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Αρικμόσ 157/2018  

 

ΣΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Δ’ Πολιτικό Σμιμα  

 

υγκροτικθκε από τουσ Δικαςτζσ: Ειρινθ Κιουρκτςόγλου - Πετρουλάκθ, Αντιπρόεδρο του 

Αρείου Πάγου, Δθμθτροφλα Τφαντι, Χαράλαμπο Καλαματιανό, Ειρινθ Καλοφ και 

Κωςτοφλα Φλουρι - Χαλεβίδου, Αρεοπαγίτεσ. 

υνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Κατάςτθμά του, τθν 1θ Δεκεμβρίου 2017, με τθν 

παρουςία και του Γραμματζα Ακαναςίου Λιάπθ, για να δικάςει μεταξφ: 

Σων αναιρεςειόντων: 1) . Ν. Χ. του ., 2) Χ. χασ . Ν. Χ., το γζνοσ Μ. Κ. Μ., 3) Χ. Ν. Χ. του ., 

4) Ν. Ν. Χ. του . και 5) . Ν. Χ. του ., κατοίκων ..., οι οποίοι εκπροςωπικθκαν από τον 

πλθρεξοφςιο δικθγόρο τουσ Ιωάννθ Παπακωνςταντίνου με διλωςθ του άρκρου 242 παρ. 2 

ΚΠολΔ, που δεν κατζκεςε προτάςεισ.  

Σων αναιρεςιβλιτων: 1) Ν. Μ. του Σ., κατοίκου ..., 2) Μ. Σ. του Δ., κατοίκου ..., 3) ΝΠΙΔ με 

τθν επωνυμία "ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ ΑΠΟ ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ" και ςυντετμθμζνα "ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ", που εδρεφει ςτθν … και 

εκπροςωπείται νόμιμα, ωσ ειδικοφ διαδόχου τθσ ανϊνυμθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ με τθν 

επωνυμία "... ΑEΕΓΑ", τθσ οποίασ θ άδεια λειτουργίασ ανακλικθκε και 4) ΝΠΔΔ με τθν 

επωνυμία "ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ" 

(ΙΚΑ - ΕΣΑΜ) και ιδθ ΝΠΔΔ με τθν επωνυμία "ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

(ΕΦΚΑ)", ωσ οιονεί κακολικόσ διάδοχοσ, που εδρεφει ςτθν … και εκπροςωπείται νόμιμα, εκ 

των οποίων το 3ο εκπροςωπικθκε από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο του Γεϊργιο 

Μανουςάκθ, το 4ο εκπροςωπικθκε από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο του Κωνςταντίνο 

ουλιϊτθ, που διλωςε ςτο ακροατιριο τθν ωσ άνω μεταβολι του ν.π.δ.δ., ενϊ οι 1οσ και 

2θ δεν παραςτάκθκαν, οφτε εκπροςωπικθκαν ςτο ακροατιριο. 

Η ζνδικθ διαφορά άρχιςε με τθν από 22-5-2009 αγωγι των 1ου και 2θσ των ιδθ 

αναιρεςιβλιτων, που κατατζκθκε ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο Ξάνκθσ και ςυνεκδικάςτθκε 

με τθν από 18-8-2009 κφρια παρζμβαςθ - αγωγι του "ΙΚΑ - ΕΣΑΜ".  

Εκδόκθκαν οι αποφάςεισ: 68/2010, όπωσ αυτι διορκϊκθκε με τθν 62/2011, οριςτικι του 

ίδιου Δικαςτθρίου και 334/2011 του Σριμελοφσ Εφετείου Θράκθσ.  

Σθν αναίρεςθ τθσ τελευταίασ απόφαςθσ ηθτοφν οι αναιρεςείοντεσ με τθν από 29-8-2014 

αίτθςι τουσ. 

Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ, που εκφωνικθκε από το πινάκιο, οι διάδικοι 

παραςτάκθκαν όπωσ ςθμειϊνεται πιο πάνω.  

Η Ειςθγιτρια Αρεοπαγίτθσ Κωςτοφλα Φλουρι - Χαλεβίδου διάβαςε τθν από 24-11-2017 

ζκκεςι τθσ, με τθν οποία ειςθγικθκε τθν απόρριψθ τθσ από 29-8-2014 και με 

αρ.εκκ.κατακ. …2014 αιτιςεωσ για αναίρεςθ τθσ υπ’ αρικμ. 334/2011 αποφάςεωσ του 

Σριμελοφσ Εφετείου Θράκθσ.  

Οι πλθρεξοφςιοι των παραςτάντων αναιρεςιβλιτων ηιτθςαν τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ και 



τθν καταδίκθ του αντιδίκου μζρουσ ςτθ δικαςτικι δαπάνθ. 

