριότητας ακινήτου. Στην περίπτωση
αυτή είναι πλήρης η αγωγή με μόνη την επίκληση της συμβολαιογραφικής μεταβιβαστικής
συμβάσεως και μεταγραφής της μεταξύ ενάγοντος και δικαιοπαρόχου του που ήταν κύριος.
Αν αμφισβητηθεί η κυριότητα του δικαιοπαρόχου πρέπει ο ενάγων με τις προτάσεις του της
πρώτης συζήτησης να καθορίσει τον τρόπο κτήσης της κυριότητας και εφόσον χρειασθεί
και των απωτέρων μέχρι πρωτοτύπου τρόπου κτήσεως της κυριότητας. 918/292
Κυριότητα. Απώλειά της με παραίτηση (εγκατάλειψη). Απαιτείται μονομερής δήλωση με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή όπως και για κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα
επί ακινήτου. Αδέσποτα ακίνητα. Ανήκουν στο Δημόσιο (972 Α.Κ.). Το Δημόσιο αποκτά
πρωτοτύπως την κυριότητα και μαζί της αυτοδίκαια και την νομή του ακινήτου ανεξάρτητα
αν έλαβε την φυσική εξουσία αυτού ή αν ενέργησε πάνω σ’αυτό πράξεις νομής. 253/116
Κυριότητα ακινήτου. Διάταξη διαθήκης με την οποία καταλείπονται ελαιόδενδρα σε
κληρονόμο. Δεν προσπορίζεται κανένα δικαίωμα στον εναγόμενο γιατί δεν υπάρχει
ξεχωριστή κυριότητα σε δένδρα. Δικαιώματα επιφάνειας και εμφύτευσης. 790/132

Λ
Λεωφορείο
Αυτοκινητικό ατύχημα. Διαρροή λαδιών από κινούμενο λεωφορείο στην οδό και συνεπεία
της ολισθηρότητος που δημιουργήθηκε, από την αιτία αυτή, ξέφυγε από την πορεία του
αυτοκίνητο που ακολουθούσε. Υπαιτιότητα και ευθύνη. 887/603

Λογιστές
Λογιστές. Επίδομα για τη σύνταξη του ισολογισμού. Πότε καταβάλλεται. Αν δεν συνταχθεί από
νομικούς ή πραγματικούς λόγους ισολογισμός, το επίδομα δεν καταβάλλεται. 731/428

Λογοδοσία
Λογοδοσία. Εξώδικη λογοδοσία. Αν δεν είναι πλήρης, τότε ο κύριος της υπόθεσης
δικαιούται να επιδιώξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της λογοδοσίας με αγωγή
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(473477 ΚΠολΔ). Αν η εξώδικη λογοδοσία είναι νομότυπη και εγκριθεί από τον δεξίλογο,
δεν χωρεί η αγωγή για την λογοδοσία. Περιεχόμενο της ένστασης αυτής του εναγομένου
για να είναι ορισμένη. Αγωγή λογοδοσίας. Μπορεί να υπάρχει και αίτημα να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος – δοσίλογος να του καταβάλει το κατάλοιπο όπως αυτό προκύπτει από
τον λογαριασμό που κατατέθηκε ή να του καταβάλει ορισμένο έλλειμμα αν δεν έχει
κατατεθεί λογαριασμός. Περιεχόμενο του λογαριασμού. 215/224
Λογοδοσία (303 Α.Κ.). Αγωγή για λογοδοσία. Στοιχεία της αγωγής. Υποχρέωση για
λογοδοσία και στην ομόρρυθμη ή “εν τοις πράγμασι” εταιρία (κοινοπραξία). 832/85

Μ
Μαγνητοσκοπημένη τηλεφωνική συνδιάλεξη
Μαγνητοσκοπημένη τηλεφωνική συνδιάλεξη. Εφόσον έγινε χωρίς τη γνώση και τη συναίνεση
του συνδιαλεγομένου δεν λαμβάνεται υπόψη για την απόδειξη ισχυρισμών. 794/276

Μάρτυρας
Αίτηση χορήγησης προθεσμίας προς εξέταση μαρτύρων. Μπορεί να είναι λόγος εφέσεως
ή αίτημα του εκκαλούντος για χορήγηση της προθεσμίας. 1/194
Μάρτυρες. Δεν εξετάζονται (400.3 ΚπολΔ) αυτοί που έχουν βέβαιη και άμεση ωφέλεια
από την έκβαση της δίκης και αναγκαία συνέπειά της. Μόνη η ιδιότητα του συζύγου του
διάδικου δεν δημιουργεί λόγο εξαίρεσης. 473/249
Μάρτυρες. Εξαίρεση (400 Κ.Πολ.Δ.). Η ιδιότητα του μάρτυρα ως ενάγοντα σε άλλη αγωγή
που στρέφεται κατά του ίδιου εναγομένου και έχει το ίδιο αντικείμενο με την αγωγή που
κατέθεσε, δεν είναι λόγος εξαιρέσεως. 698/266
Μάρτυρες. Απόφαση του εφετείου που διατάσσει απόδειξη και με μάρτυρες ενώπιον
του εισηγητή του άρθρου 341 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. Παράταση προθεσμίας. Δίδεται από τον
εισηγητή και όχι από το εφετείο. 784/274
Μάρτυρες. Χωρίς εμπρόθεσμη γνωστοποίησή τους δεν μπορεί να χορηγηθεί παράταση
της προθεσμίας προς εξέταση μαρτύρων από το δικαστήριο που δικάζει την ουσία της
υποθέσεως. 1114/314
Έγγραφο. Δεν επιτρέπεται απόδειξη κατά εγγράφου με μάρτυρες εκτός αν ήταν αδύνατο
να αποκτήσει αντέγγραφο. Υπάρχει και σε σύμβαση πώλησης ακινήτου όπου εμφανίζεται
τίμημα στο συμβόλαιο μικρότερο από το πραγματικό. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται
μάρτυρας για το χρηματικό ποσό του μεγαλύτερου τιμήματος που δεν αναγράφεται στο
συμβόλαιο. Περιστατικά. 291/21

Μέθη
Αδικοπραξία. Έννοια. Παράβαση ποινικής διάταξης (άρθρο 299 Π.Κ.). Απαιτείται
υπαιτιότητα του δράστη. Αν δεν δύναται να καταλογισθεί στον δράστη ως προϊόν της
βούλησής του, δεν υπάρχει το στοιχείο της υπαιτιότητας και επομένως αδικοπραξία.
Περίπτωση μέθης. Απαραίτητα πρέπει να προτείνεται ως λόγος απαλλαγής του
αδικοπραγήσαντος κατά την πρώτη συζήτηση. 203/628
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Μεσότοιχος
Αρνητική αγωγή. Κτιριοδομικός Κανονισμός. Μετά τον ΓΟΚ του 1985 δεν επιτρέπεται η
κατασκευή μεσοτοίχου στο κοινό όριο ούτε και με συμφωνία των ιδιοκτητών των όμορων
ιδιοκτησιών. Περιστατικά. 1004/140

Μέμψη άστοργης δωρεάς
Γονική παροχή. Αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το ποσό που υπερβαίνει το μέτρο που
επιβάλλουν οι περιστάσεις. Εννοια του όρου “περιστάσεις”. Μέμψη άστοργης δωρεάς.
Προσβάλλεται εφόσον η κληρονομία που υπάρχει κατά τον χρόνο του θανάτου του
κληρονομούμενου δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα του ενάγοντος μεριδούχου.
Το αίτημα της αγωγής. 463/184

Μεταβίβαση επιχείρησης
Σύμβαση εργασίας. Μεταβίβαση της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο μισθωτός
παρέχειτις υπηρεσίες του. Ευθύνη του διαδόχου για τις υποχρεώσεις του πρώτου εργοδότη από
τη σύμβαση εργασίας, εφόσον η επιχείρηση συνεχίζεται ως οικονομική μονάδα και διατηρεί
την ταυτότητά της με το νέο φορέα, με τον ίδιο ή διάφορο τίτλο. Περιστατικά. 297/408

Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
Προυποθέσεις κήρυξης εμπόρου σε πτώχευση. Δεν κηρύσσεται έμπορος σε πτώχευση που
πληρώνει τους δανειστές του έστω και αν κατά αδικαιολόγητη διάκριση, αρνείται να εξοφλήσει
άλλους δανειστές του. Μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων ως σύνολο σε τρίτο. Ευθύνεται
ο τρίτος, αλλά δεν κηρύσσεται σε πτώχευση αν δεν έχει παύσει τις πληρωμές του. 1037/148

Μεταβολή συνθηκών
Περιοδικές παροχές με τελεσίδικη απόφαση. Μεταβολή συνθηκών. Αναπροσαρμογή τους.
Προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Πότε προτείνονται τα πραγματικά περιστατικά για
την αναπροσαρμογή (δεύτερη συζήτηση, συζήτηση στο Εφετείο κ.λ.π.). Αυτοκινητικό
ατύχημα και στέρηση διατροφής σε σύζυγο και τέκνο. Περιστατικά. 167/217

Μεταγραφή
Επικαρπία. Σύσταση με συμβόλαιο. Απαιτούνται δύο μεταγραφές, δηλαδή για την μεταβίβαση
της κυριότητας και σύσταση της επικαρπίας. Αποποίηση της επικαρπίας. Δυνατή η επικαρπία
με σύμβαση υπέρ τρίτου. Κτήση επικαρπίας με χρησικτησία. 944/13

Μεταφορά πραγμάτων
Μεταφορά πραγμάτων. Απώλεια ή βλάβη των μεταφερομένων. Ευθύνεται ο μεταφορέας
σε αποζημίωση (102 Ε.Ν.). Πότε χωρεί απαλλαγή του. 598/346
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Μηχανικοί
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Ανάθεση μελέτης σε μηχανικό. Διεκδίκηση
της αμοιβής από το Τ.Ε.Ε. Δεν αποτελούν συστατικό τύπο η ύπαρξη έγγραφης εντολής,
η έγγραφη αποδοχή από τον μηχανικό της εντολής και η υποβολή της εντός 8ημέρου
προθεσμίας στο Τ.Ε.Ε. 177/396
Μηχανικοί. Εξαιρετική αρμοδιότητα του Μον. Πρωτοδικείου για την εκδίκαση αγωγών που
έχουν ως αντικείμενο παροχή επιστημονικών γνώσεων (16.7 και 677.1 Κ.Πολ.Δ.) και όχι για
υπηρεσίες που μπορεί να παρασχεθούν και από μη μηχανικό. Περιστατικά. 999/302

Μισθός υπερημερίας
Προσόντα πολεμιστών, αναπήρων, θυμάτων πολέμου (ν. 1648/1986). Απόφαση της
πρωτοβάθμιας επιτροπής περί διορισμού του δικαιούχου σε ορισμένη εργασία. Με την
απόφαση συνάπτεται η σύμβαση εργασίας αναγκαστική για τον εργοδότη και συντελείται
με την εμπρόθεσμη εμφάνιση του τοποθετηθέντος. Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης
δεν προβλέπεται και αρχίζει ο μισθός υπερημερίας από την εμφάνιση. 78/383
Γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Μόνιμοι υπάλληλοί τους. Επιβολή πειθαρχικής
ποινής οριστικής απόλυσης. Συνέπειες για τις αποδοχές. Μισθός υπερημερίας. Πότε
δημιουργείται δεδικασμένο. 132/388
Κ.Τ.Ε.Λ. Κατάσταση προσωπικού και ιδιαίτερα των οδηγών. Θέματα απόλυσης,
καταγγελίας, αποζημίωσης κ.λ.π. Υπερημερία εργοδότη. Αγωγή για μισθούς
υπερημερίας. Ένσταση του εργοδότη ότι ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση
της εργασίας ή της αλλαχού παροχής της. Περιστατικά. 156/390
Σύμβαση εργασίας. Αξίωση από μισθούς υπερημερίας. Ελέγχεται κατά το άρθρο 281
όταν από οκνηρία και κακοβουλία αποφεύγει την εξεύρεση εργασίας. 1165/451

Μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών
Μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Έννοια. Περιστατικά. 552/423

Μίσθωση εμπορική
Εμπορική μίσθωση. Δικαίωμα αναπροσαρμογής του μισθώματος με βάση τη διάταξη των
άρθρων 388 ΑΚ αλλιώς του άρθρου 288 ΑΚ. Προϋποθέσεις. Ελάττωμα του μισθίου που
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Δικαίωμα του μισθωτή να ζητήσει μείωση του
μισθώματος. Περιστατικά μείωσης του ετήσιου ποσοστού αύξησης του μισθώματος (από
15% σε 7%) και λόγω μη παραδόσεως ολόκληρου του μισθίου. 7/456
Εμπορική μίσθωση του έτους 1981. Παρατάσεις συμβατικές μέχρι το τέλος 1987. Μετά ταύτα
παρατάσεις με το π.δ. 34/1995. Λήξη της ελάχιστης διάρκειας των εννέα ετών. Καταγγέλλεται
από τον μισθωτή προ 15 ημερών και λήγει στο τέλος του ημερολογιακού μηνός (609 ΑΚ). Δεν
επιδικάζεται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 43 του π.δ. 34/1995. 52/458
Εμπορική μίσθωση. Συμφωνία για μικρότερη (από την νόμιμη) διάρκειά της.
Μετατρέπεται από το νόμο σε μίσθωση με διάρκεια (τότε) εννέα ετών. Άρα δεν
εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 608. 1 ΑΚ που προβλέπει τη λύση της σύμβασης
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όταν περάσει ο χρόνος που συμφωνήθηκε. Εναντίωση του μισθωτή ή παραίτηση από
τη νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης, δεν επιτρέπονται. Καταγγελία της μίσθωσης από τον
μισθωτή. Συνέπειες. Ισχυρισμός του μισθωτή ότι συμφωνήθηκε η λύση της μίσθωσης
με νεότερη συμφωνία αποτελεί ένσταση καταλυτική της αγωγής του εκμισθωτή για την
καταβολή της αποζημίωσης των τεσσάρων μηνών και την παράταση των έξι μηνών για
την παράδοση του μισθίου. “Εγγύηση” στη μίσθωση. Έννοια της. Μίσθιο με ελαττώματα.
Δικαιώματα του μισθωτή. Μη χορήγηση άδειας της αρχής για τη συμφωνημένη χρήση.
Είναι πραγματικό ελάττωμα. Εφαρμογή άρθρων 281 και 300 ΑΚ σε περίπτωση λήξης
της μίσθωσης πρόωρα. Περιστατικά για συνυπαιτιότητα και εγγυοδοσία. 206/459
Εμπορική μίσθωση. Λύση της μίσθωσης με συμφωνία πριν τη συμβατική λήξη ή την
νόμιμη διάρκειά της. Απαιτείται έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Δεν απαιτείται το έγγραφο
στην περίπτωση που ο μισθωτής αποχωρήσει οικειοθελώς από το μίσθιο και αποδώσει
τη χρήση του στον εκμισθωτή που δεν αρνείται την παραλαβή. 220/462
Εμπορική μίσθωση. Διαδικασία μισθωτικών διαφορών. Αντέφεση. Αν ασκηθεί με δικόγραφο
τότε πρέπει να κοινοποιηθεί στον εκαλούντα με τήρηση της νόμιμης προθεσμίας (523.2
ΚπολΔ). Μπορεί όμως να ασκηθεί και με τις προτάσεις (654 ΚπολΔ). 232/463
Εμπορική Μίσθωση. Καταγγελία της μίσθωσης από τον μισθωτή (για ύπαρξη
πραγματικού ελαττώματος του μίσθιου). Δεν απαιτείται έγγραφος τύπος και μπορεί να
γίνει και προφορικά. 259/467
Εμπορικές μισθώσεις. Αϋλη εμπορική αξία. Πότε δεν οφείλεται. Δικαστική προστασία.
Πότε μπορεί να ζητηθεί σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 περ. ε Κ.Πολ.Δ. Ο δικαστής
δεν δεσμεύεται από τον νομικό χαρακτηρισμό του αντικειμένου της δίκης. 405/468
Εμπορικές μισθώσεις. Διατηρητέα ακίνητα. Εξαιρούνται από την προστασία του νόμου
περί εμπορικών μισθώσεων (από 1.9.1990, άρθρο 6 παρ. 4 ν. 1898/1990 και άρθρο 1
παρ. 1 ν. 1390/1991). Οι σχετικές διατάξεις δεν είναι αντισυνταγματικές. Εφαρμόζεται
(η εξαίρεση) είτε έχουν χαρακτηριστεί εν όλω ως διατηρητέα είτε μερικά. Στις μισθώσεις
των διατηρητέων εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία περί μισθώσεων και όχι η ειδική
νομοθεσία των εμπορικών μισθώσεων. 411/469
Εμπορικές μισθώσεις. Άρθρο 7 παρ. 14 ν. 2741/1999 : οφείλει ο εκμισθωτής αποζημίωση
για αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας σε κάθε περίπτωση λήξης της μίσθωσης
λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας και σε περίπτωση απόδοσης του μισθίου λόγω λήξης
της μίσθωσης κατά τις περιπτώσεις των παρ. 1014 του άρθρου 55 του π.δ. 34/1995.
Αν όμως η αγωγή για απόδοση του μισθίου ασκηθεί μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών
που αρχίζουν να τρέχουν από 28.9.1999, θεωρείται ότι έχει παραταθεί η μίσθωση για
τέσσερα (4) χρόνια οπότε μετά τη λήξη της τετραετίας, δηλαδή μέχρι 31.8.2001 δεν
οφείλεται αποζημίωση για άυλη εμπορική αξία. 437/471
Εμπορική μίσθωση. Άρθρα 7 και 8 του ν. 2741/99. (Έναρξη ισχύος 28.9.1999). Έννοια
των τροποποιήσεων. Περιστατικά. 568/472
Εμπορική μίσθωση. Περίπτωση λήξεως της μίσθωσης και σε κάθε περίπτωση λήξης της
μίσθωσης λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας οφείλεται αποζημίωση 24 μηνών για την
αποκατάσταση της άυλης αξίας. Πότε δεν οφείλεται η αποζημίωση αυτή. Αν ο μισθωτής, μετά
τη συμπλήρωση της 12ετίας και την άσκηση αγωγής εντός 9 μηνών από τη λήξη, εξακολουθεί
να μένει στο μίσθιο και πάλι δικαιούται να λάβει την αποζημίωση. Περιστατικά. 591/473
Εμπορική μίσθωση (ν. 813/78). Αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση το άρθρο 288
Α.Κ. Εφαρμογή και στις μισθώσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες. Περιστατικά. 634/475
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Εμπορική μίσθωση. Περίπτωση μείωσης του συμφωνημένου μισθώματος σύμφωνα με
το άρθρο 288 Α.Κ. 1077/476
Εμπορική μίσθωση μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2041/1992. Όρος στη σύμβαση για σταδιακή
αναπροσαρμογή του μισθώματος που συνομολογείται μετά την 1.9.1994 ισχύει και για τον
υπόλοιπο χρόνο (συμβατικό ή με αναγκαστική παράταση) εφόσον δεν έχει αποκλεισθεί από
τη σύμβαση. Το ίδιο ισχύει και για τις προηγούμενες μισθώσεις. 1088/477
Μίσθωση εμπορική. Είναι σύμβαση του αστικού δικαίου αλλά υπόκειται και σε ειδική
ρύθμιση από το Π.Δ. 34/1995. Πρέπει να προτιμάται η εφαρμογή της αρχής της ελευθερίας
των συμβάσεων όταν στο νόμο δεν υπάρχει σαφής αποκλεισμός της. 871/88

