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πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Δηξήλε Κηνπξθηζόγινπ - Πεηξνπιάθε, Αληηπξόεδξν ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ, Διέλε Γηνλπζνπνύινπ, νθία Νηάληνπ, Γεώξγην Υντκέ θαη Ναπζηθά
Φξάγθνπ,
Αξενπαγίηεο.
πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ, ζηηο 17 Μαξηίνπ 2017, κε ηελ
παξνπζία θαη ηνπ Γξακκαηέα Αζαλαζίνπ Ληάπε, γηα λα δηθάζεη κεηαμύ:
Σνπ αλαηξεζείνληνο: Β. Γ. ηνπ Α., θαηνίθνπ ..., ν νπνίνο εθπξνζσπήζεθε από ηνλ
πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ ηέξγην Κνπθνύδε κε δήισζε ηνπ άξζξνπ 242 παξ. 2 ΚΠνιΓ.
Σσλ αλαηξεζηβιήησλ: 1) Ν. Γ. ηνπ Γ., θαηνίθνπ ..., πνπ δελ παξαζηάζεθε, νύηε
εθπξνζσπήζεθε ζην αθξναηήξην θαη 2) ΝΠΙΓ κε ηελ επσλπκία "ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ ΑΠΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ", πνπ
εδξεύεη ζηελ Αζήλα θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα, σο εηδηθνύ δηαδόρνπ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο
κε ηελ επσλπκία "...", ηεο νπνίαο ε άδεηα ιεηηνπξγίαο αλαθιήζεθε, ην νπνίν εθπξνζσπήζεθε
από
ηνλ
πιεξεμνύζην
δηθεγόξν
ηνπ
Βαζίιεην
Κνύξηε.
Η έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ από 10-6-2009 αγσγή ηνπ ήδε αλαηξεζείνληνο, πνπ
θαηαηέζεθε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο. Δθδόζεθαλ νη απνθάζεηο:
23992/2011 κε νξηζηηθή θαη 19511/2013 νξηζηηθή ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 387/2015 ηνπ
Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο. Σελ αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο απόθαζεο δεηεί ν
αλαηξεζείσλ
κε
ηελ
από
29-6-2016
αίηεζή
ηνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο απηήο, κε Δηζεγήηξηα ηελ Αξενπαγίηε Ναπζηθά Φξάγθνπ,
πνπ εθθσλήζεθε από ην πηλάθην, παξαζηάζεθαλ κόλν ν αλαηξεζείσλ θαη ην 2ν ησλ
αλαηξεζηβιήησλ όπσο ζεκεηώλεηαη πην πάλσ. Ο πιεξεμνύζηνο ηνπ παξαζηάληνο
αλαηξεζηβιήηνπ δήηεζε ηελ απόξξηςε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο θαη ηελ θαηαδίθε ηνπ αληηδίθνπ
κέξνπο
ζηε
δηθαζηηθή
δαπάλε.
ΚΔΦΘΗΚΔ
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Καηά ην άξζξν 576 παξ. 2 ΚΠνιΓ αλ ν αληίδηθνο εθείλνπ πνπ επέζπεπζε ηε ζπδήηεζε δελ
εκθαληζηεί ή εκθαληζηεί αιιά δελ ιάβεη κέξνο ζ' απηή κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ν λόκνο, ν
Άξεηνο Πάγνο εμεηάδεη απηεπαγγέιησο αλ θιεηεύζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα θαη ζε
θαηαθαηηθή πεξίπησζε πξνρσξεί ζηε ζπδήηεζε παξά ηελ απνπζία εθείλνπ πνπ έρεη
θιεηεπζεί. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ' αξηζκ. …/21-10-2016
έθζεζε επηδόζεσο ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή ηνπ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο Υ. Ρ., πνπ
πξνζθνκίδεη θαη επηθαιείηαη ν αλαηξεζείσλ, αθξηβέο αληίγξαθν ηεο ππό θξίζε αηηήζεσο
αλαηξέζεσο κε ηελ θάησ από απηήλ πξάμε θαηάζεζεο θαη νξηζκνύ δηθαζίκνπ θαη θιήζε γηα
ζπδήηεζε θαηά ηελ αλαθεξόκελε ζηελ αξρή ηεο παξνύζαο δηθάζηκν, λόκηκα θαη εκπξόζεζκα
επηδόζεθε ζηνλ πξώην αλαηξεζίβιεην κε ηελ επηκέιεηα ηνπ έρνληνο πξνο ηνύην
πιεξεμνπζηόηεηα δηθεγόξνπ ηνπ αλαηξεζείνληνο. Ο πξώηνο αλαηξεζίβιεηνο όκσο, δελ
εκθαλίζζεθε θαηά ηελ εθθώλεζε ηεο πξνθεηκέλεο ππόζεζεο από ηε ζεηξά ηνπ νηθείνπ

πηλαθίνπ ζηελ σο άλσ δηθάζηκν. Δπνκέλσο πξέπεη, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 576 παξ. 2 ΚΠνιΓ, λα πξνρσξήζεη ε ζπδήηεζε παξά ηελ απνπζία απηνύ.