 

ΚΕΦΘΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Από τισ υπ’ αρικμ. ... /12.7.2017 εκκζςεισ επιδόςεωσ του δικαςτικοφ επιμελθτι ςτο 

Πρωτοδικείο Ξάνκθσ Θ. Κ., τισ οποίεσ προςκομίηουν και επικαλοφνται οι αναιρεςείοντεσ, 

που επιςπεφδουν τθν ςυηιτθςθ τθσ υπό κρίςθ από 29.8.2014 και με αρικμό εκκζςεωσ 

κατακζςεωσ …2014 αιτιςεωσ για αναίρεςθ τθσ υπ’ αρικμ. 334/2011 αποφάςεωσ του 

Σριμελοφσ Εφετείου Θράκθσ, προκφπτει ότι ακριβι επικυρωμζνα αντίγραφα τθσ αιτιςεωσ 

αυτισ, ςτο τζλοσ τθσ οποίασ είναι ςυνθμμζνθ θ πράξθ, με τθν οποία δικάςιμοσ για τθν 

ςυηιτθςι τθσ ορίςτθκε θ αναφερόμενθ ςτθν αρχι τθσ παροφςασ αποφάςεωσ (1.12.2017), 

επιδόκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ ςτουσ πρϊτο και δεφτερθ των αναιρεςιβλιτων Ν. 

Μ. και Μ. Σ., αντίςτοιχα, με κλιςθ προσ αυτοφσ να παραςτοφν κατά τθν ςυηιτθςθ τθσ 

αναιρζςεωσ κατά τθν οριςκείςα παραπάνω δικάςιμο. Κατ’ αυτιν, όπωσ προκφπτει από τα 

ταυτάρικμα με τθν παροφςα απόφαςθ πρακτικά δθμόςιασ ςυνεδριάςεωσ του Δικαςτθρίου 

τοφτου, όταν θ υπόκεςθ εκφωνικθκε ςτθν ςειρά τθσ από το οικείο πινάκιο, οι πρϊτοσ και 

δεφτερθ των αναιρεςιβλιτων δεν εμφανίςτθκαν, οφτε εκπροςωπικθκαν με διλωςθ 

πλθρεξουςίου δικθγόρου τουσ, κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 242 παρ. 2 και 573 παρ. 1 

του Κ.Πολ.Δικ. 

υνεπϊσ, ςφμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 576 παρ. 2 εδ. α’ και γ’ του Κ.Πολ.Δικ., 

πρζπει να προχωριςει θ ςυηιτθςθ τθσ υποκζςεωσ παρά τθν απουςία των ωσ άνω (πρϊτου 

και δεφτερθσ) αναιρεςιβλιτων, εφ’ όςον αυτοί ζχουν κλθτευκεί νομίμωσ και εμπροκζςμωσ. 

Από τισ διατάξεισ των άρκρων 558 και 566 του Κ.Πολ.Δικ. προκφπτει, ότι θ αναίρεςθ πρζπει 

να απευκφνεται εναντίον εκείνων οι οποίοι ιταν διάδικοι ςτθ δίκθ ςτθν οποία εκδόκθκε θ 

αναιρεςιβαλλομζνθ απόφαςθ και αντίδικοι του αναιρεςείοντοσ, όχι όμωσ εναντίον όλων 

αυτϊν, αλλά μόνον εναντίον εκείνων από αυτοφσ, ωσ προσ τουσ οποίουσ επιδιϊκεται και, 

με βάςθ τισ επικαλοφμενεσ πλθμμζλειζσ τθσ, είναι δυνατι θ αναίρεςθ τθσ προςβαλλομζνθσ 

αποφάςεωσ. Επομζνωσ, θ αίτθςθ αναιρζςεωσ είναι απαράδεκτθ κατά το μζροσ τθσ που 

ςτρζφεται κατ’ εκείνων των αντιδίκων του αναιρεςείοντοσ, τουσ οποίουσ δεν αφορά θ 

αποδιδόμενθ με αυτιν πλθμμζλεια και ωσ προσ τουσ οποίουσ, επομζνωσ, δεν είναι δυνατό 

να αναιρεκεί θ απόφαςθ ακόμθ και αν ευδοκιμιςει ο λόγοσ αυτισ (ΑΠ 4/2015, 1521/2007). 

Κατ’ ακολουκίαν αυτϊν πρζπει να απορριφκεί ωσ απαράδεκτθ θ ζνδικθ αίτθςθ αναιρζςεωσ 

κατά το μζροσ που ςτρζφεται κατά των πρϊτου και δεφτερθσ των αναιρεςιβλιτων, 

κακόςον ουδεμία εκ των προβαλλομζνων, με τουσ διαλαμβανομζνουσ ςτο αναιρετιριο 

δικόγραφο λόγουσ, αιτιάςεων αφορά ςτουσ αναιρεςιβλιτουσ αυτοφσ και, ςυνεπϊσ, 

ςφμφωνα με τα προεκτεκζντα, ακόμθ και αν ευδοκιμιςουν οι προβαλλόμενοι λόγοι, δεν 

είναι δυνατόν να αναιρεκεί θ προςβαλλομζνθ απόφαςθ και ωσ προσ τουσ αναιρεςιβλιτουσ 

αυτοφσ. 