Μίσθωση χρονομεριστική τουριστικών καταλυμάτων
Μίσθωση χρονομεριστική τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 8 ν. 1652/86). Έννοια,
υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων. 907/89

Μίσθωση
Μίσθωση κατοικίας. Μετατροπή της σε μίσθωση αορίστου χρόνου. 1008/475
Μίσθωση. Μίσθιο με πραγματικά ελαττώματα κατά την παράδοσή του στον μισθωτή ή
εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Δικαίωμα μισθωτή να μειώσει
το μίσθωμα ή να μη το καταβάλλει. 335/29
Μίσθωση. Ο εκμισθωτής αποδίδει τις αναγκαίες δαπάνες που έκανε στο μίσθιο ο μισθωτής
ενώ οι επωφελείς για το μίσθιο αποδίδονται με βάση τις διατάξεις περί διοικήσεως
αλλοτρίων ή του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Δικαίωμα εξαιρέσεως. 381/34
Μίσθωση. Αγωγή εξώσεως για καθυστέρηση μισθώματος. Δυστροπία. Εννοια του
όρου. Τεκμαίρεται με μόνη την άπρακτη παρέλευση της ημέρας που έχει οριστεί για
την καταβολή του μισθώματος. Άλλα στοιχεία υπερημερίας του εκμισθωτή. 410/39
Μίσθωση. Ελαττώματα του μισθίου κατά το χρόνο παράδοσης ή εμφάνισής τους κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης. Δικαιώματα μισθωτή, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει υπαιτιότητα
του εκμισθωτή. Προυποθέσεις. 574/59
Μίσθωση. Καθυστέρηση μισθωμάτων. Αγωγή με δύο βάσεις, δηλαδή της δυστροπίας
και την καταγγελία της μίσθωσης λόγω της καθυστέρησης των μισθωμάτων. 736/77
Μίσθωση. Υποχρεώσεις του μισθωτή για τη μεταχείριση του μισθίου με επιμέλεια
αλλιώς υποχρεούται σε αποζημίωση για τις βλάβες. Φθορές για τις οποίες δεν οφείλει
αποζημίωση. 991/96
Μίσθωση ακινήτου. Χωρεί αναπροσαρμογή του μισθώματος βάσει του άρθρου 288
ΑΚ. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ενοχή, άσχετα αν αυτή απορρέει από
σύμβαση ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως
από το νόμο εκτός αν προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν συντρέχουν
οι ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ. 119/623
Μίσθωση. Αγωγή για φθορές του μισθίου, έστω και από αδικοπραξία του μισθωτή.
Η αξίωση παραγράφεται σε έξι μήνες από την παράδοση του μισθίου (602.1 ΑΚ).
Παραγραφή σε επιδικία. Διακοπή και με την κοινοποίηση ενδίκου μέσου (έφεσης) που
λογίζεται ως διαδικαστική πράξη (261 ΑΚ). Περιστατικά. 142/624
Σπουδαίος λόγος για την καταγγελία διαρκούς ενοχικής σχέσης (μίσθωσης). Εφαρμογή σε περίπτωση
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μεταβολής των περιουσιακών ή προσωπικών σχέσεων του ενός ή των μερών. 21/614
Μίσθωση κατοικίας. Λέρωμα εσωτερικού τοίχου. Οφείλεται στην συμφωνημένη χρήση
και γι’αυτό δεν χωρεί αγωγή αποζημίωσης κατά του μισθωτή. «Εγγύηση» στην μίσθωση.
Δεν συμψηφίζεται σε οφειλόμενο μίσθωμα γιατί η «εγγύηση» έχει την μορφή της ποινικής
ρήτρας και καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή αν δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης
ο μισθωτής. 23/614
Ενοχή. Εφαρμογή σ’ αυτήν της διάταξης του άρθρου 288 Α.Κ. άσχετα αν αυτή απορρέει
από σύμβαση ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως
από τον νόμο εκτός αν προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν συντρέχουν
οι ειδικές προϋποθέσεις προς εφαρμογή του άρθρου 388 Α.Κ. και εφαρμόζεται (το
άρθρο 288 Α.Κ.) τόσο υπέρ του δανειστή όσο και υπέρ του οφειλέτου. Δυνατότητα του
δικαστή στην εφαρμογή της διάταξης αυτής. Εφαρμογή και στις μισθώσεις προς μείωση
ή αύξηση του μισθώματος. 70/1

Μίσθωση ελληνικού δημοσίου
Μισθώσεις ελληνικού δημοσίου. Καθορισμός θεμιτού μισθώματος. Γίνεται από το
δικαστήριο με αίτηση που δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Παρά
ταύτα χωρούν ένδικα μέσα που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., άρα και έφεση.
Λήξη της μίσθωσης για στέγαση δημόσιας υπηρεσίας. Αν προσφέρεται το ίδιο ακίνητο
αλλά με υπερβολικούς ή ασύμφορους όρους, τότε ο Νομάρχης μπορεί με γνώμη της
Επιτροπής δημοσίων κτημάτων να εγκρίνει τη σύναψη μίσθωσης στο ίδιο ακίνητο με το
θεμιτό μίσθωμα που καθορίζεται από το Μον. Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου
686 επ. Κ.Πολ.Δ. Η μίσθωση είναι νέα και ισχύουν οι όροι της διακήρυξης. 530/501
Μισθώσεις για στέγαση υπηρεσιών του ελληνικού δημοσίου. Αποκλείεται σιωπηρή
παράταση. Αν, χωρίς σιωπηρή παράταση παραμείνει το δημόσιο στο ακίνητο, οφείλει,
ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα και κάθε άλλη ζημία από την παραμονή στο
ακίνητο των δημοσίων υπηρεσιών, μόνο εφόσον συντρέχουν οι όροι του άρθρου 611
ΑΚ δηλαδή εφόσον ο εκμισθωτής δεν εναντιώνεται. 243/465

Μοτοποδήλατο
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάσιμος τραυματισμός πεζού ενώ διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα
σε σημείο χωρίς διαβάσεις. Συνυπεύθυνος ο πεζός σε ποσοστό 30% και ο απρόσεκτος
οδηγός μοτοποδηλάτου σε ποσοστό 70% (με ταχύτητα 40 χλ. τουλάχιστον). 171/534
Αυτοκινητικό ατύχημα από πρόσκρουση αυτοκινήτου με μοτοποδήλατο. Συνυπαιτιότητα.
Σχεδιάγραμμα της Τροχαίας που δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Ποσοστά
συνυπαιτιότητας (40% και 60%). 492/554

Ν
Ναυτικός πράκτορας
Ναυτικός πράκτορας. Συνδέεται με τον διορίσαντα αυτόν με σύμβαση μίσθωσης
υπηρεσιών και ενεργεί ως αντιπρόσωπος του διορίσαντος αυτόν (211 ΑΚ). 251/14
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Νερό
Κοινόχρηστα και εκτός συναλλαγής είναι και τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή τα οποία
αν δεν ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα, ανήκουν στο δημόσιο. 916/136

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Δικηγόρος. Αμοιβή του στις δίκες αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Πως καθορίζεται.
Επί μέρους εργασίες και αμοιβή για προσωρινό καθορισμό τιμής μονάδος. Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση. Τρόπος διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. 877/603

Νομέας
Αδικοπραξία. Καταστροφή ή βλάβη πράγματος. Την σχετική αγωγή αποζημιώσεως
δικαιούται να την ασκήσει και ο νομέας ή κάτοχος εφόσον έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης
και χρήσεως του πράγματος. Περιστατικά. 248/631

Νομή
Νομή. Στοιχεία της. Προσβολή της. Παραγραφή των αξιώσεων περί προστασίας της
νομής. 1171/151
Νομή. Παραγραφή αξίωσης από την αποβολή (922 ΑΚ). Χωρεί αγωγή από τον
αδικαιολόγητο πλουτισμό. Στοιχεία και αίτημα της αγωγής. 299/117
Νομή. Προσβολή της με επί μέρους διαταρακτικές πράξεις (διατάραξη με διέλευση αυτοκινήτου
παράνομα). Ένσταση ενιαύσιας παραγραφής. Απορρίπτεται γιατί κάθε διέλευση συνιστά και
ιδιαίτερη διατάραξη. Κατά της αγωγής περί διαταράξεως της νομής (ή αποβολής) απαγορεύεται
η προβολή από τον εναγόμενο ανατρεπτικής ένστασης που στηρίζεται σε εμπράγματο ή
αντιτάξιμο στον ενάγοντα ενοχικό δικαίωμα τρίτου στο πράγμα (991 ΑΚ). Άρα απαγορεύεται
η προβολή ενστάσεως του άρθρου 281 ΑΚ (κατάχρησης δικαιώματος). 384/122
Νομή. Γνωστοποίηση του νομέα προς τον συγκύριο ότι νέμεται για τον εαυτό του. Πότε
απαιτείται. 651/130
Νομή. Ετήσια παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για αποβολή ή διατάραξη της νομής
(992 Α.Κ.). Παραγραφή σε επιδικία. 812/133
Αναδασμός. Κτήση κυριότητας με πρωτότυπο τρόπο από τον παραχωρησιούχο με την
κύρωση του σχετικού πίνακα και την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
της εγκριτικής του πίνακα πράξεως της αρμοδίας αρχής. Αποκτάται επίσης και η νομή
του ακινήτου ελεύθερο από κάθε εμπράγματο δικαίωμα πλην των δουλειών. Χωρεί
χρησιδεσποτεία από τρίτον στο ακίνητο μετά την έκδοση και δημοσίευση της σχετικής
πράξεως και κτήση κυριότητας (από τον τρίτο) με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία.
953/138
Κτηματική ομάδα (Ν.Δ. 177/1781923). Σχέδιο πόλεως. Διαδικασία έκδοσης παραχωρητηρίου
(τίτλων ιδιοκτησίας). Κτηματική ομάδα Καλαβρύτων. Νομή και χρησικτησία δεν χωρούν
σε ακίνητα που παραχωρήθηκαν πριν μεταγραφεί το παραχωρητήριο. 1124/145
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Νομικό πρόσωπο
Επιταγή. Έκδοση από νομικό πρόσωπο. Ευθύνη και του εκπροσώπου του (Α.Ε. ή ΕΠΕ)
αν υπέγραψε και αυτός την επιταγή. Αν δεν υπέγραψε, δεν ευθύνεται. 955/358
Πρόσληψη από το δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου. Προϋποθέσεις και διαδικασία. Περιστατικά. 32/481

Νομικός χαρακτηρισμός
Ο δικαστής δεν δεσμεύεται από τον νομικό χαρακτηρισμό του αντικειμένου της δίκης. 405/468

Νόμιμη μοίρα
Αποκλήρωση. Δικαιολογητικός λόγος. Εννοια κακουργήματος ή σοβαρού πλημμελήματος
κατά το άρθρο 1840 ΑΚ. Δεν απαιτείται καταδίκη. Δικαίωμα του αποκληρωθέντος να
εγείρει αναγνωριστική αγωγή κατά του τετιμημένου οπότε, αν γίνει δεκτή, ο αποκληρωθείς
λαμβάνει αυτοδικαίως το ποσοστό της νόμιμης μοίρας. 407/182
Δωρεά αιτία θανάτου. Τα δωρηθέντα αιτία θανάτου θεωρούνται ως υπάρχοντα στην
κληρονομία και δεν προστίθενται πλασματικώς στην πραγματική ομάδα. Ο μεριδούχος
που προσβάλλεται η νόμιμη μοίρα του ασκεί την περί κλήρου αγωγή ή διεκδικητική “και
δεν χρήζει μέμψεως”. Τρόπος υπολογισμού της νόμιμης μοίρας. 473/185
Νόμιμη μοίρα. Προίκα του έτους 1957. Αναπροσαρμογή του ποσού. Τρόπος υπολογισμού
για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας. 809/187
Νόμιμη μοίρα. Κατάλειψη περιουσιακού αντικειμένου με βάση καταπίστευμα. Το
καταπίστευμα κατά το μέρος που βαρύνει την νόμιμη μοίρα δεν υπολογίζεται. 1142/193
Νόμιμη μοίρα κατά το προϊσχύον δίκαιο. Αναγκαίοι κληρονόμοι τα τέκνα και η άπορη
χήρα. Βάρος στην νόμιμη μοίρα όπως π.χ. καταπίστευμα θεωρείται μη γεγραμμένο.
Ο αναγκαίος κληρονόμος καθίσταται αυτοδικαίως κληρονόμος κατά το ποσοστό της
νόμιμης μοίρας χωρίς να πρέπει να ασκήσει αγωγή. 1035/190
Νόμιμη μοίρα. Τρόπος υπολογισμού της. Ν. 1329/1983. Τροποποιήσεις που επέφερε. 1032/189

Νοσοκόμες αποκλειστικές
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός. Δαπάνες για πρόσληψη δύο
αποκλειστικών νοσοκόμων κατά την παραμονή του τραυματισθέντος στο νοσοκομείο. Είναι
νόμιμο το αίτημα έστω και αν τις σχετικές υπηρεσίες προσέφεραν οι γονείς του. 1080/577

Ο
Οδός
Οδός. Είναι κοινόχρηστα πράγματα αδιάφορα αν είναι εθνική, επαρχιακή, δημοτική
ή κοινοτικοί. Στην οδό περιλαμβάνονται και τα πεζοδρόμια. Παραχώρηση ιδιαίτερων
δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα πράγματα (970 ΑΚ). Πολυκατοικία. Κανονισμός. Ο
προσδιορισμός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών γίνεται είτε με την συστατική
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πράξη της οροφοκτησίας είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων των οροφοκτητών.
Αν δεν έγινε ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3741/29. Έγκυρες οι συμφωνίες και αν ακόμα
είναι αντίθετες προς τις διατάξεις περί σχεδίων πόλεων (Γ.Ο.Κ. κ.λ.π.). 1064/141
Κοινόχρηστοι ιδιωτικοί χώροι (πλατείες, δρόμοι κ.λ.π.). Κατηγορίες. Ο κύριός τους
δεν χάνει την κυριότητά του και σε περίπτωση ρυμοτόμησής τους δικαιούται να λάβει
αποζημίωση. Πότε δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση. Πότε καθίστανται κοινόχρηστοι
και η κυριότητά τους μετατίθεται στους δήμους. 1090/144

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)
Υπερημερία δανειστή. Στοιχεία. Πώληση ακινήτου με τίμημα που θα λάμβανε ο αγοραστής
από δάνειο του Ο.Ε.Κ. Καθυστέρηση εκταμίευσης του δανείου. Εκταμίευση μετά την (τρίμηνη)
προθεσμία. Προσφορά του δανείου και τόκων υπερημερίας. Συνέπειες. 290/18
Στεγαστικά δάνεια του Οργανισμού Εργατικής κατοικίας (ν.δ. 1138/72). Επιτρεπτή η
μεταβίβαση της κυριότητας και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο παραχωρούμενο
ή αγοραζόμενο ακίνητο εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και ύστερα από απόφαση του
Νομάρχη και εφόσον εξοφληθεί το οφειλόμενο δάνειο, εκτός αν μεταβιβάζεται λόγω προικός ή
κληρονομίας. Σχετικές τροποποιήσεις με τον Ν. 1641/1986. Οι απαγορεύσεις της εκποιήσεως
αφορούν και την αναγκαστική εκτέλεση. Έτσι η εκποίηση που γίνεται κατά παράβαση των
προαναφερομένων διατάξεων είναι απολύτως άκυρη για λόγους γενικοτέρου συμφέροντος.
Πότε η απαγόρευση ισχύει για μία δεκαετία από την λήψη του δανείου. Περιστατικά. Κατάχρηση
δικαιώματος σε αναγκαστική εκτέλεση. Στοιχεία της σχετικής ανακοπής για να είναι ορισμένη. 63/112
Ο.Ε.Κ. Παραχώρηση διαμερίσματος σε εργαζόμενο. Όρος του παραχωρητηρίου ότι δικαίωμα
οικήσεως στο διαμέρισμα είχε και η σύζυγος. Λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο. Το
δικαίωμα της συζύγου της οικήσεως ισχύει και μετά την λύση του γάμου. 1176/180

Οικιακοί Βοηθοί
Οικιακοί βοηθοί. Διαμονή και διατροφή στην κατοικία του εργοδότη. Τότε δεν διέπεται η εργασιακή
σχέση ως προς το χρόνο εργασίας, την εργασία στις Κυριακές κ.λ.π. από τις διατάξεις του
εργατικού δικαίου. Ο μισθός καθορίζεται από τη συμφωνία, αλλιώς καταβάλλεται ο ειθισμένος.
Για τις οικιακές βοηθούς δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια μισθών της ΕΓΣΣΕ. 914/445
Αυτοκινητικό ατύχημα. Εξυπηρέτηση του παθόντος από τη μητέρα του κατά το χρόνο
της ανικανότητάς του προς αυτοεξυπηρέτηση. Καταβάλλεται το ποσό που θα εισέπραττε
ένας τρίτος για την εξυπηρέτηση αυτή ως οικιακός βοηθός. 221/538

Οικογένεια
Αδικοπραξία. Η αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Δεν είναι απαραίτητο να εξειδικεύει ο
ενάγων τα προσδιοριστικά στοιχεία της κοινωνικής και περιουσιακής κατάστασης του
δικαιούχου και του υπόχρεου. “Οικογένεια”. Ποιους περιλαμβάνει. 560/53
“Οικογένεια”. Ποιους περιλαμβάνει για να έχουν δικαίωμα λήψεως αποζημίωσης για ψυχική
οδύνη. Θανάτωση τέκνου. Δικαίωμα των γονέων να ζητήσουν αποζημίωση από τον υπαίτιο
της θανάτωσής του. Προυποθέσεις για την επιδίκαση της αποζημίωσης. 620/65
“Οικογένεια”. Από ποιους αποτελείται και ποιοι έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν
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αποζημίωση για ψυχική οδύνη. 965/94
Οικογένεια (κατά το άρθρο 932 Α.Κ.). Δεν περιλαμβάνεται ο σύζυγος τέκνου του
θανατωθέντος (από θυγατέρα γαμβρός). Και για τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται
στην «οικογένεια» δύναται το δικαστήριο να μην επιδικάσει αποζημίωση για ψυχική
οδύνη αν διαπιστώσει ότι δεν υπήρχαν, όσο ζούσε ο θανατωθείς, ανάμεσα στα μέλη της
οικογένειας (ή μερικών από αυτά) και αυτού, αισθήματα αγάπης και στοργής. 106/619

Οικογενειακό επίδομα
Δικηγόροι που εργάζονται στους Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή το Ελληνικό Δημόσιο με σύζυγο
εργαζόμενη και τέκνα. Δικαιούνται και αυτοί να λάβουν το οικογενειακό επίδομα (γάμου
και τέκνων) έστω και αν το λαμβάνουν οι σύζυγοί τους. 107/598

Οικονομικός Έφορος
Δημόσια κτήματα. Αυθαίρετη κάρπωση ή χρήση από τρίτο. Βεβαιώνεται αποζημίωση
για όσο χρόνο έκαναν χρήση, με πρωτόκολλο από τον Οικονομικό Εφορο. Κατά του
πρωτοκόλλου χωρεί ανακοπή κατά του δημοσίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή του Μον.
Πρωτοδικείου, ανάλογα με το ποσό της αποζημίωσης (άρθρο 14 Κ.Πολ.Δ.). Έφεση
χωρεί μόνο κατά των αποφάσεων του Ειρηνοδικείου, όχι κατά των αποφάσεων του
Μον. Πρωτοδικείου. 120/485

