
Απόθαζε 5/2018 (Σ, ΠΟΗΝΗΚΔ)

 

Αξηζκόο 5/2018

 

ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ

 

Σ' ΠΟΗΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ

 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Αληηπξόεδξν

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Γεκήηξην Υνλδξνγηάλλε, Αξηεκηζία Παλαγηώηνπ - Δηζεγήηξηα,

Μαξία Γεσξγίνπ θαη Δπθξνζύλε Καινγεξάηνπ - Δπαγγέινπ, Αξενπαγίηεο.

πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2017, κε

ηελ παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Δπάγγεινπ Εαραξή (γηαηί

θσιύεηαη ε Δηζαγγειέαο) θαη ηνπ Γξακκαηέα Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ, γηα λα

δηθάζεη ηελ αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο-θαηεγνξνπκέλνπ Α. Μ. ηνπ Η., θαηνίθνπ ...,

πνπ εθπξνζσπήζεθε από ηελ πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ αιώκε Γεξκάηε, γηα

αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ. 2437/2014 απόθαζεο ηνπ Πεληακεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ, κε

πνιηηηθώο ελάγνπζα ηελ Μ. Κ. ηνπ Η., θάηνηθν ..., πνπ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ

πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο Γεώξγην Σξηαληαθύιινπ. Σν Πεληακειέο Δθεηείν 

Αζελώλ, κε ηελ σο άλσ απόθαζή ηνπ δηέηαμε όζα ιεπηνκεξώο αλαθέξνληαη 

ζ’ απηή, θαη ν αλαηξεζείσλ-θαηεγνξνύκελνο δεηεί ηελ αλαίξεζε απηήο, γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ...28-2-2017 αίηεζή ηνπ 

αλαηξέζεσο θαη ζηνπο από 22 επηεκβξίνπ 2017 πξνζζέηνπο ιόγνπο, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθό δηθόγξαθν θαη θαηαρσξίζηεθαλ ζην νηθείν πηλάθην κε 

ηνλ αξηζκό ...2017.

Αθνύ άθνπζε

Σνπο πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο ησλ δηαδίθσλ, πνπ δήηεζαλ όζα αλαθέξνληαη ζηα

ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξόηεηλε: Α) λα απνξξηθζεί ε αίηεζε

αλαίξεζεο σο πξνο ην αδίθεκα ηεο απάηεο θαη Β) λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιόκελε

απόθαζε σο πξνο ην αδίθεκα ηεο ππεμαίξεζεο θαη λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε γηα

λέα εθδίθαζε.   

ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ

Ζ θξηλόκελε από 24-2-2017 κε αξηζκ. γελ. πξση. ...28-2-2017 αίηεζε ηνπ Α. Μ. ηνπ

Η. γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2437/2014 θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο ηνπ

Πεληακεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ θαζώο θαη ν από 21-9-2017 πξόζζεηνο ιόγνο, πνπ

θαηαηέζεθε κε ρσξηζηό δηθόγξαθν ζηηο 22-9-2017, έρνπλ αζθεζεί λνκόηππα θαη

εκπξόζεζκα θαη πξέπεη λα ζπλεθδηθαζζνύλ σο ζπλαθείο. Καηά ην άξζξν 386 παξ. 1 

ηνπ ΠΚ, όπνηνο, κε ζθνπό λα απνθνκίζεη ν ίδηνο ή άιινο παξάλνκν πεξηνπζηαθό 

όθεινο, βιάπηεη μέλε πεξηνπζία πείζνληαο θάπνηνλ ζε πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή κε 

ηελ ελ γλώζεη παξάζηαζε ςεπδώλ γεγνλόησλ σο αιεζηλώλ ή ηελ αζέκηηε απόθξπςε 

ή παξαζηώπεζε αιεζηλώλ γεγνλόησλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

κελώλ θαη, αλ ε δεκία πνπ πξνθιήζεθε είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε, κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. Από ηε δηάηαμε απηή πξνθύπηεη όηη, γηα ηε

ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο απάηεο, απαηηνύληαη: α) ζθνπόο ηνπ δξάζηε λα

πεξηπνηήζεη ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε άιινλ παξάλνκν πεξηνπζηαθό όθεινο, ρσξίο λα

είλαη αλαγθαία θαη ε πξαγκάησζε ηνπ νθέινπο απηνύ, β) ελ γλώζεη παξάζηαζε

ςεπδώλ γεγνλόησλ σο αιεζηλώλ ή αζέκηηε απόθξπςε ή παξαζηώπεζε αιεζηλώλ

γεγνλόησλ, από ηελ νπνία, σο παξαγσγό αηηία, παξαπιαλήζεθε θάπνηνο θαη πξνέβε

ζηελ επηδήκηα γηα ηνλ ίδην ή άιινλ ζπκπεξηθνξά θαη γ) βιάβε μέλεο, θαηά ην αζηηθό