Κατά τθν ζννοια τθσ διατάξεωσ του άρκρου 558 του Κ.Πολ.Δικ., θ αναίρεςθ απευκφνεται 

κατά των νικθςάντων διαδίκων, αντιδίκων του αναιρεςείοντοσ ι των κακολικϊν διαδόχων ι 

των κλθροδόχων τουσ. ε περίπτωςθ ομοδικίασ, αναγκαίασ ι απλισ, θ αίτθςθ αναιρζςεωσ 

του ενόσ των ομοδίκων δεν μπορεί να απευκφνεται και κατά των λοιπϊν ομοδίκων του, 

εκτόσ εάν ςτθν δίκθ ιταν δυνατι θ δθμιουργία αντιδικίασ μεταξφ τουσ (π.χ. δίκθ διανομισ) 

ι εάν θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ διαλαμβάνει διάταξθ ι αιτιολογία επωφελι για τον 

ομόδικό του και δυςμενι για τον αναιρεςείοντα (Ολ.ΑΠ 15, 16/1996, ΑΠ 1229/ 2010). 



Επομζνωσ, θ ζνδικθ αίτθςθ αναιρζςεωσ κατά το μζροσ αυτισ που ςτρζφεται κατά του 

τρίτου αναιρεςιβλιτου ν.π.ι.δ., με τθν ςυντετμθμζνθ επωνυμία "Επικουρικό Κεφάλαιο", 

ομοδίκου των ιδθ αναιρεςειόντων, ςτο οποίο αφοροφν οι δφο (μοναδικοί) λόγοι που 

περιζχονται ς’ αυτιν, πρζπει να απορριφκεί ωσ απαράδεκτθ, αφοφ θ αιτιολογία τθσ 

προςβαλλομζνθσ αποφάςεωσ και θ διάταξθ αυτισ, θ επωφελισ για το Επικουρικό 

Κεφάλαιο (απόρριψθ ωσ προσ αυτό τθσ ζνδικθσ αγωγισ του Ι.Κ.Α., κατ’ εφαρμογι τθσ 

διατάξεωσ του άρκρου 19 παρ. 5 του ν. 489/1976, ωσ προσ τθν καταβολι αςφαλιςτικϊν 

παροχϊν που το τελευταίο κατζβαλε ςτον αςφαλιςμζνο του Ν. Μ.), δεν είναι βλαπτικι για 

τουσ αναιρεςείοντεσ (βλ. ΑΠ 1229/2010). ε κάκε περίπτωςθ πάντωσ και κακ’ όςον αφορά 

ςτουσ λοιποφσ, εκτόσ των πρϊτου και δεφτερθσ των αναιρεςιβλιτων, πρζπει να 

αναφερκοφν τα ακόλουκα: Κατά τθν διάταξθ του άρκρου 562 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ., είναι 

απαράδεκτοσ λόγοσ αναιρζςεωσ που ςτθρίηεται ςε ιςχυριςμό, ο οποίοσ δεν προτάκθκε 

νόμιμα ςτο δικαςτιριο τθσ ουςίασ, εκτόσ αν πρόκειται α) για παράβαςθ που δεν μπορεί να 

προβλθκεί ςτο δικαςτιριο τθσ ουςίασ, β) για ςφάλμα που προκφπτει από τθν ίδια τθν 

απόφαςθ (ιτοι θ παραβίαςθ να προκφπτει μόνο από τθν ανάγνωςθ τθσ αποφάςεωσ, χωρίσ 

να απαιτείται και επιςκόπθςθ των διαδικαςτικϊν εγγράφων) και γ) για ιςχυριςμό που 

αφορά τθν δθμόςια τάξθ. Η διάταξθ αυτι, θ οποία αποτελεί εκδιλωςθ τθσ κεμελιϊδουσ 

αρχισ ότι ο Άρειοσ Πάγοσ ελζγχει τθ νομιμότθτα τθσ αποφάςεωσ του δικαςτθρίου τθσ 

ουςίασ με βάςθ τθν πραγματικι και νομικι κατάςταςθ που όφειλε να λάβει υπόψθ του ο 

ουςιαςτικόσ δικαςτισ, κακιερϊνει τθν ειδικι προχπόκεςθ του παραδεκτοφ των λόγων 

αναιρζςεωσ, τθσ οποίασ θ ςυνδρομι πρζπει να προκφπτει από το αναιρετιριο. Πρζπει, 