Οικοπεδούχος

Σύμβαση έργου κατασκευής πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Όρος
του εργολαβικού ότι ο εργολάβος αναλαμβάνει την ανέγερση με δικές του ευθύνες και
δική του επίβλεψη. Ζημιά από κατάρρευση όμορης οικοδομής και ζημιά σε τρίτους. Οι
οικοπεδούχοι δεν ευθύνονται. Ευθύνεται μόνο ο εργολάβος. 743/79

Ομοδικία
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αν η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη προκλήθηκε από κοινή
πράξη περισσοτέρων, αυτοί και η ασφαλιστική εταιρεία, που ήταν ασφαλισμένα τα
ζημιογόνα αυτοκίνητα, ευθύνονται έναντι του ζημιωθέντος εις ολόκληρο ο καθένας
(παθητική εις ολόκληρο ενοχή) (άρθρο 481 Α.Κ.) και τελούν μεταξύ τους σε σχέση
απλής ομοδικίας. Στοιχεία αγωγής για αποζημίωση. 1006/571
Περίπτωση ομοδικίας, απλής και αναγκαστικής. Επίδοση δικογράφου σε σύνοικο.
Στοιχεία της έκθεσης επιδόσεως. 136/214
Πλειστηριασμός. Ανακοπή για ακύρωσή του. Ο υπερθεματιστής και ο επισπεύδων τελούν
σε αναγκαστική ομοδικία (76 .1 εδ.α΄, δ΄ΚΠολΔ). Έφεση. Απευθύνεται επί αναγκαστικής
ομοδικίας κατά πάντων των διαδίκων. Ομόδικος που αντιπροσωπεύεται από τους άλλους
ομοδίκους (76.1 ΚΠολΔ). Αυτονόητη προϋπόθεση είναι να έχουν εμπρόθεσμη και νόμιμη
κλήτευσή τους αλλιώς η συζήτηση είναι απαράδεκτη. Περιστατικά. 137/216
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτελέσεως. Ομοδικία. Είναι αναγκαστική και όχι απλή.
Συνεπώς αν δεν κλητευθεί ένας ομόδικος η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτος. 930/296
Ανακοπή διεκδικητική (936.2 Κ.Πολ.Δ.) κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως (936.2
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Κ.Πολ.Δ.). Επισπεύδων δανειστής και οφειλέτης βρίσκονται σε αναγκαστική ομοδικία.
Άρα πρέπει να στρέφεται κατ’ αμφοτέρων. Το ίδιο και η έφεση. Αλλιώς η έφεση είναι
απαράδεκτη. 984/301
Έφεση σε περίπτωση απλής ομοδικίας. Στρέφεται μόνο κατά του αντιδίκου του
εκκαλούντος και όχι κατά του απλού ομοδίκου, εκτός αν περιέχει κάποια επιβλαβή
διάταξη για τον εκκαλούντα υπέρ του ομοδίκου του. 1072/307

Ομόδικος (βλ. και Ομοδικία)
Ομόδικος. Εναγόμενοι δύο οδηγοί αυτοκινήτων γιατί προξένησαν από κοινού ζημία
σε τρίτο και γενικότερα περισσότεροι εις ολόκληρον ευθυνόμενοι σε αποζημίωση από
αυτοκινητικό ατύχημα. Αντικείμενο της δίκης είναι μόνο η αξίωση του τρίτου και όχι η
εξ αναγωγής ευθύνη του ενός οδηγού προς τον άλλο. Άρα δεν χωρεί έφεση του ενός
οδηγού κατά του άλλου. 342/239

Ομόρρυθμη Εταιρεία
Εκπροσώπηση Ο.Ε. Καθορισμός από το εταιρικό του τρόπου και του προσώπου που εκπροσωπεί
την εταιρία. Υπογραφή από μη νόμιμο εκπρόσωπο. Δεν δεσμεύεται η εταιρία. 68/325
Ομόρρυθμη εταιρεία. Έγερση αγωγής από τους εταίρους κατά τρίτου για ηθική
ικανοποίηση. Δεν νομιμοποιούνται. 112/205

Οριζόντια ιδιοκτησία
Πολυκατοικία με οριζόντια ιδιοκτησία. Υπόγειο και ημιυπόγειο. Ανήκουν κατά συγκυριότητα
σε όλους τους ιδιοκτήτες εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Από την συγκυριότητα
απορρέει το δικαίωμα συγχρήσεως. Επί προσβολής ο συγκύριος έχει δικαίωμα να ασκήσει
την διεκδικητική αγωγή ή αρνητική αγωγή ανάλογα με το είδος της προσβολής. 1063/595

Ο.Τ.Α.
Πρόσληψη από το δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου. Προϋποθέσεις και διαδικασία. Περιστατικά. 32/481
Δικηγόροι που εργάζονται στους Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή το Ελληνικό Δημόσιο με σύζυγο
εργαζόμενη και τέκνα. Δικαιούνται και αυτοί να λάβουν το οικογενειακό επίδομα (γάμου
και τέκνων) έστω και αν το λαμβάνουν οι σύζυγοί τους. 107/598

Ο.Τ.Ε.
Ο.Τ.Ε. Εκτακτο προσωπικό ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Πότε και πώς απολύεται. 785/431
Σύμβαση εργασίας. Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και καταχρηστική άσκηση του
διευθυντικού δικαιώματος. Έννοια των όρων αυτών. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης
για ηθική βλάβη. ΟΤΕ. Κανονισμός προσωπικού. Δικαιώματα εργοδότη. 1151/448
ΟΤΕ. Συμβάσεις εκτέλεσης έργων του. Διαφορές προερχόμενες από συμβάσεις έργων
του ΟΤΕ που καταρτίστηκαν συνεπεία δημοπρασιών ή προσφορών που έγιναν μετά την
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20.8.1991 εκδικάζονται από τα πολιτικά δικαστήρια κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. Αν
εισαχθούν στο πενταμελές (πολιτικό) εφετείο, παραπέμπονται στο αρμόδιο καθ’ ύλην
και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο. 122/487

Π
Παθητική ενοχή
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αν η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη προκλήθηκε από κοινή
πράξη περισσοτέρων, αυτοί και η ασφαλιστική εταιρεία, που ήταν ασφαλισμένα τα
ζημιογόνα αυτοκίνητα, ευθύνονται έναντι του ζημιωθέντος εις ολόκληρο ο καθένας
(παθητική εις ολόκληρο ενοχή) (άρθρο 481 Α.Κ.) και τελούν μεταξύ τους σε σχέση
απλής ομοδικίας. Στοιχεία αγωγής για αποζημίωση. 1006/571

Παραίτηση (από δικαίωμα ή δικόγραφο)
Αυτοκινητικό ατύχημα. Δήλωση παθόντος σε προανακριτική κατάθεση του ότι δεν
επιθυμεί την ποινική δίωξη του υπαιτίου. Η δήλωση αυτή δεν σημαίνει οπωσδήποτε
και παραίτηση από τις αγωγικές αξιώσεις του. 1162/580
Έφεση. Παραίτηση του εκκαλούντος με δικόγραφό του που επέδωσε στον εφεσίβλητο
και κατέθεσε στην γραμματεία του δικαστηρίου. Η έφεση θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε
και η δίκη θεωρείται καταργημένη. 70/196
Δικόγραφο. Παραίτηση από αυτό (294 ΚπολΔ). Παραίτηση “αργότερα” Έννοια του όρου.
Αν παραπεμφθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, τότε χωρεί παραίτηση πριν εκδοθεί απόφαση
από το δικαστήριο της παραπομπής. Ένορκες βεβαιώσεις για δίκη ενώπιον του Πολ.
Πρωτοδικείου. Πότε λαμβάνονται υπόψη. 533/252
Παραίτηση από εμπράγματο δικαίωμα. Απαιτείται μονομερής δήλωση του κυρίου με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή. Αδέσποτο ακίνητο. Ποίο θεωρείται (άρθρο
2.1 α.ν. 1539/1938). 479/125

Παραίτηση εργαζομένου από δικαιώματα
Ιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων. Πότε εφαρμόζεται. Περιστατικά. Παραίτηση
του εργαζομένου από δικαιώματα. Πότε είναι επιτρεπτή. Κατάχρηση δικαιώματος.
Δεν στοιχειοθετείται με μόνο το γεγονός της μακρόχρονης αδράνειας του δικαιούχου
εργαζομένου. 272/405
Σύμβαση εργασίας. Η παραίτηση των εργαζομένων από αξιώσεις του κατά του εργοδότη,
είναι άκυρη. 679/426

Παραγραφή
Δήμος. Αξιώσεις από μισθούς εργατοϋπαλλήλων. Παραγραφή διετής. Πότε έχουμε
αναστολή. 380/413
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραγραφή αξιώσεων του ζημιωθέντα έναντι του Επικουρικού
Κεφαλαίου. Διετία από την ημέρα του ατυχήματος. Παραγραφή εν επιδικία Έννοια.
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Πρότασή της στο εφετείο. Δεκτή γιατί είναι οψιγενής ένσταση. 84/528
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική εταιρεία και Επικουρικό Κεφάλαιο. Ζητήματα
παραγραφής. 281/540
Επικουρικό Κεφάλαιο. Η αξίωση εναγομένου από αυτοκινητικό ατύχημα υπόκειται σε
διετή παραγραφή. 1102/577
Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου. Ο ζημιωθείς σε αυτοκινητικό ατύχημα έχει ευθεία
αγωγή κατά του ασφαλιστή όπως και κατά του υπαιτίου. Συνεπώς δημιουργείται από
το νόμο σωρευτική αναδοχή χρέους. Παραγραφή διετής. Πότε δεν εφαρμόζεται η
παραγραφή αυτή αλλά η πενταετής. 1113/577
ΙΚΑ. Αξιώσεις κατά τρίτων του ασφαλισμένου ή τα μέλη της οικογένειας από ασθένεια,
αναπηρία ή θάνατο. Μεταβιβάζονται στο ΙΚΑ για ποσό που καθορίζει με απόφασή του ο
διοικητής του. Δεν χωρεί συμψηφισμός, παραίτηση, εκχώρηση, η με άλλο τρόπο αλλοίωση
της αξίωσης του παθόντος. Έννοια των σχετικών διατάξεων (ν. 4104/1960, 4476/65 και
226/1973 β.δ.). Περιεχόμενο της σχετικής αγωγής του ΙΚΑ κατά του τρίτου. Παραγραφή
των αξιώσεων από αδικοπραξία (937 ΑΚ). Στοιχεία της παραγραφής. 360/30
Τόκοι. Παραγραφή πενταετής (250 παρ. 15 ΑΚ). Εκτός αν έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικη
απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό οπότε υπάγεται σε εικοσαετή παραγραφή.
Αξιώσεις όμως παροχών που επαναλαμβάνονται περιοδικά, ληξιπρόθεσμες στο
μέλλον υπάγονται σε πενταετή παραγραφή. Χωρεί παραίτηση από παραγραφή
που συμπληρώθηκε, ρητή ή σιωπηρή εφόσον ο παραιτούμενος τελεί εν γνώσει της
παραγραφής που συμπληρώθηκε. 402/36
Δαπάνες στο κοινό που διενήργησε συγκύριος μετά από απόφαση της πλειοψηφίας
ή δικαστική απόφαση ή προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου. Αναζητούνται από τον
συγκύριο. Το ίδιο ισχύει αν συντρέχουν οι όροι της διοίκησης αλλοτρίων ή ο αδικαιολόγητος
πλουτισμός. Η αξίωση για τις δαπάνες υπόκεινται την εικοσαετή παραγραφή. 517/48
ΙΚΑ. Η αξίωση των δικαιούχων μελών της οικογένειας του θανατωθέντος ασφαλισμένου
στο ΙΚΑ μεταβιβάζεται σε αυτό για το χρόνο από 24/11/1986 και εφεξής αυτοδικαίως από
τότε που γεννήθηκε ανεξάρτητα από την έκδοση αποφάσεως διοικητή του. Αν η απαίτηση
προέρχεται από αδικοπραξία, τότε ισχύει η πενταετής παραγραφή (937 ΑΚ) ενώ αν η
απαίτηση προέρχεται από το ν. ΓΠΝ/1991, εφαρμόζεται η διετής παραγραφή. 518/49
Αδικοπραξία. Παραγραφή των αξιώσεων από αδικοπραξία (937 Α.Κ.). Αδικοπραξία
που είναι πλημμέλημα (με πενταετή παραγραφή, 111.3 Π.Κ.). Ανθρωποκτονία από
αμέλεια. Είναι πλημμέλημα και χωρεί παραγραφή πενταετής χωρίς να καθίσταται
οκταετής (113.3 Π.Κ.) Χρόνος έναρξης της παραγραφής που περιλαμβάνει απαιτήσεις
από ζημιά παρούσα και μέλλουσα εκτός αν δεν είναι προβλεπττή. 603/63
Εντολή για διαχείριση περιουσίας. Εξώδικη δήλωση για επιστροφή της περιουσίας που
διαχειρίζεται ο εντολοδόχος. Η παραγραφή της αξίωσης προς επιστροφή αρχίζει από την
ημέρα που έπαυσε η εντολή. Αναστολή της παραγραφής κατά τη διάρκεια του γάμου.
Αναπροσαρμογή δραχμών του έτους 1970 σε δραχμές του 1996. Τρόπος υπολογισμού
της αναπροσαρμογής. 622/67
Επικουρικό Κεφάλαιο. Διετής παραγραφή των αξιώσεων του ζημιωθέντος κατά του
Ε.Κ. όπως και κατά του ασφαλιστή. Άσκηση προηγούμενης αγωγής για αποζημίωση
(διατροφή) για ορισμένη διάρκεια. Δεν διακόπτεται η παραγραφή για το επόμενο χρονικό
διάστημα αν όταν εγείρεται η (δεύτερη) αγωγή έχει ήδη παραγραφεί η αξίωση. 628/69
Αδικοπραξία. Από τη γνώση της ζημίας και τη γνώση του υποχρέου σε αποζημίωση
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τρέχει ο χρόνος της παραγραφής και καταλαμβάνει το σύνολο της ζημίας που έχει
επέλθει ή μέλλει να επέλθει, εκτός από εκείνη που δεν είναι προβλεπτή κατά την συνήθη
πορεία των πραγμάτων. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος της
ζημίας δεν εμποδίζει την έναρξη της παραγραφής. Το βάρος της αποδείξεως το φέρει
ο εναγόμενος που προτείνει την παραγραφή. Αν η αδικοπραξία αποτελεί κακούργημα,
τότε η (πενταετής) παραγραφή επιμηκύνεται ενώ στο πλημμέλημα η παραγραφή είναι
ίδια με την παραγραφή της αδικοπραξίας, δηλαδή πενταετής. 1068/100
Επικουρικό Κεφάλαιο. Πότε υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στα θύματα
αυτοκινητικών ατυχημάτων. Παραγραφή των σχετικών αξιώσεων. 1069/102
Πώληση ακινήτου με ελάττωμα που ανάγεται σε κατασκευή παράνομου W.C. σε
κατάστημα που πωλήθηκε. Είναι ελάττωμα και η αξίωση του αγοραστή υπόκειται στην
εικοσαετή παραγραφή (249 Α.Κ.). 1106/108
Νομή. Στοιχεία της. Προσβολή της. Παραγραφή των αξιώσεων περί προστασίας της
νομής. 1171/151
Νομή. Ετήσια παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για αποβολή ή διατάραξη της νομής
(992 Α.Κ.). Παραγραφή σε επιδικία. 812/133
Αμνημονεύτου χρόνου παραγραφή. Με αυτήν μπορούσε πριν τον ΑΚ ένα ακίνητο να
γίνει κοινόχρηστο. Προϋποθέσεις. Πάντως η αμνημόνευτη αρχαιότητα πρέπει να είχε
συμπληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ΑΚ γιατί μετά δεν αναγνωρίζεται. Κοινόχρηστα
και εκτός συναλλαγής είναι και τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή τα οποία αν δεν
ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα, ανήκουν στο δημόσιο. 916/136
Αποκτήματα (1400 ΑΚ). Τρόπος υπολογισμού. Κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό
της ενοχικής χρηματικής αξιώσεως είναι ο χρόνος που ζητείται η παροχή έννομης
προστασίας, δηλαδή της έγερσης της αγωγής. Παραγραφή της αξιώσεως σε περίπτωση
τριετούς διάστασης. Αρχίζει από την στιγμή που η αξίωση γίνεται απαιτητή δηλαδή από την
συμπλήρωση της τριετίας. Αν όμως διαρκεί ο γάμος αναστέλλεται η παραγραφή (256.1 ΑΚ)
μέχρι να λυθεί ή ακυρωθεί ο γάμος οπότε και τρέχει ο χρόνος της παραγραφής. 344/160
Μίσθωση. Αγωγή για φθορές του μισθίου, έστω και από αδικοπραξία του μισθωτή.
Η αξίωση παραγράφεται σε έξι μήνες από την παράδοση του μισθίου (602.1 ΑΚ).
Παραγραφή σε επιδικία. Διακοπή και με την κοινοποίηση ενδίκου μέσου (έφεσης) που
λογίζεται ως διαδικαστική πράξη (261 ΑΚ). Περιστατικά. 142/624
Αγωγή. Διακοπή παραγραφής με την έγερσή της. Ματαίωση της συζήτησης. Η ματαίωση δεν
εξομοιώνεται με την παραίτηση από την αγωγή. Άρα δεν εφαρμόζεται το άρθρο 263 ΑΚ. 28/615
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική σύμβαση. Ο ζημιωθείς έχει ευθεία αγωγή κατά του
ασφαλιστή που παραγράφεται όμως σε μία διετία από την ημέρα του ατυχήματος. Πότε
επέρχεται σωρευτική αναδοχή χρέους μελλοντικού και ενδεχόμενου της ασφαλιστικής
εταιρείας και του ζημιώσαντος. Όμως αν ο ζημιώσας οδηγός καταθέσει βεβαίωση
ασφάλισης του αυτοκινήτου από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία ή
απόδειξη κατοχής δελτίου διεθνούς ασφάλισης, τότε έχουμε παραγραφή πενταετή του
άρθρου 937 Α.Κ. Λεπτομέρειες και περιστατικά. 345/545

Παραπομπή
Παραπομπή σε άλλο δικαστήριο. Αν η απόφαση αυτή καταστεί τελεσίδικη, τότε είναι
υποχρεωτική, αλλιώς κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη. Η κλήση προς συζήτηση
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στο δικαστήριο που γίνεται η παραπομπή μπορεί να σημαίνει σιωπηρή αποδοχή της
παραπεμπτικής αποφάσεως. 719/267

Παρέμβαση
Εκκρεμοδικία. Δικαίωμα του διαδίκου να μεταβιβάσει το επίδικο δικαίωμα σε τρίτον. Η
δίκη συνεχίζεται. Δικαίωμα ειδικού διαδόχου να ασκήσει παρέμβαση κύρια ή πρόσθετη,
κατά την κρίση του, οπότε με την παρέμβασή του καθίσταται κύριος διάδικος. Μετά το
θάνατο του αρχικού διαδίκου η δίκη συνεχίζεται με τους κληρονόμους του και όχι με
τον ειδικό διάδοχο. 913/291
Πίνακας κατατάξεως. Ανακοπή. Πότε έχει έννομο συμφέρον ο καθού η εκτέλεση για άσκηση
ανακοπής. Παρέμβαση τρίτου. Ποιος δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση. 1027/305
Εκούσια δικαιοδοσία. Έφεση. Πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον του εφετείου. Δεκτή και
με δήλωση που καταχωρίσθηκε στα πρακτικά. 1037/306