Καηά ην άξζξν 929 ΑΚ, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζώκαηνο ή ηεο πγείαο πξνζώπνπ, ε
απνδεκίσζε πεξηιακβάλεη... θαη νηηδήπνηε ν παζώλ ζα ζηεξείηαη ζην κέιινλ. Καηά δε ην
άξζξν 298 ΑΚ ε απνδεκίσζε πεξηιακβάλεη... θαη ην δηαθπγόλ θέξδνο. Σέηνην θέξδνο
ινγίδεηαη εθείλν πνπ πξνζδνθά θαλείο κε πηζαλόηεηα ζύκθσλα κε ηε ζπλεζηζκέλε πνξεία
ησλ πξαγκάησλ ή ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο θαη ηδίσο ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά κέηξα πνπ έρνπλ
ιεθζεί. Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο πξνθύπηεη, όηη αλ βιαβεί ην ζώκα ή ε πγεία πξνζώπνπ
από αδηθνπξαμία, ε απνδεκίσζε πεξηιακβάλεη θαη νηηδήπνηε ν παζώλ ζα ζηεξείηαη ζην
κέιινλ, όπσο όηαλ από αδηθνπξαμία, ηξαπκαηηζζεί ν εξγαδόκελνο θαη θαηαζηεί αλίθαλνο
πξνο εξγαζία. ηελ πεξίπησζε απηή γηα λα δηθαησζεί ηξαπκαηηζζείο ηελ πην πάλσ
απνδεκίσζε, δειαδή ηα δηαθπγόληα εηζνδήκαηα, πξέπεη λα επηθαιεζζεί ζηελ αγσγή ηνπ θαη
λα απνδείμεη, όηη δελ κπόξεζε ζην θξίζηκν ρξνληθό δηάζηεκα λα αζθήζεη ηελ επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνεγνπκέλσο αζθνύζε θαη όηη κε πηζαλόηεηα θαη ηε ζπλήζε πνξεία ησλ
πξαγκάησλ ζα αζθνύζε, αλ δελ ηξαπκαηηδόηαλ, θαη έηζη δεκηώζεθε νξηζκέλν πνζό πνπ
θέξδηδε πξνεγνπκέλσο από ηελ ίδηα εξγαζία. Γελ απαηηείηαη όκσο λα αλαθέξεηαη ζηελ αγσγή
θαη λα απνδεηθλύεηαη ην πξόζσπν ηνπ εξγνδόηε, ζηνλ νπνίν ζα εξγαδόηαλ ζην κέιινλ θαη αλ
απηόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απαζρνιήζεη ηνλ ηξαπκαηηζζέληα (ΑΠ 743/ 2003). Δμάιινπ
θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξηζκ. 19 ηνπ ΚΠνιΓ, αλαίξεζε επηηξέπεηαη αλ ε απόθαζε
δελ έρεη λόκηκε βάζε θαη ηδίσο αλ δελ έρεη θαζόινπ αηηηνινγίεο ή έρεη αηηηνινγίεο
αληηθαηηθέο ή αλεπαξθείο ζε δεηήκαηα πνπ αζθνύλ νπζηώδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο
δίθεο. Από ηε δηάηαμε απηή, πνπ απνηειεί θύξσζε ηεο παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 3 ηνπ
πληάγκαηνο, πξνθύπηεη όηη ν παξώλ ιόγνο αλαίξεζεο ηδξύεηαη όηαλ ζηελ ειάζζνλα πξόηαζε
ηνπ λνκηθνύ ζπιινγηζκνύ δελ εθηίζεληαη θαζόινπ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (έιιεηςε
αηηηνινγίαο) ή όηαλ ηα εθηηζέκελα δελ θαιύπηνπλ όια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηνπ
πξαγκαηηθνύ ηνπ εθαξκνζηένπ θαλόλα δηθαίνπ γηα ηελ επέιεπζε ηεο έλλνκεο ζπλέπεηαο πνπ
απαγγέιζεθε ή ηελ άξλεζή ηεο (αλεπαξθήο αηηηνινγία) ή όηαλ αληηθάζθνπλ κεηαμύ ηνπο
(αληηθαηηθή αηηηνινγία). Γηα λα είλαη νξηζκέλνο ν ιόγνο απηόο πξέπεη λα δηαιακβάλνληαη ζην
αλαηξεηήξην: α) νη πξαγκαηηθέο παξαδνρέο ηεο απόθαζεο ή κλεία όηη απηή δελ έρεη θαζόινπ
αηηηνινγίεο, β) ν ηζρπξηζκόο (αγσγηθόο, έλζηαζε) θαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ πξνηάζεθαλ γηα ηε