δθλαδι, να αναφζρεται ςτο αναιρετιριο ότι ο ιςχυριςμόσ που ςτθρίηει το λόγο αναιρζςεωσ 

είχε προτακεί ςτο δικαςτιριο, το οποίο εξζδωςε τθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ και μάλιςτα 

είχε προτακεί νόμιμα. Σο γεγονόσ, εξάλλου, ότι ο ιςχυριςμόσ ζπρεπε να λθφκεί 

αυτεπαγγζλτωσ υπόψθ από το δικαςτιριο τθσ ουςίασ δεν ζχει ςθμαςία, διότι ςτθν 

περίπτωςθ αυτι το δικαςτιριο παραβίαςε μεν το νόμο, όμωσ λόγοσ αναιρζςεωσ δεν μπορεί 

να ιδρυκεί αν ο ςχετικόσ ιςχυριςμόσ δεν είχε προτακεί νόμιμα από τον διάδικο, εκτόσ αν 

ςυντρζχει κάποια από τισ εξαιρζςεισ του άρκρου 562 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ. (Α.Π. 682/2014, 

Α.Π. 183/2014). Και ςτισ περιπτϊςεισ, όμωσ, αυτζσ, για να είναι παραδεκτόσ ο ςχετικόσ 

ιςχυριςμόσ, ο οποίοσ προτείνεται πρϊτθ φορά ενϊπιον του Αρείου Πάγου, όταν αφορά τθν 

δθμόςια τάξθ ι όταν το ςφάλμα προκφπτει από τθν ίδια τθν απόφαςθ, πρζπει τα 

πραγματικά γεγονότα ςτα οποία ςτθρίηεται να είχαν υποβλθκεί ςτο δικαςτιριο που 

εξζδωςε τθν προςβαλλομζνθ απόφαςθ και να γίνεται ςτο αναιρετιριο επίκλθςθ τθσ 

υποβολισ αυτισ (Α.Π. 1620/2005). Επομζνωσ, ο ιςχυριςμόσ πρζπει να παρατίκεται ςτο 

αναιρετιριο όπωσ προτάκθκε ςτο δικαςτιριο τθσ ουςίασ, ενϊ πρζπει να αναφζρεται και ο 

χρόνοσ και ο τρόποσ προτάςεϊσ του ι επαναφοράσ του ςτο ανϊτερο δικαςτιριο, ϊςτε να 

μπορεί να κρικεί, με βάςθ το αναιρετιριο, αν ιταν παραδεκτόσ και νόμιμοσ. Σο 

απαράδεκτο αυτό αναφζρεται ςε όλουσ τουσ λόγουσ του άρκρου 559 του Κ.Πολ.Δικ. 

Εξάλλου, ςτο άρκρο 19 παρ. 5α του ν. 489/1976, που προςτζκθκε με το άρκρο 5 παρ. 3 του 

Π.Δ/τοσ 264/1991 και αποτελεί υλοποίθςθ τθσ 84/5/ΕΟΚ αρ. 1 παρ. 4 εδ. α’ Οδθγίασ, 

ορίηεται ότι "θ αποηθμίωςθ του Επικουρικοφ Κεφαλαίου περιορίηεται ςτθ ςυμπλιρωςθ του 

ποςοφ, που υποχρεοφται να καταβάλει αςφαλιςτικό ταμείο ι άλλοσ οργανιςμόσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ για τθν αιτία αυτι ςτον ηθμιωκζντα". Με τθν διάταξθ αυτι κακιερϊνεται ο 

επικουρικόσ χαρακτιρασ τθσ ευκφνθσ του Επικουρικοφ Κεφαλαίου, με τθν ζννοια ότι ςτο 



μζτρο που ο πακϊν και γενικά ο δικαιοφχοσ από τθν διαπραχκείςα αδικοπραξία δικαιοφται 

να καλφψει τθν ηθμία του από αςφαλιςτικό ταμείο ι άλλο οργανιςμό κοινωνικισ 

αςφαλίςεωσ, επζρχεται απαλλαγι του Επικουρικοφ Κεφαλαίου. Με τθν ρφκμιςθ αυτι του 

νόμου αποκλείεται θ εφαρμογι τθσ Α.Κ. 930 παρ. 3 ςτθν περίπτωςθ που αυτι κα ιταν 

εφαρμοςτζα και θ οποία προβλζπει τθν ακροιςτικι απόλθψθ τθσ αποηθμιϊςεωσ από το 

Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο τθν οφείλει ςτο δικαιοφχο, με βάςθ το άρκρο 19 παρ. 1 του 

ν. 489/1976, και τθσ παροχισ, τθν οποία για τθν ίδια αιτία οφείλει ςτον δικαιοφχο 

αςφαλιςτικό ταμείο ι άλλοσ οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφαλίςεωσ. Επομζνωσ, ςε μία τζτοια 