Παροχές (περιοδικές)
Περιοδικές παροχές με τελεσίδικη απόφαση. Μεταβολή συνθηκών. Αναπροσαρμογή τους.
Προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Πότε προτείνονται τα πραγματικά περιστατικά για
την αναπροσαρμογή (δεύτερη συζήτηση, συζήτηση στο Εφετείο κ.λ.π.). Αυτοκινητικό
ατύχημα και στέρηση διατροφής σε σύζυγο και τέκνο. Περιστατικά. 167/217

Πατρότητα
Πατρότητα (1481 και 1468 ΑΚ). Αν η πατρότητα αναφέρεται σε περίπτωση χωρίς γάμο, τότε
αρκεί να αποδειχθεί ότι εκείνος που ενάγεται ως πατέρας, ήλθε κατά τον κρίσιμο χρόνο σε
σαρκική συνάφεια με την μητέρα. Τότε δημιουργείται τεκμήριο για την πατρότητα. Ιατρικές
εξετάσεις που διατάσσονται από το δικαστήριο. Άρνηση του ενδιαφερομένου. Τεκμαίρεται
αμάχητα ότι οι ισχυρισμοί του αντιδίκου του λογίζονται ότι έχουν αποδειχθεί (615.1 ΚΠολΔ).
Περιστατικά. Συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 615 ΚΠολΔ. 711/171

Πεζοδρόμιο
Οδοί. Είναι κοινόχρηστα πράγματα αδιάφορα αν είναι εθνικοί, επαρχιακοί, δημοτικοί
ή κοινοτικοί. Στην οδό περιλαμβάνονται και τα πεζοδρόμια. Παραχώρηση ιδιαίτερων
δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα πράγματα (970 ΑΚ). 1064/141

Πεζός
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάσιμος τραυματισμός πεζού ενώ διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα
σε σημείο χωρίς διαβάσεις. Συνυπεύθυνος ο πεζός σε ποσοστό 30% και ο απρόσεκτος
οδηγός μοτοποδηλάτου σε ποσοστό 70% (με ταχύτητα 40 χλ. τουλάχιστον). 171/534
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα (σε ποσοστό 30%) πεζού και οδηγού λεωφορείου
(σε ποσοστό 70%) για τραυματισμό του πρώτου. Περιστατικά. 467/550
Κράνος. Τραυματισμός στο κεφάλι οδηγού μοτοποδηλάτου από το οποίο επήλθε ο θάνατος.
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Υπαίτιος ο πεζός αλλά υπάρχει και συνυπαιτιότητα του οδηγού σε ποσοστό 30%. 663/559
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα (σε ποσοστό 60%) του θανατωθέντος πεζού που
βάδιζε στο δεξιό της οδού και προς το κέντρο της και οδηγού σε ποσοστό 40%. 986/571

Περίπτερα
Περίπτερα. Μίσθωση της άδειας εκμεταλλεύσεως σε τρίτον. Θάνατος του εκμισθωτού και
παραχώρηση του δικαιώματος της εκμετάλλευσης του περιπτέρου επειδή δεν υπήρχαν
σύζυγος και τέκνα του αποβιώσαντος. Ο τρίτος που παραχωρήθηκε η άδεια δεσμεύεται
από την αρχική μίσθωση. 852/86

Πιλοτή
Πιλοτή. Είναι χώρος κοινόχρηστος. Επιτρέπεται όμως η συμφωνία για παραχώρησή
της κατά χρήση σε ιδιοκτήτη ορόφου ή ορόφων. Η συμφωνία πρέπει να γίνει με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή. Περιστατικά. 362/584

Πινακίδα STOP
Αυτοκινητικό ατύχημα. Μοναδικός υπαίτιος του αυτός που παραβίασε το STOP σε
διασταύρωση. Αυτοκίνητο χωρίς κρατικές πινακίδες, ανασφάλιστο και με οδηγό χωρίς
άδειας οδήγησης. Υποχρεωμένο το Επικουρικό Κεφάλαιο για αποζημίωση. 610/557

Πίνακας κατάταξης
Προσημείωση. Αν πριν τη μετατροπή της σε υποθήκη διενεργηθεί πλειστηριασμός η
απαίτηση κατατάσσεται τυχαίως δηλαδή υπό την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της
απαίτησης. Πίνακας κατατάξεως. Περιεχόμενό του. 325/236
Πίνακας κατατάξεως δανειστών. Ποιους καλεί ο συμβολαιογράφος μετά την σύνταξη
του πίνακα. Αρκεί η απλή έγγραφη πρόσκληση και δεν απαιτείται έγγραφη ανακοίνωση
του περιεχομένου του πίνακα. Αν όμως κοινοποιήσει αντίγραφο του πίνακα, η σχετική
δαπάνη δεν είναι έξοδο εκτέλεσης και δεν βαρύνει τον πλειστηριασμό. Τα έξοδα όπως
η έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης είναι έξοδα εκτέλεσης. 365/241
Πίνακας κατάταξης. Προθεσμίες άσκησης ανακοπής εναντίον του. Προσημείωση. Απόσβεση
της προσημείωσης αν δεν μετατραπεί σε υποθήκη μέσα σε ενενήντα ημέρες από την τελεσίδικη
απόφαση που επιδικάζει την απαίτηση. Λεπτομέρειες αν η προσημείωση έχει εγγραφεί με
βάση διαταγή πληρωμής. Πότε επέρχεται απόσβεση της προσημείωσης. 469/248
Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασμός. Πίνακας κατατάξεως. Έξοδα εκτελέσεως (αμοιβές
δικηγόρου). Υπέρβαση των αμοιβών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 127.1 Κωδ.Δικ. Παρά
ταύτα θεωρούνται εύλογα και ορθώς καθορίζονται στον πίνακα κατατάξεως. 580/256
Πίνακας κατάταξης. Στοιχεία του απαραίτητα. Αναγγελία. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει.
Πλειστηριασμός αλλοδαπού πλοίου που κατασχέθηκε και εκπλειστηριάσθηκε στην
Ελλάδα. Εφαρμογή άρθρου 205 ΚΙΝΔ. 764/271
Πίνακας κατάταξης σε πλειστηριασμό. Δαπάνες συμβολαιογράφου και δικηγόρου που
αφαιρούνται από εκπλειστηρίασμα. 903/288
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Πίνακας κατατάξεως. Απαίτηση από πώληση αγροτικών προϊόντων. Κατατάσσεται
προνομιακώς στο 1/3 της απαίτησης (975.4 Κ.Πολ.Δ.) Ακύρωση του πίνακα. Πού
περιέρχεται το σχετικό τμήμα του πλειστηριάσματος. 973/300
Πίνακας κατατάξεως. Ανακοπή. Πότε έχει έννομο συμφέρον ο καθού η εκτέλεση για άσκηση
ανακοπής. Παρέμβαση τρίτου. Ποιος δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση. 1027/305
Πίνακας κατατάξεως δανειστών. Τα έξοδα κοινοποιήσεων του πίνακα προς τους
δανειστές και τον οφειλέτη περιλαμβάνονται στα έξοδα εκτελέσεως και αφαιρούνται
από το πλειστηρίασμα. 1075/309
Πίνακας κατατάξεως. Ο δανειστής που αναγγέλθηκε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει
ανακοπή κατά του επισπεύδοντος αμφισβητώντας το ύψος των εξόδων εκτελέσεως που
προαφαιρέθηκαν με τον πίνακα κατάταξης. Αν η ανακοπή γίνει δεκτή και μειωθεί το ποσό
των εξόδων στο ποσό κατά το οποίο μειώθηκαν τα έξοδα, κατατάσσεται ο ανακόπτων,
χωρίς να ωφελούνται οι λοιποί δανειστές που δεν άσκησαν ανακοπή. Έξοδα εκτελέσεως.
Ποία θεωρούνται. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού
δεν αποτελεί έξοδο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως. Αμοιβές δικηγόρων,
δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων. Κατάταξη απαιτήσεων του δημοσίου
και εργαζομένων. 1099/310

Πιστωτικά Ιδρύματα
Δάνεια και πιστώσεις με πιστωτικά ιδρύματα (ν. 2789/2000). Ρύθμιση χρεών.
Λεπτομέρειες. 572/56

Πιστωτικοί τίτλοι
Πιστωτικοί τίτλοι. Εκδοση διαταγής πληρωμής βάσει αυτών. Ανακοπή από τον καθού η
διαταγή. Πρέπει ο καθού η ανακοπή να προσκομίσει στο δικαστήριο τους πιστωτικούς
τίτλους αλλιώς γίνεται δεκτή η ανακοπή. Αυτό όμως γίνεται μόνο αν είναι αναγκαία η
προσκομιδή των τίτλων για τη διάγνωση των λόγων της ανακοπής. Άσκηση έφεσης. Πότε
μπορεί ο εκκαλών να προσκομίσει τους πιστωτικούς τίτλους στο εφετείο. 487/343

Πλάνη
Πλάνη κατά την κατάρτιση της δικαιοπραξίας. Αυτό συμβαίνει όταν η δήλωση δεν
συμφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, με την βούληση του δηλούντος. Παραγωγικά αίτια της
βουλήσεως. Πότε λαμβάνονται υπόψη για την στοιχειοθέτηση της ουσιώδους πλάνης.
Περιστατικά. 609/504
Σύμβαση εργασίας. Λύση της με συμφωνία μεταξύ εργοδότη εργαζομένου. Η σύμβαση
αυτή όμως μπορεί να είναι ακυρώσιμη λόγω πλάνης ή απάτης. Πλάνη ουσιώδης. Μπορεί
να είναι και αποτέλεσμα εσφαλμένης γνώσεως της πραγματικότητας. Μπορεί επίσης
να έχει σχέση και ως προς το δίκαιο. 658/6

Πλαστογραφία
Διαταγή πληρωμής. Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Λόγοι πλαστογραφίας,
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μη αναφορά τρόπου με τον οποίο ο καθού η ανακοπή έγινε νόμιμος κομιστής και γενική
άρνηση της απαιτήσεως. Απορρίπτονται ως νομικά αβάσιμοι. Μη προσκόμιση των
επιταγών πρωτόδικα. Δεκτή η προσαγωγή στο εφετείο. 44/364

Πλαστότητα
Επιταγή. Κλοπή από τον δικαιούχο. Η ένσταση κλοπής προτείνεται κατά του κλέπτη και
κατά του τρίτου κομιστού. Ενστάσεις πλαστότητας ή συμπλήρωσης της καθ’ υπέρβαση
των συμφωνημένων, βίας, απειλής, ανικανότητας ή ελλείψεως πληρεξουσιότητας
προτείνονται κατά παντός κομιστή έστω και καλόπιστου. Περιστατικά. 804/352
Πλαστότητα εγγράφου. Χωρίς να προσκομίσει ταυτόχρονα τα έγγραφα που αποδεικνύουν
την πλαστότητα και να αναφέρει ονομαστικά τους μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά
μέσα, ο ισχυρισμός είναι απαράδεκτος. 899/285

Πλατεία
Κοινόχρηστοι ιδιωτικοί χώροι (πλατείες, δρόμοι κ.λ.π.). Κατηγορίες. Ο κύριός τους δεν
χάνει την κυριότητά τους και σε περίπτωση ρυμοτόμησής τους δικαιούται να λάβει
αποζημίωση. Πότε δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση. Πότε καθίσταται κοινόχρηστοι
και η κυριότητά τους μετατίθεται στους δήμους. 1090/144

Πλειστηριασμός
Ανακοπή κατά έκθεσης πλειστηριασμού (933 και 934 παρ. 1γ και 2 ΚΠολΔ). Έφεση κατά
πρωτόδικης απόφασης. Ο υπερθεματιστής καλεί στην δίκη του Εφετείου και τον επισπεύσαντα
την αναγκαστική εκτέλεση που είναι αναγκαίος ομόδικος χωρίς να είναι αναγκαίο να στρέφεται
η έφεση και κατ’αυτού. Απώλεια της προθεσμίας προς άσκηση ανακοπής (30 ή 90 ημερών).
Αν μεσολάβησε ανώτερη βία (έννοιά της), τότε χωρεί αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων που
μπορεί να σωρευθεί με την ανακοπή ή να ασκηθεί με ιδιαίτερο δικόγραφο. Επίδοση σε κάτοικο
εξωτερικού. Εξετάζεται για το εμπρόθεσμο της κοινοποίησης ο χρόνος επίδοσης στον εισαγγελέα
και όχι η επίδοση στον διάδικο που κατοικεί στο εξωτερικό. Πλειστηριασμός. Παρακώλυση του
ελεύθερου συναγωνισμού με απομάκρυνση των πλειοδοτών, απαγορεύεται και καθιστά άκυρη
την κατακύρωση. Περιστατικά με περίεργα φαινόμενα που συμβαίνουν. 95/197
Πλειστηριασμός. Είναι παράγωγος τρόπος κτήσεως κυριότητας. Αποτελεί ιδιόρρυθμη
σύμβαση πωλήσεως που ενεργείται υπό το κύρος της αρχής και ολοκληρώνεται
με την κατακύρωση που αποδέχεται την τελευταία προσφορά του υπερθεματιστή.
Προσδιορισμός του ακινήτου που πλειστηριάσθηκε. Αν υπάρχει κενό έχουν εφαρμογή
τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία εκτός από την έκθεση
κατακύρωσης, ακόμα και μάρτυρες. 99/204
Τόκοι από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων με Τράπεζες και αναστολή
αναγκαστικών εκτελέσεων κατά οφειλετών. Ν. 2789/2000. Διενέργεια πλειστηριασμού
από Τράπεζα κατά οφειλέτου. Πότε και πώς ακυρώνεται. Περιστατικά. 124/206
Πλειστηριασμός. Ανακοπή για ακύρωσή του. Ο υπερθεματιστής και ο επισπεύδων τελούν
σε αναγκαστική ομοδικία (76 .1 εδ.α΄, δ΄ΚΠολΔ). Έφεση. Απευθύνεται επί αναγκαστικής
ομοδικίας κατά πάντων των διαδίκων. Ομόδικος που αντιπροσωπεύεται από τους άλλους
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ομοδίκους (76.1 ΚΠολΔ). Αυτονόητη προϋπόθεση είναι να έχουν εμπρόθεσμη και νόμιμη
κλήτευσή τους αλλιώς η συζήτηση είναι απαράδεκτη. Περιστατικά. 137/216
Πλειστηριασμός. Έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση. Πρέπει να κατατεθούν
μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τον πλειστηριασμό, αλλιώς υπάρχει έκπτωση από
το δικονομικό δικαίωμα της απόδειξης της απαίτησης για την οριστική κατάταξη κατά
την τάξη του προνομίου που έχει. Περιστατικά. 169/220
ΑΤΕ. Υποκατάστημά της που χορήγησε το δάνειο. Νόμιμα προβαίνει σε αναγγελία σε
πλειστηριασμό. Απορρίπτεται σχετική ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως. 174/222
Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασμός. Πίνακας κατατάξεως. Έξοδα εκτελέσεως (αμοιβές
δικηγόρου). Υπέρβαση των αμοιβών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 127.1 Κωδ.Δικ. Παρά
ταύτα θεωρούνται εύλογα και ορθώς καθορίζονται στον πίνακα κατατάξεως. 580/256
Πλειστηριασμός. Αναστολή ή ματαίωση με συμφωνία του επισπεύδοντος οφειλέτη
και αναγγελθέντων δανειστών που έχουν καταθέσει εκτελεστό τίτλο. Δήλωση
αναγγελθέντος δανειστή ότι δεν συναινεί στην αναβολή του πλειστηριασμού. Διενέργεια
του πλειστηριασμού. Νόμιμα διενεργήθηκε. 672/265
Πίνακας κατάταξης. Στοιχεία του απαραίτητα. Αναγγελία. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει.
Πλειστηριασμός αλλοδαπού πλοίου που κατασχέθηκε και εκπλειστηριάσθηκε στην
Ελλάδα. Εφαρμογή άρθρου 205 ΚΙΝΔ. 764/271
Πλειστηριασμός. Από την κατακύρωση ο υπερθεματιστής εισπράττει τα ωφελήματα και
φέρει τα βάρη του πράγματος, ανεξάρτητα αν κατέβαλε το πλειστηρίασμα ή αν εκδόθηκε
ή μεταγράφηκε η περίληψη έκθεσης κατακυρώσεως. Έννοια των “ωφελημάτων” και
των “βαρών”. 867/281

Πληρεξουσιότητα
Επιταγή. Κλοπή από τον δικαιούχο. Η ένσταση κλοπής προτείνεται κατά του κλέπτη και
κατά του τρίτου κομιστού. Ενστάσεις πλαστότητας ή συμπλήρωσης της καθ’ υπέρβαση
των συμφωνημένων, βίας, απειλής, ανικανότητας ή ελλείψεως πληρεξουσιότητας
προτείνονται κατά παντός κομιστή έστω και καλόπιστου. Περιστατικά. 804/352

Πληροφορική
Σύμβαση εργασίας Ν.Π.Δ.Δ. ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλου σε θέση που δεν είναι
νομοθετημένη. Προσωπικό επιστημονικό, τεχνικό και βοηθητικό. Έννοια των ν. 993/1979,
2266/1994 και π.δ. 410988. Ειδική κατηγορία προσλαμβανομένων με ειδικές γνώσεις
πληροφορικής. Μισθολόγιο των υπαλλήλων αυτών. Επίδομα πληροφορικής. 810/432

Πλοία
Εφοπλιστές, εργάτες θαλάσσης και συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας. (α.ν. 3278/
1944). Αν εγκριθούν οι σ.σ. από τον υπουργό και δημοσιευθούν στην εφημερίδα της
κυβερνήσεως αποκτούν χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και θέτουν κανόνα
δικαίου που δεσμεύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ όχι μόνο τις συμβληθείσες
οργανώσεις και τα μέλη τους αλλά και όλες τις τυχόν υφιστάμενες μη συμβληθείσες
και τα μέλη τους υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν πλοία που ανήκουν στην ίδια
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κατηγορία που προβλέφθηκε από τη συλλογική σύμβαση. Κ.Ι.Ν.Δ. Ποιούς περιλαμβάνει
το “πλήρωμα”. Περιστατικά. 311/409
Σύμβαση ναυτικής εργασίας (ναυτολόγησης). Λύση της (άρθρα 6874 Κ.Ι.Ν.Δ.). Δεν λύεται
με την κατάσχεση του πλοίου. Καταγγελία της σύμβασης από τον ναυτικό. Προυποθέσεις
και συνέπειες. 655/425

Πνευματική ιδιοκτησία
Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία της (Ν. 2121/1993). Το γεγονός της επέμβασης σε αλλότριο
πνευματικό έργο δημιουργεί παράνομη πράξη (άρθρα 914 ΑΚ και 65 Ν.2121/1993). 1083/12

Ποινική ρήτρα
Μίσθωση. «Εγγύηση» στην μίσθωση. Δεν συμψηφίζεται σε οφειλόμενο μίσθωμα γιατί
η «εγγύηση» έχει την μορφή της ποινικής ρήτρας και καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή
αν δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης ο μισθωτής. 23/614