ζεκειίσζή ηνπ, σο πξνο ηνλ νπνίν ε έιιεηςε, ε αλεπάξθεηα, ή ε αληίθαζε θαη ε ζύλδεζή ηνπ
κε ην δηαηαθηηθό θαη γ) εμεηδίθεπζε ηνπ ζθάικαηνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, δειαδή, αλ πξόθεηηαη
γηα παληειή έιιεηςε αηηηνινγίαο, κλεία κόλν ηνύηνπ, αλ πξόθεηηαη γηα αλεπαξθή αηηηνινγία,
πνία επηπιένλ πεξηζηαηηθά έπξεπε λα αλαθέξνληαη ή σο πξνο ηη ππάξρεη έιιεηςε λνκηθνύ
ραξαθηεξηζκνύ θαη, αλ πξόθεηηαη γηα αληηθαηηθέο αηηηνινγίεο, πνίεο είλαη απηέο, ζε ηη
ζπλίζηαηαη ε αληίθαζε θαη από πνύ πξνθύπηεη. Γελ έρεη, όκσο, εθαξκνγή ε παξαπάλσ
δηάηαμε, όηαλ νη ειιείςεηο αλάγνληαη ζηελ εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ θαη, ηδίσο, ζηελ
αλάιπζε, ζηάζκηζε θαη αηηηνιόγεζε ηνπ πνξίζκαηνο πνπ εμάγεηαη απ' απηή, γηαηί ζηελ θξίζε
ηνπ απηή ην δηθαζηήξην πξνβαίλεη αλέιεγθηα θαηά ην άξζξν 561 παξ. 1 ηνπ ΚΠνιΓ, εθηόο αλ
δελ είλαη ζαθέο θαη πιήξεο ην πόξηζκα θαη γηα ην ιόγν απηόλ γίλεηαη αδύλαηνο ν αλαηξεηηθόο
έιεγρνο. Γειαδή, κόλν ην ηη απνδείρζεθε ή δελ απνδείρζεθε είλαη αλάγθε λα εθηίζεηαη ζηελ
απόθαζε πιήξσο θαη ζαθώο θαη όρη γηαηί απνδείρζεθε ή γηαηί δελ απνδείρζεθε. Σα
επηρεηξήκαηα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ δελ
ζπληζηνύλ παξαδνρέο, κε βάζε ηηο νπνίεο δηακνξθώλεηαη ην απνδεηθηηθό πόξηζκα θαη,

ζπλεπώο, δελ απνηεινύλ "αηηηνινγία" ηεο απόθαζεο, ώζηε, ζην πιαίζην ηεο ππόςε δηάηαμεο
ηνπ άξζξνπ 559 αξηζκ. 19 ηνπ ΚΠνιΓ, απηή λα επηδέρεηαη κνκθή γηα αληηθαηηθόηεηα ή
αλεπάξθεηα, ελώ δελ δεκηνπξγείηαη ν ίδηνο ιόγνο αλαίξεζεο, νύηε εμαηηίαο ηνπ όηη ην
δηθαζηήξην δελ αλαιύεη ηδηαηηέξσο θαη δηεμνδηθά ηα επηρεηξήκαηα ησλ δηαδίθσλ, πνπ δελ
ζπληζηνύλ απηνηειείο ηζρπξηζκνύο, νπόηε ν ζρεηηθόο ιόγνο αλαίξεζεο είλαη απαξάδεθηνο.
Σέινο, από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 561 παξ. 1 ΚΠνιΓ πξνθύπηεη όηη ε εθηίκεζε από ην
δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, εθόζνλ δελ παξαβηάζηεθαλ κε απηά
θαλόλεο νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξκελεπηηθνί, ή εθόζνλ
ε εθηίκεζή ηνπο δελ ηδξύεη ιόγνπο αλαίξεζεο από ηνπο αξηζκνύο 19 θαη 20 ηνπ άξζξνπ 559
ηνπ ΚΠνιΓ, είλαη από ηνλ Άξεην Πάγν αλέιεγθηε θαη, επνκέλσο, ν αληίζηνηρνο ιόγνο
αλαίξεζεο, από ην πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρεη θακία από ηηο
πξναλαθεξόκελεο εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, είλαη απαξάδεθηνο, θαζόζνλ πιήηηεηαη πιένλ ε
νπζία ηεο ππόζεζεο πνπ δελ ππόθεηηαη ζε αλαηξεηηθό έιεγρν. ηελ θξηλόκελε πεξίπησζε, ην
Μνλνκειέο Δθεηείν Θεζζαινλίθεο, κε ηελ πξνζβαιινκέλε 387/2015 απόθαζή ηνπ δέρζεθε
αλέιεγθηα ηα εμήο θαηά ην ελδηαθέξνλ κέξνο ηεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο βαζηκόηεηαο ηνπ
δεύηεξνπ αλαηξεηηθνύ ιόγνπ: "Βάζεη ηεο ππ' αξηζκ. 31809/2006 ηειεζηδίθνπ πιένλ
απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο (βι. ην ππ' αξηζκ. πξση.