περίπτωςθ εφόςον προβάλλεται ςχετικόσ ιςχυριςμόσ από το εναγόμενο Επικουρικό 

Κεφάλαιο, για ςυνδρομι των όρων του άρκρου 19 παρ. 5 του ν. 489/1976, πρζπει να 

γίνεται αφαίρεςθ από τθν οφειλόμενθ από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποηθμίωςθ, κατά το 

άρκρο 929 του Α.Κ., κάκε ποςοφ, το οποίο με τθν ίδια αιτία δικαιοφται ο δικαιοφχοσ να 

αξιϊςει από το αςφαλιςτικό ταμείο ι άλλο οργανιςμό κοινωνικισ αςφαλίςεωσ. Η ωσ άνω 

νομοκετικι ρφκμιςθ ιςχφει μόνο, όταν είναι υπόχρεο το Επικουρικό Κεφάλαιο και όχι άλλο 

πρόςωπο, αφορά δε κάκε περίπτωςθ ευκφνθσ του Επικουρικοφ Κεφαλαίου και δεν 

περιορίηεται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ αναςφάλιςτων ι αγνϊςτων αυτοκινιτων (ΑΠ 

845/2015, ΑΠ 846/2015, ΑΠ 2226/ 2013). Για τουσ λοιποφσ υποχρζουσ ιςχφουν οι κοινζσ 

διατάξεισ, οι οποίεσ προβλζπουν, ςωρευτικι απόλθψθ του ποςοφ τθσ αποηθμιϊςεωσ 

(άρκρο 930 παρ. 3 του Α.Κ.). Η τελευταία διάταξθ, εξ’ άλλου, δεν αντίκειται ςτισ 

υνταγματικζσ διατάξεισ και ειδικότερα ςτα άρκρα 4 παρ. 1, 17 και 25 του υντάγματοσ και 

του άρκρου 1 του Πρϊτου Πρόςκετου Πρωτοκόλλου τθσ ΕΔΑ (Α.Π. 34/2012, Α.Π. 

1229/2010). Σζλοσ, ο από το άρκρο 559 αρικμ. 1 Κ.Πολ.Δικ. λόγοσ αναιρζςεωσ ιδρφεται 

όταν ο κανόνασ δικαίου δεν εφαρμοςκεί, ενϊ ςυνζτρεχαν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ του, 

ι εάν εφαρμοςκεί, ενϊ δεν ζπρεπε, κακϊσ και εάν εφαρμοςκεί εςφαλμζνα. τθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ, από τθν παραδεκτι, κατ’ άρκρο 561 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ., 

επιςκόπθςθ των διαδικαςτικϊν εγγράφων τθσ δικογραφίασ, προκφπτουν τα ακόλουκα: Σο 

ενάγον και ιδθ τζταρτο των αναιρεςιβλιτων ν.π.δ.δ., με τθν επωνυμία "ΙΔΡΤΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ" άςκθςε, ενϊπιον του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ξάνκθσ, τθν 

από 18.8.2009 αγωγι του, με τθν οποία - και όςον αφορά το ενδιαφζρον ςτθν προκειμζνθ 

υπόκεςθ μζροσ, ςφμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερον εκτικζμενα - εξζκετε ότι ο τρίτοσ 

των εναγομζνων . Ν. Χ. του ., οδθγϊντασ το με αρικμό κυκλοφορίασ ... Ι.Χ.Ε. αυτοκίνθτο, 

ιδιοκτθςίασ του τετάρτου των εναγομζνων . Ν. Χ. του Χ., το οποίο ιταν αςφαλιςμζνο για 

τθν ζναντι τρίτων αςτικι ευκφνθ ςτθν πζμπτθ εναγομζνθ αςφαλιςτικι εταιρία, με τθν 

επωνυμία "...", προκάλεςε από υπαιτιότθτά του τον τραυματιςμό του πρϊτου εναγομζνου 

Ν. Μ., οδθγοφ τθσ με αρικμό ... δίκυκλθσ μοτοςυκλζτασ, κατά τθν ςφγκρουςθ των οχθμάτων 

αυτϊν, που ζγινε κάτω από τισ αναφερόμενεσ ς’ αυτιν (αγωγι) ςυνκικεσ. Επικαλοφμενο δε 

περαιτζρω το ενάγον ότι ο ωσ άνω πρϊτοσ εναγόμενοσ (Ν. Μ.) ιταν άμεςα αςφαλιςμζνοσ 

του, κατά τισ διατάξεισ του ν. 1846/51, και ότι κατζβαλε ς’ αυτόν το ςυνολικό ποςό των 

19.390,04 ευρϊ για δαπάνεσ νοςθλείασ, επιδοτιςεωσ και φυςικοκεραπείεσ, ηιτθςε να 

υποχρεωκοφν οι τρίτοσ, τζταρτοσ και πζμπτθ των εναγομζνων, κακζνασ εισ ολόκλθρον, να 