Ποινικό Δικαστήριο
Αδικοπραξία. Αθώωση από το ποινικό δικαστήριο για τα ποινικά αδικήματα της απάτης,
της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως και χρήσεως της εν λόγω βεβαιώσεως. Παρά
ταύτα δεν ανατρέπεται η ύπαρξη αδικοπραξίας του άρθρου 914 ΑΚ. Παράσταση σε
ποινικό δικαστήριο και αίτημα για ηθική βλάβη. Δεν αποκλείεται η διεκδίκηση με αγωγή
μεγαλύτερου ποσού για ηθική βλάβη, αρκεί να υπήρξε επιφύλαξη. 329/27

Πολεμιστές, ανάπηροι
Προσόντα πολεμιστών, αναπήρων, θυμάτων πολέμου (ν. 1648/1986). Απόφαση της
πρωτοβάθμιας επιτροπής περί διορισμού του δικαιούχου σε ορισμένη εργασία. Με την
απόφαση συνάπτεται η σύμβαση εργασίας αναγκαστική για τον εργοδότη και συντελείται
με την εμπρόθεσμη εμφάνιση του τοποθετηθέντος. Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης
δεν προβλέπεται και αρχίζει ο μισθός υπερημερίας από την εμφάνιση. 78/383

Πολιτικά Δικαστήρια
Αναγγελία σε πλειστηριασμό. Στοιχεία της για να μην είναι αόριστη. Δικαιοδοσία του διευθυντή
του ταμείου που υπογράφει την αναγγελία. Πολιτικά δικαστήρια. Ο δικαιοδοτικός έλεγχός
τους περιορίζεται μόνο στη νομιμότητα και το κύρος της αναγγελίας και τη νομιμοποίηση του
ελληνικού δημοσίου και δεν πρέπει να συγχέεται με τον έλεγχο της ουσιαστικής υποστάσεως
της αναγγελθείσης απαιτήσεως του ελληνικού δημοσίου. 926/244

Πολυκατοικία
Βιβλία διεκδικήσεων (220 Κ.Πολ.Δ.) Αγωγές μεταξύ συνιδιοκτητών που αφορούν την
ύπαρξη ή μη ύπαρξη εμπραγμάτου δικαιώματος κυριότητας και το ποσοστό αυτού επί
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του εδάφους που ανεγέρθηκε η πολυκατοικία, εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων.
Ποιες δεν εγγράφονται. 848/279
Πολυκατοικία. Κοινόχρηστα πράγματα. Αυτοδίκαια είναι και κοινόκτητα. Προσδιορίζονται
με την συστατική πράξη της οροφοκτησίας ή με ιδιαίτερες συμφωνίες. Αλλιώς ισχύει ο
προσδιορισμός που προβλέπεται από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του Ν. 3741/
1929. Νόμιμος ο καθορισμός της χρήσης των κοινοχρήστων με την συστατική πράξη ή
με ιδιαίτερες συμφωνίες. Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Υποχρεωτική η πρόβλεψή
τους για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. 358/585
Πολυκατοικία. Αγωγή συνιδιοκτήτη για παράβαση του Κανονισμού. Νομιμοποιείται κάθε
ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας καθώς και διαχειριστής. Περιορισμοί με τον κανονισμό
πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 3 του Ν.3741/1929. Είναι νόμιμο. Χαρακτηριστικές
παραβάσεις του ιδιοκτήτη διαμερίσματος, αντίθετες προς τον κανονισμό. Απαγορεύεται
έστω και αν είναι αντίθετες προς τον Γ.Ο.Κ. Νομιμοποιείται παθητικώς στις δίκες για
παραβάσεις του κανονισμού ο κύριος και ο επικαρπωτής. 504/586
Πολυκατοικία. Διενέξεις μεταξύ συνιδιοκτητών. Νομιμοποιούνται να λάβουν μέρος οι
ιδιοκτήτες ανεξάρτητης ιδιοκτησίας και οι διαχειριστές. Μισθωτές ή χρήστες διαμερισμάτων,
δεν νομιμοποιούνται, νομιμοποιείται όμως ο επικαρπωτής. Κανονισμός. Απαγόρευση
μεταβολών στα κοινά μέρη που είναι αντίθετη στον κανονισμό. Απαγορεύεται έστω και αν δεν
παραβλάπτεται η χρήση των άλλων συνιδιοκτητών ή δεν μειώνεται η ασφάλεια του κτιρίου.
Τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων στον ακάλυπτο χώρο. Απαγορεύεται. 505/588
Πολυκατοικία. Αγωγή του διαχειριστή κατά συνιδιοκτήτη για καταβολή κοινών δαπανών.
Ποία τα απαραίτητα στοιχεία της. 759/591
Πολυκατοικία. Ο κανονισμός καθορίζει το ποσοστό της δαπάνης κάθε ιδιοκτήτη για την
συντήρηση και επισκευή των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών της πολυκατοικίας. Αν
δεν καθορίζεται με τον τρόπο αυτό, τότε ο κάθε ιδιοκτήτης βαρύνεται με το ποσοστό που
αναλογεί στην αξία της ιδιοκτησίας του. Ως αξία θεωρείται όχι η εμπορική αξία της χωριστής
ιδιοκτησίας αλλά εκείνη που απαιτείται για την κατασκευή των κοινοχρήστων μερών της όλης
οικοδομής διότι από το στοιχείο αυτό ο οροφοκτήτης αντλεί ωφέλεια. Περιστατικά. 819/591
Πολυκατοικία. Διαχειριστής. Ενάγει και ενάγεται για υποθέσεις που σχετίζονται με
την διαχείριση της πολυκατοικίας χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης αν
αντικατασταθεί κατά την διάρκεια της δίκης. Επικαρπία και ψιλή κυριότητα. Ενάγεται
για τις κοινόχρηστες δαπάνες ο επικαρπωτής. 856/593
Πολυκατοικία με οριζόντια ιδιοκτησία. Υπόγειο και ημιυπόγειο. Ανήκουν κατά συγκυριότητα
σε όλους τους ιδιοκτήτες εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Από την συγκυριότητα
απορρέει το δικαίωμα συγχρήσεως. Επί προσβολής ο συγκύριος έχει δικαίωμα να ασκήσει
την διεκδικητική αγωγή ή αρνητική αγωγή ανάλογα με το είδος της προσβολής. 1063/595
Πολυκατοικία. Κανονισμός. Ο προσδιορισμός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών γίνεται
είτε με την συστατική πράξη της οροφοκτησίας είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων των
οροφοκτητών. Αν δεν έγινε ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3741/29. Έγκυρες οι συμφωνίες και αν
ακόμα είναι αντίθετες προς τις διατάξεις περί σχεδίων πόλεων (Γ.Ο.Κ. κ.λ.π.). 1064/141

Πράγμα
Πώληση κατά γένος ορισμένου πράγματος που έχει ελαττώματα πραγματικά ή δεν
έχει τις συμφωνημένες ιδιότητες που τις εγνώριζε ο πωλητής και δολίως τις απέκρυψε.
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Δικαιώματα αγοραστή. Πάντως δεν υπάρχει αδικοπρακτική ευθύνη (914 Α.Κ.) γιατί
πρόκειται απλά για αντισυμβατική συμπεριφορά. 684/73
Πώληση πράγματος κατά γένος ορισμένο. Ελαττώματα ή ελλείψεις ιδιοτήτων. Δικαιώματα
αγοραστή. Αναστροφή της πώλησης. Επιστρέφεται το τίμημα έντοκα από το χρόνο καταβολής
(κάθε δόσεως) και τυχόν έξοδα. Πράγμα κατά γένος ορισμένο. Έννοια. 688/74

Πραγματογνώμονας
Αμοιβή πραγματογνώμονα (πολ. μηχανικού). Ο υπολογισμός της δεν γίνεται με βάση το
Π.Δ. 696/1974, αλλά με βάση το άρθρο 8 του Π.Δ. της 25/3/1835 και καθορίζεται κατά
την εύλογη κρίση του δικαστή. 96/203
Πραγματογνώμονες. Αντικαθίστανται και με απόφαση πολυμελούς δικαστηρίου (όπως
το εφετείο) αν ο διορισμός έγινε με απόφαση του δικαστηρίου αυτού. Αντικαθίστανται
αν υπάρχει φιλικός δεσμός μεταξύ πραγματογνώμονα και ενός διαδίκου. 967/299
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή πραγματογνώμονα. 92/598

Προθεσμία
Ανακοπή κατά έκθεσης πλειστηριασμού (933 και 934 παρ. 1γ και 2 ΚΠολΔ). Απώλεια
της προθεσμίας προς άσκηση ανακοπής (30 ή 90 ημερών). Αν μεσολάβησε ανώτερη βία
(έννοιά της), τότε χωρεί αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων που μπορεί να σωρευθεί
με την ανακοπή ή να ασκηθεί με ιδιαίτερο δικόγραφο. Επίδοση σε κάτοικο εξωτερικού.
Εξετάζεται για το εμπρόθεσμο της κοινοποίησης ο χρόνος επίδοσης στον εισαγγελέα
και όχι η επίδοση στον διάδικο που κατοικεί στο εξωτερικό. 95/197

Προίκα
Νόμιμη μοίρα. Προίκα του έτους 1957. Αναπροσαρμογή του ποσού. Τρόπος υπολογισμού
για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας. 809/187

Προσεπίκληση δίκης
Προσεπίκληση και ανακοίνωση της δίκης. Συζήτηση και άσκησή τους ενώπιον του
εφετείου. Απορρίπτονται αυτεπαγγέλτως. 289/233

Προσημείωση
Προσημείωση. Αν πριν τη μετατροπή της σε υποθήκη διενεργηθεί πλειστηριασμός η
απαίτηση κατατάσσεται τυχαίως δηλαδή υπό την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της
απαίτησης. Πίνακας κατατάξεως. Περιεχόμενό του. 325/236
Προσημείωση. Απόσβεση της προσημείωσης αν δεν μετατραπεί σε υποθήκη μέσα σε
ενενήντα ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση που επιδικάζει την απαίτηση. Λεπτομέρειες
αν η προσημείωση έχει εγγραφεί με βάση διαταγή πληρωμής. Πότε επέρχεται απόσβεση
της προσημείωσης. 469/248
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Πρόστηση
Πρόστηση. Ευθύνη προστήσαντος για ζημιά που προξένησε ο υπηρέτης ή προστηθείς. Η
παράνομη συμπεριφορά του προστηθέντος πρέπει να συντελέσθηκε κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας που του ανατέθηκε. Έννοια. Ηθική βλάβη και χρηματική αποζημίωση.
Αμοιβαία κεφάλαια. Ευθύνη της εταιρίας διαχειρίσεως έναντι του ζημιωθέντος τρίτου
επενδυτή από παράνομη συμπεριφορά του αντιπροσώπου. Περιστατικά. 131/13
Πρόστηση. Ευθύνη προστήσαντος . Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευθύνη αυτή.
Αμοιβαία Κεφάλαια (ν. 1969/1991). Στοιχεία. Ζημία του τρίτου (ενδιαφερομένου).
Πρόστηση. Ευθύνη προστήσαντος. 666/71
Πρόστηση. Προϋποθέσεις ευθύνης του προστήσαντος. Αμοιβαία κεφάλαια. Είσπραξη
από αντιπρόσωπο της εταιρείας διαχείρισης χρηματικού ποσού για την αγορά μεριδίων.
Μη απόδοση των χρημάτων στην εταιρεία. Ευθύνη προς απόδοση της εταιρείας
διαχείρισης των εισπραχθέντων χρημάτων από τον τρίτο. 219/630

Προσκύρωση
Διαταγή πληρωμής με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση που βεβαιώνει την απαίτηση.
Απαίτηση από ρυμοτομία και προσκύρωση οικοπέδου. Καθορισμός της τιμής μονάδος από το
εφετείο. Έκδοση με βάση το ιστορικό αυτό διαταγής πληρωμής σε βάρος του οικοπεδούχου.
Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. 768/368

Προσωπική κράτηση
Προσωπική κράτηση σε έμπορο μέλος ομόρρυθμης εταιρίας. Εφόσον δεν πρόβαλε κατά
την πρώτη συζήτηση κατ’ ένσταση τον ισχυρισμό ότι η εταιρία του βρίσκεται σε αδυναμία να
εκπληρώσει την υποχρέωσή της, καλώς επιβάλλεται η προσωπική κράτηση. 286/232
Προσωπική κράτηση για εμπορικά χρέη. Προυποθέσεις. 468/247
Επιταγή. Αγωγή του κομιστή κατά του εκδότου από το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης
επιταγής. Νόμιμο να σωρευθεί και αίτημα προσωπικής κρατήσεως. Προσωποκρατείται
και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε. ή ο διαχειριστής της ΕΠΕ εφόσον αυτός είναι ο εκδότης
χωρίς να εφαρμόζεται η εξαίρεση της 1047 παρ. 3 ΚπολΔ. 544/254

Προσωπικότητα
ΔΕΗ. Διακοπή ρεύματος σε βάρος καταναλωτή. Αν έγινε για μη πληρωμή οφειλής
εντόνως αμφισβητούμενης, αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας (57 ΑΚ) και
επιδικάζεται αποζημίωση για ηθική βλάβη. 579/4
Προσωπικότητα. Προσβολή της τιμής και υπόληψης από δημοσιεύσεις σε έντυπο.
Διακρίσεις ως προς την ευθύνη. Για την επιδίκαση αποζημίωσης για ηθική βλάβη
απαιτείται να είναι η συμπεριφορά υπαίτια και μόνο ο υπαίτιος της προσβολής μπορεί
να υποχρεωθεί σε καταβολή χρηματικής ικανοποίησης. Ειδικά ο ιδιοκτήτης του εντύπου
ευθύνεται και χωρίς να είναι υπαίτιος της προσβολής με την προϋπόθεση όμως ότι είναι
υπαίτιος ο συντάκτης του δημοσιεύματος ή ο εκδότης ή ο διευθυντής της συντάξεως του
εντύπου στην περίπτωση που ο συντάκτης είναι άγνωστος. 822/8
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Προσωρινή Διαταγή
Προσωρινή διαταγή του προέδρου πρωτοδικών που απαγορεύει προσωρινώς και
μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως την πραγματική και νομική μεταβολή κατασχεθέντος
ακινήτου. Η προσωρινή διαταγή απαγόρευσης αφορά προπάντων τον καθ’ ού αυτή ή
τους καθολικούς διαδόχους του και δεν εμποδίζεται ούτε είναι άκυρες οι διαθέσεις που
προκαλούνται ανεξάρτητα από τη θέλησή τους όπως λ.χ. η αναγκαστική απαλλοτρίωση
και η αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση. Περιστατικά. 893/284

Προτάσεις
Αίτημα για αναβολή της συζήτησης. Απορρίπτεται από το δικαστήριο. Κατάθεση
προτάσεων μετά τη συνεδρίαση του δικαστηρίου (εφετείου). Ο διάδικος δικάζεται
ερήμην. Περιστατικά 292/233
Προτάσεις. Απώτατο σημείο κατάθεσης των προτάσεων (237.1 ΚπολΔ που εφαρμόζεται
και στην έκληττη δίκη) είναι η έναρξη της συζήτησης της υποθέσεως. Αλλιώς έχουμε
ερημοδικία. Περιστατικά. 419/243

Πτώχευση
Πτώχευση. Οι δανειστές πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της επαλήθευσης
εκτός αν έχουν υποθήκη ή ενέχειρο ή ειδικό προνόμιο σε συγκεκριμένο πράγμα της
πτώχευσης. Οι εκκρεμείς δίκες αναστέλλονται καθώς και η συνέχιση της εκτέλεσης. Οι
πτωχευτικοί πιστωτές ανακτούν τις εναντίον του πτωχεύσαντος ατομικές διώξεις μόνο
α) με πτωχευτικό συμβιβασμό, β) μετά από ανάκληση της αποφάσεως που κήρυξε την
πτώχευση και γ) μετά την παύση των εργασιών της πτωχεύσεως. Το ελληνικό δημόσιο
δεν δεσμεύεται από τη διαδικασία αυτή της επαληθεύσεως. Περιστατικά. 242/332
Προυποθέσεις κήρυξης εμπόρου σε πτώχευση. Δεν κηρύσσεται έμπορος σε πτώχευση που
πληρώνει τους δανειστές του έστω και αν κατά αδικαιολόγητη διάκριση, αρνείται να εξοφλήσει
άλλους δανειστές του. Μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων ως σύνολο σε τρίτο. Ευθύνεται
ο τρίτος, αλλά δεν κηρύσσεται σε πτώχευση αν δεν έχει παύσει τις πληρωμές του. 1037/358
Πτώχευση. Η έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, δέον να
απευθύνεται κατά του κυρίου διαδίκου στην πρωτόδικη δίκη και κατά του συνδίκου.
Αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1095/360
Πτώχευση. Ένωση πιστωτών. Με την ένωση παύει και το λειτούργημα του συνδίκου και
διορίζεται νέος σύνδικος από το δικαστήριο. Συγγνωστός. Στοιχεία που απαιτούνται για
να κηρυχθεί ο πτωχός συγγνωστός. Περιστατικά. 1100/361

Πώληση
Στοιχεία. Πώληση ακινήτου με τίμημα που θα λάμβανε ο αγοραστής από δάνειο
του Ο.Ε.Κ. Καθυστέρηση εκταμίευσης του δανείου. Εκταμίευση μετά την (τρίμηνη)
προθεσμία. Προσφορά του δανείου και τόκων υπερημερίας. Συνέπειες. 290/18
Πώληση πράγματος κατά γένος ορισμένου με ουσιώδη ελαττώματα. Δικαιώματα του
αγοραστή (πριν την ισχύ του ν. 3043/2000). Αναστροφή. Δεν απαιτείται τύπος και γίνεται
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και πριν ασκηθεί αγωγή οπότε λύεται η σύμβαση από τότε που θα περιέλθει η δήλωση
στον πωλητή. Περιστατικά. 324/25
Πώληση. Ελαττώματα του πωληθέντος (διαμερίσματος). Αγωγή αγοραστού για
μείωση του τιμήματος. Δήλωση του πωλητή με τις πρωτόδικες προτάσεις ότι επιθυμεί
την αναστροφή της πώλησης, είναι χωρίς έννομη αξία αφού αυτό το δικαίωμα (της
αναστροφής) ανήκει μόνο στον αγοραστή. 582/60
Πώληση κατά γένος ορισμένου πράγματος που έχει ελαττώματα πραγματικά ή δεν
έχει τις συμφωνημένες ιδιότητες που τις εγνώριζε ο πωλητής και δολίως τις απέκρυψε.
Δικαιώματα αγοραστή. Πάντως δεν υπάρχει αδικοπρακτική ευθύνη (914 Α.Κ.) γιατί
πρόκειται απλά για αντισυμβατική συμπεριφορά. 684/73
Πώληση πράγματος κατά γένος ορισμένου. Ελαττώματα ή ελλείψεις ιδιοτήτων. Δικαιώματα
αγοραστή. Αναστροφή της πώλησης. Επιστρέφεται το τίμημα έντοκα από το χρόνο καταβολής
(κάθε δόσεως) και τυχόν έξοδα. Πράγμα κατά γένος ορισμένο. Έννοια. 688/74
Πώληση ακινήτου. Ευθύνη του πωλητή γιατί η άδεια ανοικοδόμησης με την οποία
ανεγέρθηκε και πρώτος όροφος, προέβλεπε μόνο την κατασκευή υπογείου και ισογείου.
Αποζημίωση του αγοραστή που ισούται με τις δαπάνες νομιμοποιήσεως κ.λ.π. 781/81
Πώληση ακινήτου με ελάττωμα που ανάγεται σε κατασκευή παράνομου W.C. σε
κατάστημα που πωλήθηκε. Είναι ελάττωμα και η αξίωση του αγοραστή υπόκειται στην
εικοσαετή παραγραφή (249 Α.Κ.). 1106/108
Κληρονομία. Αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχής είναι η κατά τον χρόνο του
θανάτου το υ κληρονομουμένου υπάρχουσα περιουσία του ήτοι οι έννομες σχέσεις
του κληρονομουμένου που είναι δεκτικές χρηματικής αποτιμήσεως, ως σύνολον.
Συμβατική μεταβίβαση ακινήτου. Εμπεριέχει την υποσχετική (πώληση κ.λ.π.) που
αποτελεί και την αιτία της μεταβίβασης και την εμπράγματη (εκποιητική) σύμβαση. Η
έλλειψη κυριότητας στον μεταβιβάζοντα δεν καθιστά άκυρη την σύμβαση καθ’εαυτήν,
όπως και το σχετικό συμβόλαιο αλλά πρόκειται για σύμβαση με (υποκειμενική) αδύνατη
παροχή όπου η ενοχική σύμβαση παραμένει απολύτως ισχυρή, η δε εμπράγματη δεν
παράγει τα αποτελέσματά της και η αρχική υποχρέωση μετατρέπεται σε υποχρέωση
προς αποζημίωση εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. 433/124
Πώληση. Πραγματικά ελαττώματα του πράγματος ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων. Αγωγή
του αγοραστή για μείωση του τιμήματος. Στοιχεία της αγωγής για να είναι ορισμένη. 212/629