…/27.1.2006 πηζηνπνηεηηθό ηνπ γξακκαηέσο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο) θξίζεθε επί
ιέμεη όηη: "...ηηο 15.6.2004 θαη πεξί ώξα 15.15, ν ελάγσλ (ελλνεί ηνλ Β. Γ.) εθηλείην κε ην
δίθπθιν πνδήιαηό ηνπ ζηελ επαξρηαθή νδό Νέσλ Μνπδαληώλ - Νέαο Καιιηθξάηεηαο
(παξαιηαθή) ηνπ Ννκνύ Υαιθηδηθήο, κε θαηεύζπλζε από ηα Νέα Μνπδαληά πξνο ηε Νέα
Καιιηθξάηεηα. ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε, δειαδή πξνο ηα Νέα Μνπδαληά, εθηλείην ηελ ίδηα
ώξα ν πξώηνο ελαγόκελνο (ελλνεί ηνλ Ν. Γ.) νδεγώληαο ην ππ' αξηζκ. ... ΙΥΔ απηνθίλεηό ηνπ,
πνπ ήηαλ αζθαιηζκέλν γηα δεκίεο πξνο ηξίηνπο ζηελ δεύηεξε ελαγνκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξία
(ελλνεί ηελ "...", ηεο νπνίαο όκσο αλαθιήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ππεηζήιζε θαηά λόκνλ
ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο ην λνκηθό πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε ηελ
επσλπκία
"ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΑΦΑΛΙΔΩ
ΔΤΘΤΝΗ
ΔΞ
ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ"). ην 5,5 ρηιηόκεηξν, ζην νπνίν ε άλσ νδόο είλαη νξηδόληηα επζεία, δηπιήο
θαηεύζπλζεο, κε πιάηνο 3,5 κέηξα αλά θαηεύζπλζε θαη δηπιή δηαρσξηζηηθή γξακκή, ην
νδεγνύκελν από ηνλ πξώην ελαγόκελν απηνθίλεην παξεμέθιηλε από ηελ πνξεία ηνπ θαη
εηζήιζε ζην αληίζεην ξεύκα πνξείαο, όπνπ εθηλείην θαλνληθά κε ην πνδήιαηό ηνπ ν ελάγσλ
κε απνηέιεζκα ηελ παξάζπξζε ηνπ πνδειάηνπ θαη ηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπ ελάγνληνο. Σν
αηύρεκα θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ, κε βάζε ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο έιαβε ρώξα,
νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηόηεηα ηνπ πξώηνπ ελαγνκέλνπ νδεγνύ, ρσξίο νπνηαδήπνηε
ζπλππαηηηόηεηα λα βαξύλεη ηνλ ελάγνληα. Η ακέιεηα ηνπ ελαγνκέλνπ νδεγνύ ζπλίζηαηαη ζην
όηη νδεγνύζε ην απηνθίλεηό ηνπ ρσξίο λα έρεη δηαξθώο ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ
νδήγεζε, κε απνηέιεζκα λα ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ, λα παξεθιίλεη από ην
ξεύκα πνξείαο ηνπ θαη λα εηζέιζεη ζην αληίζεηα ξεύκα, ζην νπνίν εθηλείην θαλνληθά ην
πνδήιαην πνπ νδεγνύζε ν ελάγσλ, ν νπνίνο δελ κπόξεζε λα αληηδξάζεη κε νπνηνλδήπνηε
ηξόπνλ ζηελ αηθληδηαζηηθή ελέξγεηα ηνπ ελαγνκέλνπ νδεγνύ... Πεξαηηέξσ, απνδείρζεθε από
ην επίδηθν αηύρεκα ν ελάγσλ ηξαπκαηίζζεθε θαη κεηαθέξζεθε ακέζσο ζην Γεληθό
Ννζνθνκείν …, όπνπ δηαπηζηώζεθε όηη ππέζηε θάηαγκα πιεπξώλ αξηζηεξά, θάηαγκα
πλεπκνλνζώξαθα αξηζηεξά, θάηαγκα αξηζηεξνύ βξαρηνλίνπ, θάηαγκα θλεκηαίνπ ζπνλδύινπ
δεμηά, παξάιπζε θεξθηδηθνύ λεύξνπ θαη ηξαπκαηηθέο νπιέο. Μεηά ηηο δηαπηζηώζεηο απηέο

ηνπνζεηήζεθε θνιάξν ζηνλ απρέλα ηνπ, ζπζθεπή παξνρέηεπζεο ησλ πγξώλ από ηνλ
πλεπκνλνζώξαθα θαη θαζεηήξαο νύξσλ. Μεηά από ηξεηο εκέξεο ηνπνζεηήζεθε
κεξνθλεκνπνδηθόο γύςηλνο επίδεζκνο ζηό δεμηό ηνπ γόλαην, ν νπνίνο αθαηξέζεθε κεηά από
εμήληα εκέξεο θαη παξέκεηλε ζε πιήξε αθηλεζία. Αθνινύζσο, κεηά ηελ πάξνδν δέθα πέληε
εκεξώλ λνζειείαο, ππνβιήζεθε ζε πνιύσξε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε γεληθή λάξθσζε γηα