του καταβάλουν το παραπάνω ποςό, νομιμοτόκωσ από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ και μζχρι 

τθν εξόφλθςθ. Προσ απόκρουςθ τθσ ζνδικθσ αγωγισ, το, λόγω ανακλιςεωσ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ τθσ πζμπτθσ εναγομζνθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ, υπειςελκόν αυτοδικαίωσ ςτθν 

δικονομικι κζςθ αυτισ, ωσ ειδικόσ διάδοχόσ τθσ, ν.π.ι.δ., με τθν ςυντετμθμζνθ επωνυμία 



"Επικουρικό Κεφάλαιο", ιδθ τρίτο των αναιρεςιβλιτων, επικαλοφμενο τθν 

προπαρατεκείςα διάταξθ του άρκρου 19 παρ. 5 του ν. 489/1976, προζβαλε τθν ςχετικι 

ζνςταςθ. Επί τθσ αγωγισ αυτισ, θ οποία ςυνεκδικάςτθκε με άλλθ αγωγι και δθ με τθν από 

22.5.2009 αγωγι των: Ν. Μ. και Μ. Σ., οδθγοφ και ςυνεπιβαίνουςασ, αντίςτοιχα, ςτθν 

δίκυκλθ μοτοςυκλζτα, περί τθσ οποίασ -άλλθσ αγωγισ- δεν πρόκειται) εκδόκθκε θ 68/2010 

οριςτικι απόφαςθ του προαναφερκζντοσ Δικαςτθρίου, με τθν οποία, κατά παραδοχι τθσ 

ωσ άνω νομοτφπωσ προβλθκείςασ από το Επικουρικό Κεφάλαιο ενςτάςεωσ, απερρίφκθ ωσ 

προσ αυτό (Επικουρικό Κεφάλαιο), αφοφ κρίκθκε ότι θ διάταξθ του άρκρου 19 παρ. 5 του ν. 

489/1976 (π.δ. 237/1986) εφαρμόηεται ςε κάκε περίπτωςθ ευκφνθσ του Επικουρικοφ 

Κεφαλαίου και ότι, ςυνεπϊσ, το τελευταίο "δεν είναι υποχρεωμζνο να αποηθμιϊςει το 

ενάγον Ι.Κ.Α. για αςφαλιςτικά καλυπτόμενο από αυτό πρόςωπο που τραυματίςτθκε ςτθν 

Ελλάδα ςε τροχαίο ατφχθμα που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα οδθγοφ αυτοκινιτου για τθν 

αςφαλιςτικι κάλυψθ του οποίου ζναντι τρίτων είναι και τοφτο υπεφκυνο, ζςτω και αν θ 

ευκφνθ (υποχρζωςι) του προιχκθ μεταγενζςτερα, λόγω ανακλιςεωσ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ", ενϊ ζγινε δεκτι ωσ και κατ’ ουςίαν βάςιμθ ωσ 

προσ τουσ τρίτο και τζταρτο των εναγομζνων (οδθγό και ιδιοκτιτθ, αντίςτοιχα, του 

ηθμιογόνου οχιματοσ). Κατά τθσ αποφάςεωσ αυτισ και κατά το μζροσ που ενδιαφζρει εν 

προκειμζνω άςκθςαν τθν από 18.6.2010 ζφεςι τουσ, ενϊπιον του Σριμελοφσ Εφετείου 

Θράκθσ, οι τρίτοσ και τζταρτοσ των εναγομζνων, ωσ προσ τουσ οποίουσ και μόνον, κατά τα 

προεκτεκζντα, είχε γίνει δεκτι θ από 18.8.2009 αγωγι του Ι.Κ.Α, με τον τρίτο λόγο τθσ 

οποίασ, παραπονοφμενοι για εςφαλμζνθ ερμθνεία και εφαρμογι του άρκρου 19 παρ. 5 του 

ν. 489/1976 (π.δ. 237/1986) και τθν ςυνεπεία αυτισ απόρριψθ τθσ αγωγισ ωσ προσ το 

Επικουρικό Κεφάλαιο, ηιτθςαν τθν εξαφάνιςι τθσ, ϊςτε να γίνει δεκτι θ αγωγι και ωσ προσ 

το δι’ αυτισ εναγόμενο Επικουρικό Κεφάλαιο. Ειδικότερα, ιςχυρίςτθκαν ότι το 

πρωτοβάκμιο Δικαςτιριο εςφαλμζνα ερμινευςε τθν προαναφερκείςα διάταξθ, δεχόμενο 

ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν ευκφνεται ζναντι του Ι.Κ.Α. για τθν καταβολι των 