Πώληση αυτοκινήτου
Αυτοκίνητο. Πώλησή του με τη διαβεβαίωση του πωλητή ότι το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
δεν είχε βλάβες και φθορές από την προηγούμενη εικοσαετή χρήση του. Διαπίστωση
άλλου πραγματογνώμονα ότι είχε ελαττώματα το αυτοκίνητο. Αγωγή για αναστροφή
της πώλησης εκ μέρους του αγοραστή. Το εφετείο επιδίκασε ποσό για τη μείωση του
τιμήματος και δεν δέχτηκε την αναστροφή. 288/542

Ρ
Ρυμοτομία
Διαταγή πληρωμής με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση που βεβαιώνει την απαίτηση.
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Απαίτηση από ρυμοτομία και προσκύρωση οικοπέδου. Καθορισμός της τιμής μονάδος από το
εφετείο. Έκδοση με βάση το ιστορικό αυτό διαταγής πληρωμής σε βάρος του οικοπεδούχου.
Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. 768/368
Κοινόχρηστοι ιδιωτικοί χώροι (πλατείες, δρόμοι κ.λ.π.). Κατηγορίες. Ο κύριός τους
δεν χάνει την κυριότητά του και σε περίπτωση ρυμοτόμησής τους δικαιούται να λάβει
αποζημίωση. Πότε δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση. Πότε καθίστανται κοινόχρηστοι
και η κυριότητά τους μετατίθεται στους δήμους. 1090/144

Σ
Σπουδαίος λόγος
Εταιρεία αόριστης διάρκειας. Μπορεί να λυθεί με καταγγελία ανεξάρτητα αν υπάρχει ή
όχι σπουδαίος λόγος. 566/55
Σπουδαίος λόγος για την καταγγελία διαρκούς ενοχικής σχέσης (μίσθωσης). Εφαρμογή σε περίπτωση
μεταβολής των περιουσιακών ή προσωπικών σχέσεων του ενός ή των μερών. 21/614

Στάθμευση (αυτοκινήτου)
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράνομη στάθμευση σε οδό της πόλεως. Αμελής οδήγηση άλλου
αυτοκινήτου που συγκρούσθηκε και με το σταθμευμένο αυτοκίνητο. 160/533

Στέγαση Υπηρεσιών του Ελληνικού δημοσίου
Μισθώσεις ελληνικού δημοσίου. Καθορισμός θεμιτού μισθώματος. Γίνεται από το δικαστήριο
με αίτηση που δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Παρά ταύτα χωρούν
ένδικα μέσα που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., άρα και έφεση. Λήξη της μίσθωσης
για στέγαση δημόσιας υπηρεσίας. Αν προσφέρεται το ίδιο ακίνητο αλλά με υπερβολικούς ή
ασύμφορους όρους, τότε ο Νομάρχης μπορεί με γνώμη της Επιτροπής δημοσίων κτημάτων
να εγκρίνει τη σύναψη μίσθωσης στο ίδιο ακίνητο με το θεμιτό μίσθωμα που καθορίζεται
από το Μον. Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. Κ.Πολ.Δ. Η μίσθωση είναι
νέα και ισχύουν οι όροι της διακήρυξης. 530/501
Μισθώσεις για στέγαση υπηρεσιών του ελληνικού δημοσίου. Αποκλείεται σιωπηρή
παράταση. Αν, χωρίς σιωπηρή παράταση παραμείνει το δημόσιο στο ακίνητο, οφείλει,
ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα και κάθε άλλη ζημία από την παραμονή στο
ακίνητο των δημοσίων υπηρεσιών, μόνο εφόσον συντρέχουν οι όροι του άρθρου 611
ΑΚ δηλαδή εφόσον ο εκμισθωτής δεν εναντιώνεται. 243/465

Συγκυριότητα
Συγκυριότης (κοινωνία). Κάθε κοινωνός δικαιούται να λάβει το μερίδιό του από τα
ωφελήματα. Κατοικία, γραφείο ή κατάστημα. Ο κοινωνός θα λάβει το ποσοστό του από
τα μισθώματα. 517/48
Συγκυριότητα. Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κοινωνίας (787 επ. και 794 επ. ΑΚ). Δαπάνες
στο κοινό από συγκύριο. Αυτός μπορεί να τις αναζητήσει. Προϋποθέσεις. Δυνατότητα της
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διεκδίκησης των δαπανών με ανταγωγή ή ένσταση στην δίκη της διανομής. 753/130
Κοινωνία (ή συγκυριότητα). Ο κοινωνός αν κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγμα, θεωρείται
ότι κατέχει αυτό και στο όνομα των λοιπών κοινωνών και δεν μπορεί να αντιτάξει κατ’αυτών
αποσβεστική ή κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία), προτού καταστήσει γνωστό στους
άλλους κοινωνούς ότι αποφάσισε να νέμεται το κοινό ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο
από την μερίδα του. Η γνωστοποίηση γίνεται ρητά ή σιωπηρά. Αρκεί η γνώση του συγκυρίου
για την αντιποίηση του κατέχοντος το κοινό από οποιονδήποτε και αν προέρχεται. 905/135

Συζήτηση (ματαίωσή της)
Αγωγή. Διακοπή παραγραφής με την έγερσή της. Ματαίωση της συζήτησης. Η ματαίωση δεν
εξομοιώνεται με την παραίτηση από την αγωγή. Άρα δεν εφαρμόζεται το άρθρο 263 ΑΚ. 28/615

Σύζυγος
Υπηρεσίες συζύγου προς τραυματισθέντα (απόν αυτοκινητικό ατύχημα) σύζυγό της.
Επιδικάζεται στον τραυματισθέντα ποσό για τις υπηρεσίες της συζύγου. 553/51

Βλ. και Θανάτωση συζύγου
Συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας
Εφοπλιστές, εργάτες θαλάσσης και συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας. (α.ν. 3278/
1944). Αν εγκριθούν οι σ.σ. από τον υπουργό και δημοσιευθούν στην εφημερίδα της
κυβερνήσεως αποκτούν χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και θέτουν κανόνα
δικαίου που δεσμεύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ όχι μόνο τις συμβληθείσες
οργανώσεις και τα μέλη τους αλλά και όλες τις τυχόν υφιστάμενες μη συμβληθείσες
και τα μέλη τους υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν πλοία που ανήκουν στην ίδια
κατηγορία που προβλέφθηκε από τη συλλογική σύμβαση. Κ.Ι.Ν.Δ. Ποιούς περιλαμβάνει
το “πλήρωμα”. Περιστατικά. 311/409
Σύμβαση ναυτικής εργασίας (ναυτολόγησης). Λύση της (άρθρα 6874 Κ.Ι.Ν.Δ.). Δεν λύεται
με την κατάσχεση του πλοίου. Καταγγελία της σύμβασης από τον ναυτικό. Προυποθέσεις
και συνέπειες. 655/425

Συλλογική σύμβαση εργασίας
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές. Έννοια. Τι πρέπει να ισχυρισθεί
και αποδείξει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. Αν συρρέουν κλαδική και ομοιοεπαγγελματική
συλλογική σύμβαση, υπερισχύουν οι ρυθμίσεις της κλαδικής ΣΣΕ. 541/421
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ως προς το κανονιστικό τους μέρος έχουν ισχύ
ουσιαστικού νόμου και δεν απαιτείται να αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής με
την οποία ζητείται η καταβολή ή συμπλήρωση των νόμιμων αποδοχών οι εφαρμοστέες
ΣΣΕ που εφαρμόζονται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. 650/424
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Βλ. και συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας.

Σύμβαση
Σύμβαση. Χαρακτηρισμός από τους δικαιοπρακτούντες δεν δεσμεύει το δικαστήριο. 251/14
Αδικοπραξία. Η παραβίαση σύμβασης δεν αποτελεί αδικοπραξία όπως π.χ. η έλλειψη
συμφωνημένης ιδιότητας σε πράγμα που πωλείται. 624/68
Σύμβαση. Δήλωση βουλήσεως. Ύπαρξη κενού σ’ αυτήν ή αμφιβολίας. Προσφυγή του
δικαστή στα άρθρα 173 ΑΚ (υποκειμενικό στοιχείο της δήλωσης βουλήσεως). 686/7

Σύμβαση ασφάλισης
Σύμβαση ασφάλισης. Επιτρεπτοί όροι που μπορεί να γίνουν και περιεχόμενό της.
Περιστατικά σε σύμβαση ασφαλίσεως αυτοκινήτου. 870/355
Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου. Επέλευση της ζημίας. Εναγόμενοι ο ασφαλιστής και ο
αδικοπρακτήσας. Δικαίωμα αναγωγής με παρεμπίπτουσα αγωγή και προ της καταβολής (69.1
Κ.Πολ.Δ.). Αγωγή ασφαλιστή κατά του αδικοπρακτήσαντος. Στοιχεία για να είναι ορισμένη.
Περίπτωση που οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε άδεια οδήγησης. Περιστατικά. Ανήλικος.
Συντρέχον πταίσμα (300 Α.Κ.). Πότε προτείνεται σε αυτοκινητικό ατύχημα. 205/535
Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου. Ο ζημιωθείς σε αυτοκινητικό ατύχημα έχει ευθεία
αγωγή κατά του ασφαλιστή όπως και κατά του υπαιτίου. Συνεπώς δημιουργείται από
το νόμο σωρευτική αναδοχή χρέους. Παραγραφή διετής. Πότε δεν εφαρμόζεται η
παραγραφή αυτή αλλά η πενταετής. 1113/577
Σύμβαση ασφάλισης για τους κινδύνους από την εκτέλεση έργου σε οδό. Ο τρίτος
ζημιωθείς δεν νομιμοποιείται να στραφεί κατά της ασφαλιστικής εταιρείας και η αγωγή
του απορρίπτεται ως νομικά αβάσιμη. 130/209

(βλ. και Ασφαλιστική εταιρία, Ασφαλιστική σύμβαση (αυτοκινήτου) και
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Σύμβαση ενοχική
Συμβατική μεταβίβαση ακινήτου. Εμπεριέχει την υποσχετική (πώληση κ.λ.π.) που
αποτελεί και την αιτία της μεταβίβασης και την εμπράγματη (εκποιητική) σύμβαση. Η
έλλειψη κυριότητας στον μεταβιβάζοντα δεν καθιστά άκυρη την σύμβαση καθ’εαυτήν,
όπως και το σχετικό συμβόλαιο αλλά πρόκειται για σύμβαση με (υποκειμενική) αδύνατη
παροχή όπου η ενοχική σύμβαση παραμένει απολύτως ισχυρή, η δε εμπράγματη δεν
παράγει τα αποτελέσματά της και η αρχική υποχρέωση μετατρέπεται σε υποχρέωση
προς αποζημίωση εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. 433/124

Σύμβαση εργασίας
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Πότε καθίστανται αορίστου χρόνου και πότε αποκλείεται
τέτοια μεταβολή. Δημοτικές επιχειρήσεις (ν. 1069/1980). Είναι ν.π.ι.δ. Προσωπικό τακτικό και
έκτακτο. Οι συμβάσεις εργασίας του εκτάκτου προσωπικού των δημοτικών επιχειρήσεων είναι
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πάντοτε ορισμένου χρόνου και λύονται με τη συμπλήρωση του χρόνου έστω και αν καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες. ΔΕΥΑ Αιγίου. Περιστατικά. 56/380
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Στοιχεία αγωγής που επιδιώκει πληρωμή οφειλομένων
αποδοχών με βάση τη σύμβαση και τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. 172/394
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Απόλυση εργαζομένου για οικονομοτεχνικούς λόγους.
Δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια από πλευράς σκοπιμότητας ή αναγκαιότητας. Ποια
δραστηριότητα του εργοδότη ελέγχεται. Περιστατικά. 184/396
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Υπερεργασία, υπερωριακή εργασία. Έννοια των όρων
αυτών. Συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι οι τυχόν καταβαλλόμενες υπέρτερες
των κατωτάτων ορίων αποδοχές θα συμψηφίζονται στις απαιτήσεις του μισθωτού για
παροχή υπερεργασίας ή εργασίας σε ημέρες Σαββάτου. Είναι νόμιμη τέτοια συμφωνία
όμως είναι άκυρη για υπερωρίες. Διευθύνοντες υπάλληλοι. Ποιοι θεωρούνται. 223/399
Σύμβαση εργασίας. Μεταβίβαση της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο ο μισθωτός παρέχει τις υπηρεσίες του. Ευθύνη του διαδόχου για τις υποχρεώσεις
του πρώτου εργοδότη από τη σύμβαση εργασίας, εφόσον η επιχείρηση συνεχίζεται ως
οικονομική μονάδα και διατηρεί την ταυτότητά της με το νέο φορέα, με τον ίδιο ή διάφορο
τίτλο. Περιστατικά. 297/408
Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία της σύμβασης. Είναι αναιτιώδης δικαιοπραξία και γι’ αυτό
δεν χρειάζεται οποιαδήποτε αιτιολογία. Υπόκειται όμως στον περιορισμό του άρθρου
281 Α.Κ. και συνεπώς είναι άκυρη αν γίνεται κατά προφανή υπέρβαση των όρων του
άρθρου αυτού. Αναγνώριση ακυρότητας της καταγγελίας. Η κατά το άρθρο 23 παρ. 2
του ν. 1264/1982 υποχρέωση του εργοδότη να απασχολεί πραγματικά τον εργαζόμενο
αν κριθεί άκυρη η καταγγελία, δεν ανακύπτει ως αυτόματη συνέπεια της αναγνώρισης
της ακυρότητας της καταγγελίας αλλά πρέπει ο εργαζόμενος να υφίσταται προσβολή
της προσωπικότητας. 501/419
Σύμβαση εργασίας όπου ο μισθός είναι η συμμετοχή του εργαζομένου στα κέρδη. Είναι
νόμιμη η συμφωνία. Εταιρεία. Παροχή εργασίας μελών προς την εταιρεία παράλληλα
με την εταιρική σχέση. Διάκριση μεταξύ των δύο σχέσεων. 513/420
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Έννοια. Μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Έννοια.
Περιστατικά. 552/423
Σύμβαση εργασίας. Η παραίτηση των εργαζομένων από αξιώσεις τους κατά του
εργοδότη, είναι άκυρη. 679/426
Ιατροί. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε εργοστάσιο με εβδομαδιαία 3ωρη εργασία και
χορήγηση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Συνιστά σύμβαση εργασίας ανεξάρτητων υπηρεσιών
και όχι εξαρτημένης εργασίας. Καταγγελία της σύμβασης αυτής από τον εργοδότη. Επιδικάζεται
αποζημίωση, σύμφωνα με τον Κώδικα των Δικηγόρων (άρθρο 4 παρ. 2 ν.δ. 3623/1956 και 4
παρ. 5 ν.δ. 4111/1960). Υπολογισμός της αποζημίωσης αυτής. 681/426
Σύμβαση εργασίας. Εβδομάδα των 5 εργασίμων ημερών (ν. 133/1975). Καθιέρωση της
εβδομαδιαίας εργασίας σε 45 ώρες. Περιορισμός των 45 ωρών σε 40 από την ΕΓΣΣΕ/
14.2.1984. Για τους εργαζόμενους 6 ημέρες την εβδομάδα το νόμιμο ωράριο είναι 8 ώρες
την ημέρα. Η απασχόληση πέραν των 40 ωρών και μέχρι 48 την εβδομάδα συνιστά
υπερεργασία και ο εργαζόμενος δικαιούται ωρομίσθιο από 4148 ώρες προσαυξημένο
κατά 25%. Η εργασία πέρα από τις 48 ώρες είναι υπερωριακή εργασία. Απασχόληση
το Σάββατο ή Κυριακή ως έκτη ημέρα για τους απασχολούμενους με το σύστημα της
πενθήμερης εργασίας δεν αποτελεί ούτε υπερεργασία ούτε υπερωρία. 737/429
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Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο (672 Α.Κ.). Έννοια του
σπουδαίου λόγου. Στην καταγγελία δεν είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να αναφέρει
τον σπουδαίο λόγο. 774/430
Σύμβαση εργασίας Ν.Π.Δ.Δ. ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλου σε θέση που δεν είναι νομοθετημένη.
Απαγορεύεται (103 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος 1975). Εξαιρέσεις για απρόβλεπτες και
επείγουσες ανάγκες. Προσωπικό επιστημονικό, τεχνικό και βοηθητικό. Έννοια των ν. 993/
1979, 2266/1994 και π.δ. 410988. Ειδική κατηγορία προσλαμβανομένων με ειδικές γνώσεις
πληροφορικής. Μισθολόγιο των υπαλλήλων αυτών. Επίδομα πληροφορικής. 810/432
Σύμβαση εργασίας. Επίδομα πληροφορικής σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους
ν.π.δ.δ. Ποιοι το δικαιούνται. 811/437
Σύμβαση εργασίας. Πρόσθετη εργασία που συμφωνείται μεταξύ εργοδότη – εργαζομένου
να παρέχεται εντός του νομίμου ωραρίου. Νόμιμα διεκδικείται πρόσθετη αμοιβή.
Προυποθέσεις. Στοιχεία σχετικής αγωγής. Περιστατικά. Εναγόμενο το Γερμανικό
Ινστιτούτο Γκαίτε. 814/440
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Πότε θεωρούνται ως μία ενιαία σύμβαση
αορίστου χρόνου. Πρόσληψη προσωπικού από την Δ.Ε.Υ.Α Ρίου. Κρίση ότι πρόκειται
για σύμβαση αορίστου χρόνου. 844/442
Σύμβαση εργασίας. Στοιχεία της αγωγής για μισθούς, υπερωρίες λόγω ακυρότητας της
καταγγελίας. 872/443
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία για μειωμένη απασχόληση είτε με τη μορφή του μειωμένου
ωραρίου είτε με τη μορφή της εκ περιτροπής εργασίας, απαιτεί έγγραφο τύπο, αλλιώς
θεωρείται σύμβαση πλήρους απασχόλησης και ανεξάρτητα αν απασχολείται ο μισθωτός
ολόκληρο το ωράριο, δικαιούται να λάβει όλες τις νόμιμες αποδοχές του. 885/444
Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Καταγγελία έγγραφη και καταβολή της οφειλόμενης
αποζημίωσης. Τι περιλαμβάνει η αποζημίωση. 1001/446
Σύμβαση εργασίας άκυρη λόγω μη τηρήσεως του απαιτουμένου τύπου (με Δήμο). Χωρεί αγωγή
αδικαιολόγητου πλουτισμού. Τι περιλαμβάνει ο αδικαιολόγητος πλουτισμός. 1062/446
Σύμβαση εργασίας. Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και καταχρηστική άσκηση του
διευθυντικού δικαιώματος. Έννοια των όρων αυτών. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης
για ηθική βλάβη. ΟΤΕ. Κανονισμός προσωπικού. Δικαιώματα εργοδότη. 1151/448
Σύμβαση εργασίας. Προστασία συνδικαλιστών. Προυποθέσεις και έκταση. 1157/450
Σύμβαση εργασίας. Αξίωση από μισθούς υπερημερίας. Ελέγχεται κατά το άρθρο 281 όταν
από οκνηρία και κακοβουλία αποφεύγει ο εργαζόμενος την εξεύρεση εργασίας. 1165/451
Σύμβαση εργασίας. Υπερεργασία και υπερωρία. Έννοια των όρων. Ωράριο υπαλλήλων
καταστημάτων. Εργασία κατά την Κυριακή. 1182/452
Σύμβαση εργασίας. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ν. 2643/1998). Διορισμός από την αρμόδια
επιτροπή. Ο διορισθείς έχει υποχρέωση να εμφανιστεί στον εργοδότη για ανάληψη
υπηρεσίας μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της αποφάσεως της Επιτροπής.
Εμφάνιση μετά την παρέλευση του μήνα. Συνέπειες. 1184/453
Σύμβαση εργασίας. ΔΕΗ. Αγωγή εργαζομένου να αναγνωριστεί δικαστικά ότι εργάσθηκε
και σε άλλον εργοδότη ώστε να αναγνωρισθεί προϋπηρεσία. Δεκτή η αγωγή γιατί με
αυτήν βεβαιώνεται μία έννομη σχέση και όχι ένα πραγματικό γεγονός. 1185/454
Σύμβαση εργασίας Λύση της με συμφωνία μεταξύ εργοδότη εργαζομένου. Η σύμβαση
αυτή όμως μπορεί να είναι ακυρώσιμη λόγω πλάνης ή απάτης. Πλάνη ουσιώδης. Μπορεί
να είναι και αποτέλεσμα εσφαλμένης γνώσεως της πραγματικότητας. Μπορεί επίσης
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να έχει σχέση και ως προς το δίκαιο. 658/6