ηελ εζσηεξηθή νζηενζύλζεζε ηνύ βξαρηνλίνπ θαη ηνπνζεηήζεθαλ εζσηεξηθά βίδεο θαη πιάθα
θαη από ηηο 2.9.2004 έσο ηηο 2.10.2004 ηέζεθε ζην αξηζηεξό ηνπ βξαρίνλα ιεηηνπξγηθόο
λάξζεθαο. Λόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ, παξέκεηλε ζην λνζνθνκείν γηα είθνζη
ηξεηο εκέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ππνβιήζεθε ζε θπζηθνζεξαπείεο γηα λα αληηκεησπίζεη ηα
πξνβιήκαηα ζην δεμηό γόλαην θαη ζην βξαρηόλην, ζην νπνίν παξνπζίαζε: α) πεξηνξηζκό ησλ
ελεξγεηηθώλ θηλήζεσλ ηεο γιελνβξαρηνλίνπ άξζξσζεο (ώκνπ) αξηζηεξά {ακηγήο πξόζζηα
θάκςε), β) πεξηνξηζκόο ελεξγεηηθήο έθηαζεο αγθώλνο αξηζηεξά θαηά 30% θαη κηθξόηεξνο
πεξηνξηζκόο θάκςεο θαηά 15%, γ) αδπλακία έθηαζεο περενθαξπηθήο αξηζηεξά (πιήξεο), δ)
αηξνθία ξάρεο περενθαξπηθήο αληίζηνηρα κε ην βέλαξ, αηξνθία άλσ άθξνπ αξηζηεξά, ε)
κεησκέλε κπτθή ηζρύο ζε όιεο ηηο κπτθέο νκάδεο ηνπ άλσ άθξνπ αξηζηεξά, ζη) αδπλακία
ζύιιεςεο αξηζηεξά...". Δμάιινπ, κε ηελ ππ' αξηζκ, 19061/2009 ηειεζίδηθε επίζεο απόθαζε
ηνπ σο άλσ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, θξίζεθε όηη ν ελάγσλ θαηά ην ρξνληθό ζεκείν πνπ
επηζπλέβε ην παξαπάλσ πεξηγξαθόκελν αηύρεκα εξγαδόηαλ σο θεπνπξόο κε ζύκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζην "..." πνπ βξίζθεηαη ζηελ … ησλ …. Δμ αηηίαο όκσο ηνπ
ηξαπκαηηζκνύ ηνπ θαη ηεο εληεύζελ αληθαλόηεηόο ηνπ πξνο εξγαζίαλ θαηά ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 1-6-2006 κέρξη 31-7-2007, απηόο απώιεζε ην ζπλνιηθό ρξεκαηηθό πνζόλ ησλ
10.003,21 €, ην νπνίν κε ηελ ακέζσο πξνεγνπκέλσο αλαθεξζείζα απόθαζε επηδηθάζζεθε ζ'
απηόλ, ζεσξώληαο όηη εάλ δελ είρε ηξαπκαηηζζεί ζα εξγαδόηαλ θαηά ην παξαπάλσ ρξνληθό
δηάζηεκα θαη κεηά βεβαηόηεηνο πξνζδνθνύζε λα θεξδίζεη θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ
πξαγκάησλ εάλ δελ είρε ηξαπκαηηζζεί ην πξναλαθεξζέλ ρξεκαηηθό πνζόλ πνπ επηδηθάζζεθε
ηειηθώο ζ' απηόλ. Με ηελ θξηλνκέλε αγσγή ηνπ ν ελάγσλ ηζρπξίζζεθε όπσο ήδε αλαθέξζεθε,
όηη εμαηηίαο ηνπ σο άλσ ηξαπκαηηζκνύ ηνπ θαη ηεο πξνθιεζείζεο ζ' απηόλ αληθαλόηεηνο πξνο
εξγαζίαλ, απώιεζε αιιά θαη πξόθεηηαη λα απσιέζεη ηα αλαθεξόκελα αλαιπηηθώο ζηελ
αγσγή ηνπ επί κέξνπο ρξεκαηηθά πνζά πνπ κεηά βεβαηόηεηνο πξνζδνθνύζε λα θεξδίζεη από
ηελ πξναλαθεξζείζα εξγαζία ηνπ θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ εάλ δελ είρε
ηξαπκαηηζζεί θαη δήηεζε λα ππνρξεσζνύλ νη ελαγόκελνη λα ηνπ θαηαβάινπλ εηο νιόθιεξνλ
έθαζηνο εμ απηώλ γηα ηνλ πξναλαθεξζέληα ιόγνλ ην ζπλνιηθό ρξεκαηηθό πνζόλ ησλ
24,686,53 € πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απνδνρέο ηνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-8-2007 κέρξη
31-12-2009 θαη επηθνπξηθώο, ην ρξεκαηηθό πνζόλ ησλ 14.080,25 €, ελώ δήηεζε αθόκε λα
αλαγλσξηζζεί όηη νη ελαγόκελνη νθείινπλ λα ηνπ θαηαβάινπλ εηο νιόθιεξνλ έθαζηνο εμ
απηώλ ηα ιεπηνκεξώο αλαθεξόκελα ζηελ αγσγή ηνπ επί κέξνπο ρξεκαηηθά πνζά ζπλνιηθνύ
ύςνπο 227.820,12 € πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο απνδνρέο ηνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-62009 κέρξη 3-7-2022. Γηα ηελ απόδεημε ηνπ σο άλσ ηζρπξηζκνύ ηνπ όηη δειαδή απηόο ζα