αςφαλιςτικϊν παροχϊν, ςυνολικοφ ποςοφ 19.340 ευρϊ, που κατζβαλε αυτό ςτον 

αςφαλιςμζνο του Ν. Μ., ζπρεπε δε, κατά τουσ ιςχυριςμοφσ τουσ, να γίνει δεκτό "ότι το 

Ι.Κ.Α. εξαιρείται από τα ταμεία και τουσ οργανιςμοφσ, που αορίςτωσ αναφζρονται ςτθν άνω 

διάταξθ" και ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υπόχρεο να αποηθμιϊςει το Ι.Κ.Α για τον 

ανωτζρω αςφαλιςτικά καλυπτόμενο από αυτό Ν. Μ.. Σο Εφετείο, με τθν προςβαλλομζνθ 

απόφαςι του, αφοφ δζχκθκε ότι το Ι.Κ.Α. είναι οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφαλίςεωσ και ότι 

θ προεκτεκείςα διάταξθ εφαρμόηεται ςε κάκε περίπτωςθ ευκφνθσ του Επικουρικοφ 

Κεφαλαίου, απζρριψε τθν ωσ άνω ζφεςθ, κατά το προεκτεκζν κεφάλαιό τθσ, 

επικυρϊνοντασ τθν απόφαςθ του πρωτοβακμίου Δικαςτθρίου, θ οποία, όπωσ ζχει 

αναφερκεί παραπάνω, είχε κρίνει ομοίωσ. τθν ερευνϊμενθ περίπτωςθ, με τον πρϊτο λόγο 

τθσ κρινόμενθσ αιτιςεωσ αναιρζςεωσ, τθν οποία άςκθςαν: 1) ο τρίτοσ εναγόμενοσ - 

εκκαλϊν . Ν. του Χ. και 2) οι α) Χ. χιρα Ν. Χ., β) Χ. Ν. Χ. του ., γ) Ν. Ν. Χ. του . και δ) . Ν. 

Χ. του ., ωσ εξ αδιακζτου κλθρονόμοι του τετάρτου εναγομζνου - εκκαλοφντοσ . Ν. Χ. του 

Χ., ο οποίοσ απεβίωςε ςτισ 24.8.2013, χωρίσ να αφιςει διακικθ, προςάπτεται ςτθν 

προςβαλλομζνθ απόφαςθ θ αναιρετικι πλθμμζλεια από τον αρικμό 1 του άρκρου 559 του 

Κ.Πολ.Δικ., με τθν αιτίαςθ ότι θ εφαρμοςκείςα ωσ άνω διάταξθ του άρκρου 19 παρ. 5α του 

ν. 489/1976 αντίκειται ςτισ υνταγματικζσ διατάξεισ και ειδικότερα ςτα άρκρα 4 παρ. 1 και 

17 του υντάγματοσ και του άρκρου 1 του Πρϊτου Πρόςκετου Πρωτοκόλλου τθσ ΕΔΑ. Ο 



λόγοσ αυτόσ είναι, πρωτίςτωσ, απαράδεκτοσ, κατ’ άρκρο 562 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ., 

κακόςον, παρά τα όςα περί του αντικζτου ιςχυρίηονται ςτο αναιρετιριο οι αναιρεςείοντεσ 

(και δθ ςτθν 8θ ςελίδα του), ο ςχετικόσ ιςχυριςμόσ που τον κεμελιϊνει, όπωσ προκφπτει 

από τθν παραδεκτι επιςκόπθςθ του δικογράφου τθσ από 18.6.2010 εφζςεϊσ τουσ, δεν 

προβλικθκε ςτο δευτεροβάκμιο δικαςτιριο, αν και μποροφςε να προβλθκεί, χωρίσ 

παράλλθλα να εμπίπτει ςτισ λοιπζσ εξαιρζςεισ τθσ πιο πάνω παραγράφου 2 του άρκρου 

562 του Κ.Πολ.Δικ. ε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, κρίνοντασ ζτςι το Εφετείο, ορκϊσ 

αποφάνκθκε και δεν παραβίαςε τισ εφαρμοςκείςεσ διατάξεισ, ςφμφωνα με όςα 

αναφζρκθκαν και ςτθν προθγθκείςα νομικι ςκζψθ και, επομζνωσ, ο περί του αντικζτου 

πρϊτοσ λόγοσ τθσ αιτιςεωσ αναιρζςεωσ είναι απορριπτζοσ, ωσ αβάςιμοσ. 