Σύμβαση εργασίας Ο.Τ.Α. (βλ. και σύμβαση εργασίας)
Συμβάσεις εργασίας Ο.Τ.Α. με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο
κατ’ επιταγή του νόμου. Δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου. Συνεπώς δεν απαιτείται
έγγραφη καταγγελία και ούτε περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας ο Δήμος επειδή
δεν κατάγγειλε τη σύμβαση αυτή. Προσωπικό Δήμων. Ρύθμιση με το άρθρο 17 του ν.
2839/2000. Προυποθέσεις για την κατάταξη οπότε οι κατατασσόμενοι συνδέονται έκτοτε
με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Συμβάσεις έργου με το προσωπικό.
Προυποθέσεις για τη σύναψη έγκυρης σύμβασης. Περιστατικά. 82/384

Σύμβαση έργου
Σύμβαση έργου. Πότε χωρεί υποκατάσταση του εργολάβου από υπεργολάβο. Ο
υπεργολάβος δεν μπορεί να στραφεί για την αμοιβή του κατά του εργοδότη εκτός αν
και ο ίδιος εργάσθηκε σωματικά (702 ΑΚ). 444/245
Σύμβαση έργου. Ελαττώματα στο έργο. Δικαιώματα εργοδότη. Δικαίωμα προβολής
ένστασης μείωσης της αμοιβής σε αγωγή του εργολάβου για την αμοιβή του. 689/75
Σύμβαση έργου κατασκευής πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Όρος του
εργολαβικού ότι ο εργολάβος αναλαμβάνει την ανέγερση με δικές του ευθύνες και δική
του επίβλεψη. Ζημιά από κατάρρευση της όμορης οικοδομής και ζημιά σε τρίτους. Οι
οικοπεδούχοι δεν ευθύνονται. Ευθύνεται μόνο ο εργολάβος. 743/79
Σύμβαση έργου. Ένσταση του εργοδότη ότι το έργο έχει κακοτεχνίες τις οποίες δεν
αναφέρει αναλυτικά αλλά παραπέμπει σε έκθεση πραγματογνώμονα του ΤΕΕ και πολ.
μηχανικού. Απορρίπτεται ως αόριστη. 963/93

Συμβιβασμός
Συμβιβασμός σε εργατικές διαφορές. Επιτρέπεται όταν υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση
ή αβεβαιότητα είτε σε σχέση με τις νομικές και πραγματικές προυποθέσεις είτε ως προς
την έννοια των δικαιωμάτων αυτών. 1115/448
Συμβιβασμός. Γίνεται με δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου ή συμβολαιογράφου με
συνέπεια την κατάργηση της δίκης. Ο έγγραφος τύπος είναι συστατικός όρος του
συμβιβασμού, Αν γίνει με ιδιωτικό έγγραφο ή με άλλο τρόπο δεν καταργεί τη δίκη,
αλλά στηρίζει ανατρεπτική ένσταση. Μπορεί να προταθεί (ο εξώδικος συμβιβασμός)
και ενώπιον του εφετείου ως λόγος εφέσεως. Συμβιβασμός για τα δικαιώματα του
εργαζομένου. Πότε επιτρέπεται. 590/258

Συμβολαιογράφοι
Πίνακας κατάταξης σε πλειστηριασμό. Δαπάνες συμβολαιογράφου και δικηγόρου που
αφαιρούνται από εκπλειστηρίασμα. 903/288
Πίνακας κατατάξεως. Ο δανειστής που αναγγέλθηκε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει
ανακοπή κατά του επισπεύδοντος αμφισβητώντας το ύψος των εξόδων εκτελέσεως που
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προαφαιρέθηκαν με τον πίνακα κατάταξης. Αν η ανακοπή γίνει δεκτή και μειωθεί το ποσό
των εξόδων στο ποσό κατά το οποίο μειώθηκαν τα έξοδα, κατατάσσεται ο ανακόπτων,
χωρίς να ωφελούνται οι λοιποί δανειστές που δεν άσκησαν ανακοπή. Έξοδα εκτελέσεως.
Ποία θεωρούνται. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού
δεν αποτελεί έξοδο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως. Αμοιβές δικηγόρων,
δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων. Κατάταξη απαιτήσεων του δημοσίου
και εργαζομένων. 1099/310

Συμβολαιογραφικό έγγραφο
Συμβολαιογραφικό έγγραφο. Πλήρης απόδειξη για όσα ο συμβολαιογράφος αναφέρει ότι
έγιναν από τον ίδιο ή ενώπιόν του. Ανταπόδειξη δεν επιτρέπεται εκτός αν προσβληθεί
ως πλαστό. Για άλλες δηλώσεις των συμβαλλομένων που δεν έχει δική του αντίληψη
ο συμβ/φος χωρεί ανταπόδειξη και χωρίς προσβολή του εγγράφου ως πλαστού.
Εξετάζονται και μάρτυρες. Περιστατικά. 101/205

Συμψηφισμός
Συμψηφισμός. Προυποθέσεις. 624/68

Συναλλαγματική
Συναλλαγματική που έχει παραγραφεί και είναι έγκυρη. Αν παραγραφεί η αξίωση από την
συναλλαγματική, ο αποδέκτης δύναται να εναχθεί ή με την αγωγή του αδικαιολόγητου
πλουτισμού ή με αγωγή από την υποκείμενη σχέση, όχι με την αγωγή του άρθρου 873
ΑΚ περί αφηρημένης υποσχέσεως ή αναγνωρίσεως χρέους. 377/33

Συνδικαλιστές
Σύμβαση εργασίας. Προστασία συνδικαλιστών. Προυποθέσεις και έκταση. 1157/450

Σύνδικος
Σύνδικος Προσωρινή αντιμισθία. Σύνδικος δικηγόρος που προσέφερε δικηγορικές
υπηρεσίες. Δεν εφαρμόζεται ο Κώδικας των Δικηγόρων αλλά η αμοιβή του καθορίζεται
ελευθέρα από το δικαστήριο. Η αμοιβή καθορίζεται από το πολυμελές πρωτοδικείο κατά
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ύστερα από αίτηση του συνδίκου. 483/342
Σύνδικος δικηγόρος. Αμοιβή του. Για τις δικηγορικές του υπηρεσίες δεν δικαιούται να
αξιώσει τα ελάχιστα όρια αμοιβής που προβλέπονται από τον Κώδικα των Δικηγόρων.
Περιστατικά. 1152/362

Συνυπαιτιότητα (Βλ. και αυτοκινητικό ατύχημα)
Συνυπαίτιος οδηγός ταξί που στάθμευσε στο μέσο της οδού χωρίς αυτό να το επιβάλλουν
λόγοι ασφαλείας ώστε να εδημιουργείτο κίνδυνος για τους λοιπούς χρήστες της οδού και δεν
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βεβαιώθηκε ότι από το άνοιγμα της πόρτας του συνοδηγού δεν προκαλείται κίνδυνος στους
χρήστες. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 70%. Συνυπεύθυνος όμως και ο οδηγός του δικύκλου
(ποσοστό 30%) και γιατί δεν “φορούσε” κράνος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. 490/553
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα. Περιστατικά. 612/557
Κράνος. Τραυματισμός στο κεφάλι οδηγού μοτοποδηλάτου από το οποίο επήλθε ο θάνατος.
Υπαίτιος ο πεζός αλλά υπάρχει και συνυπαιτιότητα του οδηγού σε ποσοστό 30%. 663/559
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγών. Κράνος. Σημασία για την συνυπαιτιότητα.
Ασφαλιστική εταιρεία. Δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου οδηγού επειδή είχε κάνει
χρήση οινοπνεύματος. 702/562
Συνυπαιτιότητα σε αυτοκινητικό ατύχημα οδηγού μοτοσυκλέτας σε ποσοστό 15% γιατί
δεν έφερε κράνος. 840/565
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα (σε ποσοστό 60%) του θανατωθέντος πεζού που βάδιζε
στο δεξιό της οδού και στο κέντρο της και οδηγού σε ποσοστό 40%. 986/571
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγού. Σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοποδηλάτου.
Οδηγός μοτοποδηλάτου χωρίς κράνος. Συνυπαίτιος κατά ποσοστό 20%. 1132/579
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγού (σε ποσοστό 95%) και γονέων
θανατωθέντος ανηλίκου (σε ποσοστό 5%) γιατί δεν τον απέτρεψαν να κυκλοφορήσει
μόνος του στο οδόστρωμα. Η ευθύνη συνυπαιτιότητας (300 Α.Κ.) νόμιμα προτείνεται και
κατά των γονέων του θανατωθέντος εφόσον ενάγουν για ψυχική οδύνη. 1163/581
Συνυπαιτιότητα κατά το άρθρο 300 Α.Κ. Η διάταξη εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που
προκλήθηκε ζημία σε τρίτο είτε από παραβίαση συμβάσεως είτε από αδικοπραξία που
συνίσταται σε δόλια συμπεριφορά του ζημιώσαντος. 666/71

Σχέδιο πόλης
Σχέδιο πόλης. Οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως αλλά εντός της ζώνης του οικισμού.
Ελάχιστο εμβαδόν νέου τεμαχίου 1000 τετρ. μ. Αν όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως το
ελάχιστο εμβαδόν είναι 4.000 τετρ. μ. (π.δ. 24/31.5.1985). 752/605
Κτηματική ομάδα (Ν.Δ. 177/1781923). Σχέδιο πόλεως. Διαδικασία έκδοσης παραχωρητηρίου
(τίτλων ιδιοκτησίας). Κτηματική ομάδα Καλαβρύτων. Νομή και χρησικτησία δεν χωρούν σε
ακίνητα που παραχωρήθηκαν πριν μεταγραφεί το παραχωρητήριο. 1124/605

Σχέση εργασίας
Υπηρεσίες ασφαλείας (ν. 2518/1997). Έργο των υπηρεσιών αυτών. Το προσωπικό ασφαλείας
απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας που εκδίδεται από την αστυνομική διεύθυνση του νομού,
αλλιώς η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και η ακυρότητά της εξετάζεται αυτεπάγγελτα. Άρα
δεν καθίσταται ο εργοδότης υπερήμερος λόγω ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας. Τι δικαιούται να διεκδικήσει ο εργαζόμενος με βάση τη σχέση εργασίας (επιδόματα
εορτών, προσαύξηση νυκτερινής εργασίας, παράνομες υπερωρίες, άδεια). Υπερεργασία.
Έννοια. Ετοιμότητα προς εργασία. Έννοια. Περιστατικά. 31/376

(Βλ. και σύμβαση εργασίας)
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Τ
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δανειοδότηση από αυτό ή από τράπεζες σε βιομηχανικές ή
άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μόνιμες μηχανικές εγκαταστάσεις. Επιτρεπτή η εγγραφή
υποθήκης και στα μηχανήματα. Απαγόρευση εκποιήσεως ή μισθώσεως πριν εξοφληθεί το δάνειο
(Ν.4112/29). Τέτοιες επιχειρήσεις είναι και οι τουριστικές. Περιστατικά. 1161/150

Ταξί

Συνυπαίτιος οδηγός ταξί που στάθμευσε στο μέσο της οδού χωρίς αυτό να το επιβάλλουν
λόγοι ασφαλείας ώστε να εδημιουργείτο κίνδυνος για τους λοιπούς χρήστες της οδού και δεν
βεβαιώθηκε ότι από το άνοιγμα της πόρτας του συνοδηγού δεν προκαλείται κίνδυνος στους
χρήστες. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 70%. Συνυπεύθυνος όμως και ο οδηγός του δικύκλου
(ποσοστό 30%) και γιατί δεν “φορούσε” κράνος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. 490/553

Τέκνα
Προδικασία στις διαφορές του άρθρου 681 Γ ΚΠολΔ για γονική μέριμνα και επικοινωνία
τέκνων. Το στάδιο της έρευνας από όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, δεν
εφαρμόζεται σήμερα αφού δεν λειτουργεί η προβλεπόμενη (άρθρα 49 επ. Ν. 2447/1996)
υπηρεσία Αντίθετα, ισχύει η υποχρεωτική προσπάθεια του Μον. Πρωτοδικείου ή του
Πολ. Δικαστηρίου (άρα και του Εφετείου) πριν από κάθε συζήτηση για την συμβιβαστική
επίλυση της διαφοράς. Τι περιλαμβάνει η απόπειρα αυτή. Αν δεν τηρηθεί η προδικασία
αυτή, τότε αναβάλλεται η συζήτηση. 522/166

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Ανάθεση μελέτης σε μηχανικό. Διεκδίκηση
της αμοιβής από το Τ.Ε.Ε. Δεν αποτελούν συστατικό τύπο η ύπαρξη έγγραφης εντολής,
η έγγραφη αποδοχή από τον μηχανικό της εντολής και η υποβολή της εντός 8ημέρου
προθεσμίας στο Τ.Ε.Ε. 177/396
Σύμβαση έργου. Ένσταση του εργοδότη ότι το έργο έχει κακοτεχνίες τις οποίες δεν
αναφέρει αναλυτικά αλλά παραπέμπει σε έκθεση πραγματογνώμονα του ΤΕΕ και πολ.
μηχανικού. Απορρίπτεται ως αόριστη. 963/93

Τ.Ο.Ε.Β.
Τ.Ο.Ε.Β. Δαπάνες λειτουργίας και συντηρήσεως των έργων τους. Βαρύνουν τους
γεωργούς. Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξής τους. Στοιχεία σχετικής αγωγής για να
μην είναι αόριστη. 892/134

Τόκοι
Επιταγή. Αγωγή κατά του εκδότη με βάση την αδικοπραξία και όχι με βάση την επιταγή.
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Τότε οφείλονται τόκοι από την κοινοποίηση της αγωγής και όχι από την επομένη ημέρα
της εμφάνισης γιατί δεν εφαρμόζεται το άρθρο 45 του ν. 5960/1933. 898/356
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αγωγή για την καταβολή της αποζημίωσης. Επιδικάζονται
και τόκοι του οφειλομένου ποσού από την επίδοση της αγωγής (6%). 149/488
Τόκοι από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων με Τράπεζες και αναστολή
αναγκαστικών εκτελέσεων κατά οφειλετών. Ν. 2789/2000. Διενέργεια πλειστηριασμού
από Τράπεζα κατά οφειλέτου. Πότε και πώς ακυρώνεται. Περιστατικά. 124/206
Έγερση αγωγής για καταψήφιση χρηματικού ποσού. Παραίτηση από το καταψηφιστικό
αίτημα. Οι τόκοι τρέχουν από την επίδοση της αγωγής. 344/240
Τόκοι. Παραγραφή πενταετής (250 παρ. 15 ΑΚ). Εκτός αν έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικη
απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό οπότε υπάγεται σε εικοσαετή παραγραφή. Αξιώσεις
όμως παροχών που επαναλαμβάνονται περιοδικά, ληξιπρόθεσμες στο μέλλον υπάγονται σε
πενταετή παραγραφή. Χωρεί παραίτηση από παραγραφή που συμπληρώθηκε, ρητή ή σιωπηρή
εφόσον ο παραιτούμενος τελεί εν γνώσει της παραγραφής που συμπληρώθηκε. 402/36
Τόκοι ν.π.δ.δ. Αρχίζουν από την επίδοση καταψηφιστικής αγωγής. Αν μετά ταύτα
παραιτηθεί ο ενάγων του καταψηφιστικού αιτήματος και περιοριστεί μόνο στο
αναγνωριστικό αίτημα, τότε δεν οφείλονται τόκοι. 808/82
Τόκοι υπερημερίας. Οφείλονται από την επίδοση της αγωγής εφόσον η απαίτηση είναι
ληξιπρόθεσμη και απαιτητή (δικαστικώς επιδιώξιμη). Περιστατικά. 854/87
Αδικοπραξία. Καταστροφή πράγματος. Τι δικαιούται να ζητήσει ο κύριος του πράγματος.
Τόκοι. Ποιους τόκους δικαιούται να ζητήσει ο κύριος. 1098/107
Υποθήκη. Εξασφάλιση των τόκων. Προϋποθέσεις. 1153/149

Τοξικές ουσίες
Ασφαλιστική σύμβαση. Αποκλεισμός της ασφαλίσεως αν προβλεπόταν από το ασφαλιστήριο
η απαλλαγή του ασφαλιστή όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου τελούσε υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. Ο όρος αυτός είναι δεσμευτικός στις εσωτερικές σχέσεις
ασφαλιστή και ασφαλισμένου αν έχει περιληφθεί στην ασφαλιστική σύμβαση είτε με την
ενσωμάτωσή του είτε με παραπομπή στην Υ.Α. Κ4/585/8.4.1978. Τότε δικαίωμα αναγωγής
του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου. Πρέπει όμως να αναφέρεται στην αγωγή του
ασφαλιστή ο πιο πάνω όρος αλλιώς απορρίπτεται η αγωγή της αναγωγής. 53/525