εμαθνινπζνύζε λα εξγάδεηαη σο θεπνπξόο κε ζύκβαζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ζην
πξναλαθεξζέλ "...", εθηόο από ηα έγγξαθα πνπ πξνζθόκηζε θαη αθνξνύλ ηελ θαηάζηαζε ηεο
πγείαο ηνπ, πξόηεηλε λα εμεηαζζεί σο κάξηπο ελώπηνλ ηνπ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ ε
ζπγαηέξα ηνπ Δ. Γ. ε νπνία ζηηο 23-2-2010 θαηέζεζε ελόξθσο επί ιέμεη ηα εμήο: "Δίκαη θόξε
ηνπ ελάγνληνο. Από ην 1998 κέρξη ην 2004 πνπ έγηλε ην αηύρεκα εξγάδνληαλ (ελλνεί ηνλ
ελάγνληα παηέξα ηεο) ζην ... σο θεπνπξόο. Κνύξεπε ην γθαδόλ, θιάδεπε ηα δέληξα, ηα

ινπινύδηα, θξόληηδε ηνλ θήπν θαη θύιαγε ηα ζπίηηα. Έπαηξλε 550,00 € ηνλ κήλα ην 2004 θαη
ηνπ θνιινύζαλ θαη έλζεκα. Έπαηξλε ην λόκηκν κηζζό θαη ηελ αύμεζε θάζε ρξόλν. Έπαζε
παξάιπζε θεξθηδηθνύ λεύξνπ ζην ρέξη, θνπηζαίλεη από ην πόδη, έζπαζε ηέζζεξα πιεπξά θαη
ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ δελ είλαη θαιή. Παίξλεη ζύληαμε αλαπεξίαο 400,00 € θαη ηνλ
Μάτν ηνπ 2010 ζα μαλαπεξάζεη θαη πάιη γηα ηξίηε θνξά από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή γηα λα.
θξηζεί ε αλαπεξία ηνπ. Πεξλάεη θάζε δύν ρξόληα (ελλνεί από ηελ σο άλσ Δπηηξνπή). Όηαλ
έγηλε ην αηύρεκα ήηαλ 47 εηώλ, ζήκεξα είλαη 52-53 εηώλ. Γελ κπνξεί λα θάλεη θάπνηα άιιε
δνπιεηά, είλαη εξγάηεο, ήξζε ην 1994 από ηελ Γεσξγία. Γελ κπνξεί ζην ρσξηό πνπ κέλνπκε
ζηα … λα βξεη θάπνηα άιιε δνπιεηά. Όιν ηνλ ρξόλν δνύιεπε ζαλ θεπνπξόο ζην
παξαζεξηζηηθό ζπγθξόηεκα. Κνύξεπε ην γθαδόλ, θιάδεπε ηα δέληξα, ηα ινπινύδηα, κάδεπε
ηα θύιια. Σνλ πιήξσλε ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Γελ δνύιεπε
επνρηαθά, όιν ηνλ ρξόλν δνύιεπε. Πήγαηλε ζηελ δνπιεηά έλα νρηάσξν θαζεκεξηλά από ηηο
07.00 κέρξη ηηο 3.00 (ελλνεί κέρξη 15.00) θαη ην ρεηκώλα. Δίρε δνπιεηέο λα θάλεη, πξόζερε θαη
ηα ζπίηηα ηνπο. Η δνπιεηά ηνπ απαηηεί ζσκαηηθή θόπσζε, είλαη δύζθνιε δνπιεηά. Μέρξη λα
βγεη ζηελ ζύληαμε, ζηα 65 ή 67 ηνπ, πηζηεύσ όηη ζα κπνξνύζε λα θάλεη απηή ηελ δνπιεηά".
Δθηόο όκσο από ηελ παξαπάλσ έλνξθε θαηάζεζε ηεο θόξεο ηνπ, ε νπνία άιισζηε δελ
δηαβεβαίσζε ξεηώο θαη θαηεγνξεκαηηθώο όηη ν παηέξαο ηεο ζα εμαθνινπζνύζε λα εξγάδεηαη
σο θεπνπξόο ζην παξαπάλσ νηθνδνκηθό ζπγθξόηεκα σο θεπνπξόο θαη κάιηζηα κε ζύκβαζε
εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, ελ όςεη κάιηζηα θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ελ ησ κεηαμύ
αλέθπςε, από θαλέλα απνιύησο ζηνηρείν δελ απνδείρζεθε ε νπζηαζηηθή βαζηκόηεηα ηνπ
παξαπάλσ ηζρπξηζκνύ ηνπ γελλεζέληνο ζηηο 3-7-1957 ελάγνληνο, όηη δειαδή απηόο ζα
εμαθνινπζνύζε λα εξγάδεηαη σο θεπνπξόο ζην παξαπάλσ ζπγθξόηεκα κέρξη 30-6-2022, θαζ'
όζνλ θαλέλα κέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο ηνπ ελ ιόγσ ζπγθξνηήκαηνο δελ πξνζήιζε
λα επηβεβαηώζεη ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκό ηνπ ελάγνληνο θαη σο εθ ηνύηνπ, πξέπεη λα
απνξξηθζεί ε θξηλνκέλε αγσγή ηνπ σο αβάζηκε από νπζηαζηηθήο απόςεσο. Σν πξσηνβάζκην
ινηπόλ Γηθαζηήξην, ην νπνίν κε ηελ σο άλσ εθθαινπκέλε απόθαζή ηνπ δέρζεθε ελ κέξεη ηελ
αγσγή σο βάζηκε θαη από νπζηαζηηθήο απόςεσο θαη ππνρξέσζε ηνπο ελαγνκέλνπο λα