δίθαην, πεξηνπζίαο, ε νπνία ηειεί ζε αηηηώδε ζύλδεζκν κε ηηο παξαπιαλεηηθέο 

ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ δξάζηε θαη ε νπνία ππάξρεη θαη ζε πεξίπησζε κεηώζεσο 

ή ρεηξνηεξεύζεσο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ παζόληνο, έζησ θαη αλ απηόο έρεη ελεξγό 

αμίσζε πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. Ωο γεγνλόηα λννύληαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

πνπ αλάγνληαη ζην παξειζόλ ή ην παξόλ θαη όρη εθείλα πνπ πξόθεηηαη λα ζπκβνύλ 

ζην κέιινλ, όπσο είλαη νη απιέο ππνζρέζεηο ή ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο. Καηά ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ 386 ΠΚ, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ 

λ. 4055/2012 [θαη έγηλε επκελέζηεξε γηα ηνλ θαηεγνξνύκελν ώζηε λα εθαξκόδεηαη 

αλαδξνκηθά θαηά ην άξζξν 2 ΠΚ θαη γηα πξάμεηο πνπ είραλ ηειεζζεί πξνεγνπκέλσο], 

ε απάηε πξνζιακβάλεη θαθνπξγεκαηηθό ραξαθηήξα ηηκσξνύκελε κε θάζεηξμε κέρξη 

δέθα εηώλ α) ... β) αλ ην πεξηνπζηαθό όθεινο ή ε πξνμελεζείζα δεκία ππεξβαίλεη 

ζπλνιηθά ην πνζό ησλ 120.000 επξώ. Πεξαηηέξσ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 375 

παξ. 1 θαη 2 ΠΚ όπνηνο ηδηνπνηείηαη παξαλόκσο μέλν (νιηθά ή ελ κέξεη) θηλεηό 

πξάγκα, πνπ πεξηήιζε ζηελ θαηνρή ηνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη δύν εηώλ θαη, αλ ην αληηθείκελν ηεο ππεμαηξέζεσο είλαη ηδηαηηέξσο 

κεγάιεο αμίαο, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο. Αλ πξόθεηηαη γηα αληηθείκελν 

ηδηαηηέξσο κεγάιεο αμίαο πνπ ην έρνπλ εκπηζηεπζεί ζηνλ ππαίηην, ιόγσ αλάγθεο ή 

ιόγσ ηεο ηδηόηεηάο ηνπ σο εληνινδόρνπ, επηηξόπνπ ή θεδεκόλα ηνπ παζόληνο ή 

κεζεγγπνύρνπ ή δηαρεηξηζηή μέλεο πεξηνπζίαο, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 

κέρξη δέθα εηώλ. Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 3 Ν 2721/1999 πξνζηέζεθε ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 375 εδάθην, θαηά ην νπνίν "αλ ε ζπλνιηθή αμία 

ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 73.000 επξώ, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα 

(10) εηώλ" θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 375 εδάθην, θαηά ην νπνίν "αλ ην 

ζπλνιηθό αληηθείκελν ηεο πξάμεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ππεξβαίλεη ζε πνζό ηηο 

73.000 επξώ, ηνύην ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίζηαζε". Με ηε λέα απηή ξύζκηζε 

θαζηεξώζεθαλ δύν κνξθέο θαθνπξγεκαηηθνύ ραξαθηήξα ηεο ππεμαηξέζεσο (έλαληη 

κίαο ηνπ πξνεγνπκέλνπ δηθαίνπ), ε πξώηε όηαλ θαη κόλνλ ε ζπλνιηθή αμία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ππεμαηξέζεσο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 73.000 επξώ θαη ε δεύηεξε 

όηαλ ην ζπλνιηθό αληηθείκελν ηεο ππεμαηξέζεσο είλαη ηδηαηηέξσο κεγάιεο αμίαο θαη 

ζπληξέρεη παξάιιεια κία από ηηο αλαθεξόκελεο πιένλ πεξηνξηζηηθώο έμη πεξηπηώζεηο 

θαηαρξήζεσο ηδηαίηεξεο εκπηζηνζύλεο, ελώ ε ζπλδξνκή ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε 

θαη ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεμαηξέζεσο κεγαιύηεξεο ησλ 73.000 

επξώ ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίζηαζε. Σν πνζό ησλ 73.000 επξώ ηνπ δεπηέξνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 1 θαζώο θαη ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 

375 αλαπξνζαξκόζηεθε ζην πνζό ησλ 120.000 επξώ κε ηελ παξ. 1 πεξ. ηγ’ ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4055/2012 κε έλαξμε ηζρύνο από 2-4-2012. Από ηηο ίδηεο σο άλσ 

δηαηάμεηο πξνθύπηεη όηη γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ππεμαηξέζεσο ζε βαζκό 