Τράπεζα
Τόκοι από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων με Τράπεζες και αναστολή
αναγκαστικών εκτελέσεων κατά οφειλετών. Ν. 2789/2000. Διενέργεια πλειστηριασμού
από Τράπεζα κατά οφειλέτου. Πότε και πώς ακυρώνεται. Περιστατικά. 124/206
Τράπεζα. Βιβλιάριο καταθέσεως. Είναι ιδιωτικό έγγραφο και αποτελεί πλήρη απόδειξη
για όσα αναγράφονται σ’ αυτό. Ανάληψη χρημάτων από τρίτο που έκλεψε το βιβλιάριο.
Πότε ευθύνη της Τράπεζας. 1082/105
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δανειοδότηση από αυτό ή από τράπεζες σε
βιομηχανικές ή άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μόνιμες μηχανικές εγκαταστάσεις.
Επιτρεπτή η εγγραφή υποθήκης και στα μηχανήματα. Απαγόρευση εκποιήσεως ή
μισθώσεως πριν εξοφληθεί το δάνειο (Ν.4112/29). Τέτοιες επιχειρήσεις είναι και οι
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τουριστικές. Περιστατικά. 1161/154

Τράπεζα της Ελλάδος
Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη. Πότε ασκείται καταχρηστικά από τον εργοδότη. Τράπεζα
της Ελλάδος. Κανονισμός για τους υπαλλήλους. Περιστατικά. 226/400

Τριτανακοπή
Τριτανακοπή. Ποιος έχει δικαίωμα να την ασκήσει. 978/300
Τριτανακοπή. Ποιοι δικαιούνται να την ασκήσουν. Συμπαικτική δίκη. Περιστατικά. 1131/318

Τροχαία
Αυτοκινητικό ατύχημα από πρόσκρουση αυτοκινήτου με μοτοποδήλατο. Συνυπαιτιότητα.
Σχεδιάγραμμα της Τροχαίας που δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Ποσοστά
συνυπαιτιότητας (40% και 60%). 492/554

Υ
Υιοθεσία
Υιοθεσία. Λύση υιοθεσίας ενηλίκου. Λύεται πάντοτε με δικαστική απόφαση. Λόγοι λύσεως
(αποκλήρωση – αχαριστία). Περιστατικά. 278/159

Υπαιτιότητα
Αδικοπραξία. Έννοια. Παράβαση ποινικής διάταξης (άρθρο 299 Π.Κ.). Απαιτείται
υπαιτιότητα του δράστη. Αν δεν δύναται να καταλογισθεί στον δράστη ως προϊόν της
βούλησής του, δεν υπάρχει το στοιχείο της υπαιτιότητας και επομένως αδικοπραξία.
Περίπτωση μέθης. Απαραίτητα πρέπει να προτείνεται ως λόγος απαλλαγής του
αδικοπραγήσαντος κατά την πρώτη συζήτηση. 203/628

Υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων
Υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων. Έχει καθιερωθεί πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία
(άρθρο 42 παρ. 49 ν. 1876/90). Αν απασχοληθεί και έκτη ημέρα της εβδομάδας, δικαιούται
να λάβει το 1/25 του μηνιαίου μισθού. 321/413

Υπόσχεση αφηρημένη
Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους. Συντάσσεται με έγγραφο που
αποτελεί συστατικό τύπο και υποκείμενο σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου. Αν δεν
έχει χαρτοσημανθεί όμως το έγγραφο και προσκομίζεται σε φωτοαντίγραφο χωρίς
το χαρτόσημο προσαγωγής, η αγωγή απορρίπτεται γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη το
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προσκομιζόμενο έγγραφο που είναι συστατικό και όχι αποδεικτικό. 931/92
Αναγνώριση χρέους ή αφηρημένη υπόσχεση χρέους (873875 ΑΚ). Οι διατάξεις αυτές δεν
ρυθμίζουν και την αναγνώριση χρέους αν αναφέρεται η αιτία από την οποία προέρχεται το
χρέος. Σε τέτοια περίπτωση είναι ζήτημα ερμηνείας της βούλησης των συμβληθέντων να κριθεί
αν η αναγνώριση έχει την έννοια της συμβατικής ομολογίας του χρέους ή αν η αναγνώριση
έχει την έννοια ότι με αυτήν γεννάται αυτοτελής αιτία. Σημασία της διάκρισης αυτής. 20/613

Υπερεργασία
Αυτοκίνητα φορτηγά. Ώρες εργασίας των οδηγών. (β.δ. 28/1938). Ώρες εργασίας
εβδομαδιαία (40 ώρες). Πότε υπερεργασία και πότε υπερωρίες. 2/373
Υπηρεσίες ασφαλείας (ν. 2518/1997). Έργο των υπηρεσιών αυτών. Το προσωπικό ασφαλείας
απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας που εκδίδεται από την αστυνομική διεύθυνση του νομού,
αλλιώς η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και η ακυρότητά της εξετάζεται αυτεπάγγελτα. Άρα
δεν καθίσταται ο εργοδότης υπερήμερος λόγω ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας. Τι δικαιούται να διεκδικήσει ο εργαζόμενος με βάση τη σχέση εργασίας (επιδόματα
εορτών, προσαύξηση νυκτερινής εργασίας, παράνομες υπερωρίες, άδεια). Υπερεργασία.
Έννοια. Ετοιμότητα προς εργασία. Έννοια. Περιστατικά. 31/376
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Υπερεργασία, υπερωριακή εργασία. Έννοια των όρων
αυτών. Συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι οι τυχόν καταβαλλόμενες υπέρτερες
των κατωτάτων ορίων αποδοχές θα συμψηφίζονται στις απαιτήσεις του μισθωτού για
παροχή υπερεργασίας ή εργασίας σε ημέρες Σαββάτου. Είναι νόμιμη τέτοια συμφωνία
όμως είναι άκυρη για υπερωρίες. Διευθύνοντες υπάλληλοι. Ποιοι θεωρούνται. 223/399
Σύμβαση εργασίας. Εβδομάδα των 5 εργασίμων ημερών (ν. 133/1975). Καθιέρωση της
εβδομαδιαίας εργασίας σε 45 ώρες. Περιορισμός των 45 ωρών σε 40 από την ΕΓΣΣΕ/
14.2.1984. Για τους εργαζόμενους 6 ημέρες την εβδομάδα το νόμιμο ωράριο είναι 8 ώρες
την ημέρα. Η απασχόληση πέραν των 40 ωρών και μέχρι 48 την εβδομάδα συνιστά
υπερεργασία και ο εργαζόμενος δικαιούται ωρομίσθιο από 4148 ώρες προσαυξημένο
κατά 25%. Η εργασία πέρα από τις 48 ώρες είναι υπερωριακή εργασία. Απασχόληση
το Σάββατο ή Κυριακή ως έκτη ημέρα για τους απασχολούμενους με το σύστημα της
πενθήμερης εργασίας δεν αποτελεί ούτε υπερεργασία ούτε υπερωρία. 737/429
Σύμβαση εργασίας. Υπερεργασία και υπερωρία. Έννοια των όρων. Ωράριο υπαλλήλων
καταστημάτων. Εργασία κατά την Κυριακή. 1182/452

Υπεργολάβος
Σύμβαση έργου. Πότε χωρεί υποκατάσταση του εργολάβου από υπεργολάβο. Ο
υπεργολάβος δεν μπορεί να στραφεί για την αμοιβή του κατά του εργοδότη εκτός αν και
ο ίδιος εργάσθηκε σωματικά (702 ΑΚ) Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. Προυποθέσεις
και στοιχεία της για το ορισμένο. Έφεση. Στοιχεία της. 444/245

Υπερημερία
Δεδικασμένο για μεταγενέστερους μισθούς υπερημερίας. Η αγωγή για τους μεταγενέστερους
μισθούς δεν υπόκειται στην τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 1 ν. 3198/1955.
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Υπερημερία εργοδότη λόγω άκυρης καταγγελίας. Πώς παύει η υπερημερία. 29/376
Υπερημερία εργοδότη λόγω ακυρότητος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
Ένσταση του εργοδότη ότι θα μπορούσε ο εργαζόμενος να εξεύρει ευχερώς εργασία
(656.2. Α.Κ.). Τι πρέπει να περιλαμβάνει η ένσταση. 472/418
Υπερημερία δανειστή. Στοιχεία. Πώληση ακινήτου με τίμημα που θα λάμβανε ο αγοραστής
από δάνειο του Ο.Ε.Κ. Καθυστέρηση εκταμίευσης του δανείου. Εκταμίευση μετά την
(τρίμηνη) προθεσμία. Προσφορά του δανείου και τόκων υπερημερίας. Συνέπειες. 290/18
Υπερημερία οφειλέτου στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις. Δικαίωμα του δανειστή μετά την
παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 383 ΑΚ ή αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για εφαρμογή
του άρθρου 385 ΑΚ, να απαιτήσει αποζημίωση ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, όχι
όμως αθροιστικά τα δικαιώματα αυτά. Ζημία του δανειστή. Περιστατικά. 509/46

Υπερωρία
Αυτοκίνητα φορτηγά. Ώρες εργασίας των οδηγών. (β.δ. 28/1938). Ώρες εργασίας
εβδομαδιαία (40 ώρες). Πότε υπερεργασία και πότε υπερωρίες. 2/373
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Υπερεργασία, υπερωριακή εργασία. Έννοια των όρων
αυτών. Συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι οι τυχόν καταβαλλόμενες υπέρτερες
των κατωτάτων ορίων αποδοχές θα συμψηφίζονται στις απαιτήσεις του μισθωτού για
παροχή υπερεργασίας ή εργασίας σε ημέρες Σαββάτου. Είναι νόμιμη τέτοια συμφωνία
όμως είναι άκυρη για υπερωρίες. Διευθύνοντες υπάλληλοι. Ποιοι θεωρούνται. 223/399
Σύμβαση εργασίας. Εβδομάδα των 5 εργασίμων ημερών (ν. 133/1975). Καθιέρωση της
εβδομαδιαίας εργασίας σε 45 ώρες. Περιορισμός των 45 ωρών σε 40 από την ΕΓΣΣΕ/
14.2.1984. Για τους εργαζόμενους 6 ημέρες την εβδομάδα το νόμιμο ωράριο είναι 8 ώρες
την ημέρα. Η απασχόληση πέραν των 40 ωρών και μέχρι 48 την εβδομάδα συνιστά
υπερεργασία και ο εργαζόμενος δικαιούται ωρομίσθιο από 4148 ώρες προσαυξημένο
κατά 25%. Η εργασία πέρα από τις 48 ώρες είναι υπερωριακή εργασία. Απασχόληση
το Σάββατο ή Κυριακή ως έκτη ημέρα για τους απασχολούμενους με το σύστημα της
πενθήμερης εργασίας δεν αποτελεί ούτε υπερεργασία ούτε υπερωρία. 737/429
Σύμβαση εργασίας. Υπερεργασία και υπερωρία. Έννοια των όρων. Ωράριο υπαλλήλων
καταστημάτων. Εργασία κατά την Κυριακή. 1182/452

Υπηρεσίες ασφαλείας
Υπηρεσίες ασφαλείας (ν. 2518/1997). Έργο των υπηρεσιών αυτών. Το προσωπικό ασφαλείας
απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας που εκδίδεται από την αστυνομική διεύθυνση του νομού,
αλλιώς η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και η ακυρότητά της εξετάζεται αυτεπάγγελτα. Άρα
δεν καθίσταται ο εργοδότης υπερήμερος λόγω ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας. Τι δικαιούται να διεκδικήσει ο εργαζόμενος με βάση τη σχέση εργασίας (επιδόματα
εορτών, προσαύξηση νυκτερινής εργασίας, παράνομες υπερωρίες, άδεια). Υπερεργασία.
Έννοια. Ετοιμότητα προς εργασία. Έννοια. Περιστατικά. 31/376

Υποθήκη
Υποθήκη. Εξασφάλιση των τόκων. Προϋποθέσεις. 1153/149
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Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δανειοδότηση από αυτό ή από τράπεζες σε βιομηχανικές ή
άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μόνιμες μηχανικές εγκαταστάσεις. Επιτρεπτή η εγγραφή
υποθήκης και στα μηχανήματα. Απαγόρευση εκποιήσεως ή μισθώσεως πριν εξοφληθεί το δάνειο
(Ν.4112/29). Τέτοιες επιχειρήσεις είναι και οι τουριστικές. Περιστατικά. 1161/150

Φ

Φθορές
Μίσθωση. Αγωγή για φθορές του μισθίου, έστω και από αδικοπραξία του μισθωτή.
Η αξίωση παραγράφεται σε έξι μήνες από την παράδοση του μισθίου (602.1 ΑΚ).
Παραγραφή σε επιδικία. Διακοπή και με την κοινοποίηση ενδίκου μέσου (έφεσης) που
λογίζεται ως διαδικαστική πράξη (261 ΑΚ). Περιστατικά. 142/624

Φόρος
Ι.Κ.Α. Οφειλόμενες εισφορές ή φόρος προς το δημόσιο. Ευθύνονται για την καταβολή
τους και οι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές Α.Ε. κ.λ.π.
(άρθρο 115 ν. 2238/1994) με την ατομική τους περιουσία. 1168/323

Χ
Χρησιδάνειο
Χρησιδάνειο. Κατά ποίου στρέφεται η αγωγή για τη διεκδίκηση του πράγματος. 975/95
Διεκδικητική αγωγή. Εγείρεται από τον κύριο κατά του κατόχου κατά τον χρόνο της
άσκησης της αγωγής, αδιάφορα αν αυτός νέμεται στο δικό του όνομα ή στο όνομα
άλλου. Ο ενάγων βαρύνεται με την απόδειξη της παθητικής νομιμοποίησης. Αποδοχή
κληρονομίας. Οποτεδήποτε και αν γίνει ανατρέχει στον χρόνο του θανάτου. Χρησιδάνειο.
Ένσταση κατά του ενάγοντος. 225/115

Χρησικτησία
Τακτική χρησικτησία. Απαραίτητα στοιχεία της. Έννοια της καλής πίστεως. 558/255
Διεκδικητική αγωγή ακινήτου που η κτήση της κυριότητας στηρίζεται στην έκτακτη
χρησικτησία. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. 117/115
Έκτακτη χρησικτησία σύμφωνα με το βυζαντινό ρωμαϊκό δίκαιο. Στοιχεία που
απαιτούνται. Χωρούσε και σε δημόσια κτήματα (και δάση και δασικές εκτάσεις) αρκεί να
έχει συμπληρωθεί 30ετία καλόπιστης νομής μέχρι 11/9/1915. Δάσος. Έννοια. 35/111
Διεκδικητική αγωγή. Αν στηρίζεται σε χρησικτησία απαραίτητο να επικαλείται πράξεις
νομής που αρμόζουν στην φύση του διεκδικουμένου. Περιστατικά. 558/127
Έκτακτη χρησικτησία. Στοιχεία της. Πότε η σχετική αγωγή είναι αόριστη. Περιστατικά. 586/129
Κοινωνία (ή συγκυριότητα). Ο κοινωνός αν κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγμα, θεωρείται
ότι κατέχει αυτό και στο όνομα των λοιπών κοινωνών και δεν μπορεί να αντιτάξει κατ’αυτών
αποσβεστική ή κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία), προτού καταστήσει γνωστό στους
άλλους κοινωνούς ότι αποφάσισε να νέμεται το κοινό ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο
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από την μερίδα του. Η γνωστοποίηση γίνεται ρητά ή σιωπηρά. Αρκεί η γνώση του συγκυρίου
για την αντιποίηση του κατέχοντος το κοινό από οποιονδήποτε και αν προέρχεται. 905/135
Επικαρπία. Κτήση επικαρπίας με χρησικτησία. 944/137
Αναδασμός. Κτήση κυριότητας με πρωτότυπο τρόπο από τον παραχωρησιούχο με την
κύρωση του σχετικού πίνακα και την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
εγκριτικής του πίνακα πράξεως της αρμοδίας αρχής. Αποκτάται επίσης και η νομή του ακινήτου
ελεύθερο από κάθε εμπράγματο δικαίωμα πλην των δουλειών. Χωρεί χρησιδεσποτεία
από τρίτον στο ακίνητο μετά την έκδοση και δημοσίευση της σχετικής πράξεως και κτήση
κυριότητας (από τον τρίτο) με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία. 953/138
Κτηματική ομάδα (Ν.Δ. 177/1781923). Σχέδιο πόλεως. Διαδικασία έκδοσης παραχωρητηρίου
(τίτλων ιδιοκτησίας). Κτηματική ομάδα Καλαβρύτων. Νομή και χρησικτησία δεν χωρούν σε
ακίνητα που παραχωρήθηκαν πριν μεταγραφεί το παραχωρητήριο. 1124/605
Δουλεία πραγματική. Έννοια. Κτήση της δουλείας με έκτακτη χρησικτησία (απόκτηση
οιονεί νομής). Προϋποθέτει όμως ότι ο ασκών την οιονεί νομή της δουλείας είναι
κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου, αλλιώς η εικοσαετία αρχίζει από τότε που θα γίνει
κύριος. Αρνητική δουλεία. Η εικοσαετία αρχίζει από τότε που απαγόρευσε ο κύριος του
δεσπόζοντος στον κύριο του δουλεύοντας την πράξη που αποτελεί τ ο περιεχόμενο της
δουλείας (π.χ. δουλεία φωτισμού και αερισμού). 533/126

Ψ
Ψιλή κυριότητα
Πολυκατοικία. Διαχειριστής. Επικαρπία και ψιλή κυριότητα. Ενάγεται για τις κοινόχρηστες
δαπάνες ο επικαρπωτής. 856/593

Ψυχική οδύνη
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός μοτοποδηλάτου που οδηγούσε χωρίς κράνος και
τραυματίστηκε θανάσιμα σε σύγκρουση με αυτοκίνητο. Συνυπαίτιος σε ποσοστό 15%.
Αποζημίωση για ψυχική οδύνη υπέρ κουνιάδου και θείου δεν επιδικάζεται. 11/518
Αδικοπραξία. Έξοδα κηδείας. Τι περιλαμβάνουν. Η αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Δεν είναι
απαραίτητο να εξειδικεύει ο ενάγων τα προσδιοριστικά στοιχεία της κοινωνικής και περιουσιακής
κατάστασης του δικαιούχου και του υπόχρεου. Οικογένεια. Ποιους περιλαμβάνει. 560/53
Ψυχική οδύνη. Οι γαμβροί και νύμφες (αγχιστείς δεύτερου βαθμού εκ πλαγίου) και ανεψιοί
του θανόντος, δεν περιλαμβάνονται στην οικογένεια του άρθρου 932 ΑΚ και συνεπώς δεν
νομιμοποιούνται να ζητήσουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. 18/612
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ

Ω
Ωράριο
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία για μειωμένη απασχόληση είτε με τη μορφή του μειωμένου
ωραρίου είτε με τη μορφή της εκ περιτροπής εργασίας, απαιτεί έγγραφο τύπο, αλλιώς
θεωρείται σύμβαση πλήρους απασχόλησης και ανεξάρτητα αν απασχολείται ο μισθωτός
ολόκληρο το ωράριο, δικαιούται να λάβει όλες τις νόμιμες αποδοχές του. 885/444
Σύμβαση εργασίας. Υπερεργασία και υπερωρία. Έννοια των όρων. Ωράριο υπαλλήλων
καταστημάτων. Εργασία κατά την Κυριακή. 1182/452