Με τον αναιρετικό λόγο του άρκρου 559 αρικμ. 19 του Κ.Πολ.Δικ. που αποτελεί κφρωςθ τθσ 

παραβάςεωσ του άρκρου 93 παράγραφοσ 3 του υντάγματοσ, ελζγχεται θ ορκότθτα τθσ 

ελάςςονοσ προτάςεωσ του νομικοφ ςυλλογιςμοφ, από τθν άποψθ αν οι παραδοχζσ τθσ 

αποφάςεωσ πλθροφν το πραγματικό του κανόνα δικαίου που εφάρμοςε. Ζτςι, παρζπεται, 

ότι δεν ιδρφεται ο λόγοσ αυτόσ όταν το δικαςτιριο τθσ ουςίασ ζχει απορρίψει τθν αίτθςθ 

παροχισ ζννομθσ προςταςίασ ωσ μθ νόμιμθ, αόριςτθ ι αλυςιτελι, αφοφ ςτισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ το δικαςτιριο δεν εκτιμά πραγματικά περιςτατικά, ϊςτε να είναι δυνατό να 

υπάρξουν ελλείψεισ ςτθν περιγραφι τουσ (Ολ.ΑΠ 44/1990, ΑΠ 675/2013). 

υνεπϊσ, ο από το άρκρο 559 αρικμ. 19 του Κ.Πολ.Δικ. δεφτεροσ λόγοσ αναιρζςεωσ, με τον 

οποίο αποδίδεται ςτθν προςβαλλομζνθ απόφαςθ θ πλθμμζλεια ότι το Εφετείο με 

ανεπαρκείσ αιτιολογίεσ ζκρινε τον τρίτο λόγο τθσ εφζςεωσ των ιδθ αναιρεςειόντων 

προεχόντωσ ωσ αλυςιτελι και τον απζρριψε, είναι απαράδεκτοσ και απορριπτζοσ, αφοφ το 

Δικαςτιριο δεν προζβθ ςε εκτίμθςθ πραγματικϊν περιςτατικϊν, ϊςτε να κεμελιϊνεται ο 

παραπάνω λόγοσ αναίρεςθσ. 

Κατ’ ακολουκίαν των ανωτζρω, πρζπει να απορριφκεί θ αίτθςθ αναιρζςεωσ και να 

καταδικαςτοφν οι αναιρεςείοντεσ, λόγω τθσ ιττασ τουσ, ςτθν πλθρωμι των δικαςτικϊν 

εξόδων των παριςταμζνων τρίτου και τετάρτου των αναιρεςιβλιτων, οι οποίοι 

παραςτάκθκαν με διαφορετικό δικθγόρο και κατζκεςαν προτάςεισ, κατά το νόμιμο και 

βάςιμο αίτθμα των τελευταίων (άρκρα 176, 180, 183, 189 παρ. 1 και 191 παρ. 2 του 

Κ.Πολ.Δικ.), όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτο διατακτικό, ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ 

αναιρεςιβλιτουσ (πρϊτο και δεφτερθ) που ερθμοδίκθςαν δεν γίνεται λόγοσ για δικαςτικά 

ζξοδα, κακ’ όςον δεν υποβλικθκαν ςε αυτά, οφτε βζβαια υπζβαλαν ςχετικό αίτθμα. Σζλοσ, 

πρζπει να διαταχκεί θ ειςαγωγι του κατατεκζντοσ από τουσ αναιρεςείοντεσ παραβόλου, 

λόγω τθσ ιττασ τουσ, ςτο δθμόςιο ταμείο (άρκρο 495 παρ. 4 εδ. ε’ του Κ.Πολ.Δικ., όπωσ 

ίςχυε και εφαρμόηεται ςτθν παροφςα υπόκεςθ πριν αντικαταςτακεί με το άρκρο τρίτο του 

άρκρου 1 του ν. 4335/2015, που ιςχφει, κατ’ άρκρο 1 άρκρο ζνατο παρ. 2 αυτοφ, για τα 

κατατικζμενα από 1.1.2016, ζνδικα μζςα). 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Απορρίπτει τθν από 29.8.2014 και με αρικμό εκκζςεωσ κατακζςεωσ …2014 αίτθςθ για 

αναίρεςθ τθσ υπ’ αρικμ. 334/2011 αποφάςεωσ του Σριμελοφσ Εφετείου Θράκθσ. 

Καταδικάηει τουσ αναιρεςείοντεσ ςτθν πλθρωμι των δικαςτικϊν εξόδων εκάςτου των 

τρίτου και τετάρτου των αναιρεςιβλιτων, το φψοσ των οποίων κακορίηει ςτο ποςό των 

χιλίων οκτακοςίων (1.800) ευρϊ για τον κακζνα.  



Και  

Διατάςςει τθν ειςαγωγι του κατατεκζντοσ από τουσ αναιρεςείοντεσ παραβόλου ςτο 

δθμόςιο ταμείο. 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφαςίςκθκε ςτθν Ακινα ςτισ 12 Ιανουαρίου 2018. 

ΔΗΜΟΙΕΤΘΗΚΕ ςτθν Ακινα ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο ακροατιριό του ςτισ 22 

Ιανουαρίου 2018. 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 