θαηαβάινπλ ζηνλ ελάγνληα γηα ηελ πξναλαθεξζείζα αηηία, δειαδή γηα ηα θέξδε πνπ απώιεζε
θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-8-2007 έσο 31-5-2009 ην ζπλνιηθό πνζόλ ησλ 14.080,25 €
θαη αλαγλσξίζζεθε αθόκε όηη νη ελαγόκελνη νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ζηνλ ελάγνληα ην
ζπλνιηθό ρξεκαηηθό πνζόλ ησλ 11.285,94 €, σο απνδεκίσζε γηα ηα δηαθπγόληα από ηελ
εξγαζία ηνπ εηζνδήκαηα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-6-2009 κέρξη 30-4-2012, όπσο
αλαθέξεηαη ζην ζθεπηηθό ηεο εθθαινπκέλεο απνθάζεσο, εζθαικέλσο εθήξκνζε ηνλ λόκν
θαη θαθώο εθηίκεζε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ζπλεπώο, πξέπεη λα γίλνπλ δεθηνί νη
ζρεηηθνί ιόγνη ακθνηέξσλ ησλ θξηλνκέλσλ εθέζεσλ σο βάζηκνη θαη από νπζηαζηηθήο
απόςεσο, λα γίλνπλ δεθηέο νη θξηλόκελεο εθέζεηο σο βάζηκεο θαη από νπζηαζηηθήο απόςεσο,
λα εμαθαληζζεί ε πξναλαθεξζείζα εθθαινύκελε ππ' αξηζκ. 19511/2013 νξηζηηθή απόθαζε,
λα θξαηεζεί ε σο άλσ ππόζεζε, λα δηθαζζεί ε από 10-6-2009 (αξηζκόο θαηαζέζεσο: …/10-62009) αγσγή θαη λα απνξξηθζώ απηή (ε αγσγή) σο αβάζηκε από νπζηαζηηθήο απόςεσο".
Έηζη πνπ έθξηλε ην Δθεηείν κεηά από άζθεζε ρσξηζηώλ εθέζεσλ από ηνπο ελαγόκελνπο θαη
ήδε αλαηξεζίβιεηνπο θαη απέξξηςε σο νπζία αβάζηκε ηελ σο άλσ αγσγή σο πξνο ηελ
απνδεκίσζε γηα απνζεηηθή δεκία γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-8-2007 έσο 31-5-2009
ζπλνιηθνύ πνζνύ 14.080,25 επξώ, από 1-6-2009 έσο 30-4-2012 ζπλνιηθνύ πνζνύ 11.285,94
επξώ θαη από 1-5-2012 έσο 30-6-2022, θνλδύιηα ηα νπνία ε εθθαινπκέλε απόθαζε είρε

θάλεη δεθηά σο θαη' νπζίαλ βάζηκα (1ν θαη 2ν), ελώ ην θνλδύιην γηα ηελ απνζεηηθή δεκία
ιόγσ απσιείαο ησλ δηαθπγόλησλ θεξδώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-5-2012 έσο 31-62022 είρε απνξξίςεη σο πξνώξσο αζθεζέλ, δηέιαβε αλεπαξθείο αηηηνινγίεο πνπ θαζηζηνύλ
αλέθηθην ηνλ αλαηξεηηθό έιεγρν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα ηελ νξζή εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 298 θαη 929 ΑΚ. Καη ηνύην δηόηη δελ αηηηνινγείηαη
επαξθώο 1) γηαηί θαηά ην δηάζηεκα από 1.8.2007 έσο 30.4.2012 δελ δεκηώζεθε ν ελάγσλ, αλ
εξγαδόηαλ θαηά ηε ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ πξαγκάησλ σο θεπνπξόο ζε νπνηνδήπνηε
εξγνδόηε, όπσο εξγαδόηαλ θαη πξν ηνπ ηξαπκαηηζκνύ ηνπ σο θεπνπξόο ζε μελνδνρεηαθή
επηρείξεζε, αθνύ θαηά ηηο αλσηέξσ παξαδνρέο ν ελάγσλ ιόγσ ηνπ πην πάλσ ηξαπκαηηζκνύ
ηνπ θαηά ην επίδηθν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη σο άλσ, αλίθαλνο γηα ηελ εξγαζία πνπ αζθνύζε
πξν ηνπ ηξαπκαηηζκνύ ηνπ, θαη 2) κε πνηό ηξόπν θαη πνηό βαζκό "ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ
αλέθπςε" ζα ήηαλ δπλαηόλ λα επεξεάζεη θαη επεξέαζε ηελ δπλαηόηεηα ηνπ ελάγνληνο γηα ηελ
παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ σο θεπνπξνύ κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Όπσο δε
πξναλαθέξζεθε ζηε κείδνλα ζθέςε δελ απαηηείηαη λα απνδεηθλύεηαη θαη ε επηρείξεζε ζηελ
νπνία ζα εξγαδόηαλ ν ηξαπκαηηζζείο, νύηε αλ ε επηρείξεζε είρε ηελ πξόζεζε θαη ηε
δπλαηόηεηα
λα
απαζρνιήζεη
ηνλ
ηξαπκαηηζζέληα.
Καη' αθνινπζία ησλ αλσηέξσ ν δεύηεξνο ιόγνο αλαηξέζεσο είλαη βάζηκνο ελ κέξεη θαη πξέπεη
λα γίλεη δεθηόο, νπόηε παξέιθεη ε έξεπλα ηεο βαζηκόηεηαο ηνπ πξώηνπ ιόγνπ αλαηξέζεσο,
δηόηη ε αλαηξεηηθή εκβέιεηα ηνπ δεπηέξνπ ιόγνπ θαιύπηεη ην ζύλνιν ηεο έλδηθεο αμηώζεσο,
πξέπεη λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε σο πξνο ηνπο δηαδίθνπο ηεο παξνύζαο δίθεο,
θαη σο πξνο ην θεθάιαην ηεο απνδεκηώζεσο γηα δηαθπγόληα θέξδε κόλν θαηά ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 1.8.2007 έσο 31.5.2009 θαη από 1.6.2009 έσο 30.4.2012. Να ζεκεησζεί όηη
θαζόζνλ αθνξά ην θνλδύιην γηα ην δηάζηεκα από 1.5.2012 έσο 30.6.2022 ην νπνίν ην
πξσηόδηθν δηθαζηήξην είρε απνξξίςεη σο πξνώξσο αζθεζέλ θαη ην Δθεηείν σο νπζία
αβάζηκν, δελ κπνξεί λα πξνζβιεζεί κε ηνλ σο άλσ αλαηξεηηθό ιόγν, θαζόζνλ ν αλαηξεζείσλ
θαη ελάγσλ ηόηε, απνδέρζεθε ηελ πξσηνβάζκηα απόθαζε, αθνύ δελ άζθεζε έθεζε, παξά
κόλν νη αληίδηθνί ηνπ. Πεξαηηέξσ, πξέπεη λα παξαπεκθζεί θαηά ηνύην ε ππόζεζε, πνπ
ρξεηάδεηαη δηεπθξίληζε, γηα πεξαηηέξσ εθδίθαζε ζην ίδην Γηθαζηήξην δηόηη είλαη δπλαηή ε
ζπγθξόηεζε ηνπ από άιιν δηθαζηή εθηόο από εθείλνλ πνπ δίθαζε πξνεγνπκέλσο (άξζξν 580
παξ. 3 ΚΠνιΓ), θαη λα θαηαδηθαζηνύλ νη αλαηξεζίβιεηνη ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ
αλαηξεζείνληνο, πνπ θαηέζεζε θαη πξνηάζεηο (άξζξ. 176 θαη 183 ΚΠνιΓ). Σέινο πξέπεη λα
δηαηαρζεί ε επηζηξνθή ηνπ παξαβόινπ ζηνλ αλαηξεζείνληα (άξζξν 495 παξ. 4 εδ. ε' ΚΠνιΓ),
όπσο ηζρύεη θαη εθαξκόδεηαη ζηελ παξνύζα ππόζεζε κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην
άξζξν 1 άξζξν ηξίην ηνπ λ. 4335/2015 πνπ ηζρύεη θαη' άξζξ. 1, άξζξν έλαην παξ. 2 θαη 4
απηνύ
γηα
ηα
θαηαηηζέκελα
από
ηελ
1ε-1-2016
έλδηθα
κέζα).
ΓΙΑ
ΣΟΤ
ΛΟΓΟΤ
ΑΤΣΟΤ
Αλαηξεί σο πξνο ηνπο δηαδίθνπο ηεο πξνθείκελεο δίθεο θαη κόλν σο πξνο ην αλαθεξόκελν
ζην ζθεπηηθό θεθάιαην, ηελ 387/2015 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο.
Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε θαηά ηνύην γηα πεξαηηέξσ εθδίθαζε ζην ίδην Γηθαζηήξην,
ζπληηζέκελν από άιινλ δηθαζηή, εθηόο από εθείλνλ πνπ δίθαζε πξνεγνπκέλσο.
Καηαδηθάδεη ηνπο αλαηξεζηβιήηνπο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ αλαηξεζείνληνο, ηελ νπνία
νξίδεη ζε ηξείο ρηιηάδεο (3.000) επξώ. Καη Γηαηάζζεη λα επηζηξαθεί ζηνλ αλαηξεζείνληα ην
παξάβνιν πνπ θαηέζεζε κε αξηζκνύο δηπινηύπσλ …, …, …, …, …, (Γεκνζίνπ) θαη …, …,

…(ΣΑΥΓΙΚ).
ΚΡΙΘΗΚΔ
θαη
απνθαζίζζεθε
ζηελ
Αζήλα
ζηηο 12
Ιαλνπαξίνπ
2018.
ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 2
Φεβξνπαξίνπ
2018.
Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