θαθνπξγήκαηνο απαηηείηαη, αληηθεηκεληθώο : α) ην πιηθό αληηθείκελν ηνπ εγθιήκαηνο 

λα είλαη θαηά ηε θπζηθή αληίιεςε θηλεηό πξάγκα, β) λα είλαη απηό, νιηθά ή ελ κέξεη, 

μέλν, κε ηελ έλλνηα όηη ε θπξηόηεηα απηνύ αλήθεη, θαηά ην αζηηθό δίθαην, ζε άιινλ, 

εθηόο από ην δξάζηε, γ) ε θαηνρή ηνπ πξάγκαηνο απηνύ θαηά ηνλ ρξόλν ηειέζεσο ηεο 

πξάμεσο λα έρεη πεξηέιζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζην δξάζηε, δ) παξάλνκε 

ηδηνπνίεζε ηνπ πξάγκαηνο από ην δξάζηε, πνπ ππάξρεη όηαλ απηή γίλεηαη ρσξίο ηε 

ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ρσξίο ηελ ύπαξμε άιινπ λόκηκνπ δηθαηνινγεηηθνύ ιόγνπ, 

θαη ε) ην αληηθείκελν ηεο ππεμαηξέζεσο λα είλαη ηδηαηηέξσο κεγάιεο αμίαο θαη, επί 

πιένλ, λα ζπληξέρεη ζην πξόζσπν ηνπ ππαηηίνπ θάπνηα από ηηο πεξηνξηζηηθώο ζην 

αλσηέξσ άξζξν δηαιακβαλόκελεο θαηαζηάζεηο ή ηδηόηεηεο, όπσο εθείλε ηνπ 

εληνινδόρνπ, ππνθεηκεληθώο δε δόιηα πξναίξεζε, εθδεινύκελε κε νπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα ηνπ δξάζηε, πνπ ππνδειώλεη εμσηεξίθεπζε ηεο βνπιήζεώο ηνπ λα 

ελζσκαηώζεη ην πξάγκα ζηελ αηνκηθή ηνπ πεξηνπζία ρσξίο λόκηκν δηθαηνινγεηηθό 



ιόγν. ύκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα, ν εληνινδόρνο δηαπξάηηεη ππεμαίξεζε όηαλ 

αξλείηαη λα απνδώζεη ζηνλ εληνιέα, θαη’ αξζξ. 719 ΑΚ παλ ό,ηη έιαβε θαζώο θαη ό,ηη 

θαη’ αξζξ. 721 ηδίνπ Κώδηθα πξνθαηαβιήζεθε ζ’ απηόλ από ηνλ εληνιέα πξνο 

εθηέιεζε ηεο εληνιήο θαη δελ δηαηέζεθε πξνο ηνύην, θαζόζνλ δελ θαζίζηαηαη θύξηνο 

ησλ πξνο εθηέιεζε ηεο εληνιήο δνζέλησλ ζ’ απηόλ. Υξόλνο ηειέζεσο ηεο 

ππεμαηξέζεσο ζεσξείηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ ΠΚ, ν ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν 

ν ππαίηηνο εθδήισζε ηελ πξόζεζή ηνπ γηα παξάλνκε ηδηνπνίεζε ηνπ μέλνπ πξάγκαηνο 

θαη ελζσκαηώζεώο ηνπ ζηελ πεξηνπζία ηνπ κε εκθαλείο πιηθέο πξάμεηο. Πεξαηηέξσ, 

ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 378 ΠΚ, ππεμαίξεζε πνπ έγηλε ζε βάξνο 

πξνζώπνπ κε ην νπνίν ν ππαίηηνο δεη ζην ίδην ζπίηη, δηώθεηαη κόλν ύζηεξα από 

έγθιεζε. Καηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο ε ππεμαίξεζε θέξεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

πθαίξεζεο όηαλ ε δηαβίσζε ζην ίδην ζπίηη, ε νπνία πξνϋπνζέηεη δηάξθεηα θαη όρη 

πεξηνδηθή ζπλνίθεζε ελώ δελ αξθεί ν εξσηηθόο δεζκόο, πθίζηαηαη όρη κόλν θαηά ην 

ρξόλν πνπ παξαδίδεηαη ην θηλεηό πξάγκα αιιά θαη θαηά ην ρξόλν ηεο ηδηνπνίεζεο 

απηνύ. Γη’ απηό όηαλ ε ηδηνπνίεζε ιακβάλεη ρώξα κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζπκβίσζεο ε 

πξάμε ζεσξείηαη σο θνηλή ππεμαίξεζε. Δμάιινπ, ε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε έρεη ηελ 

απαηηνύκελε από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 93 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ΚΠΓ 

εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο ηδξύεη ιόγν αλαηξέζεσο 

από ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ ΚΠΓ, όηαλ αλαθέξνληαη ζ’ απηήλ, κε πιεξόηεηα, 

ζαθήλεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζηα νπνία 

ζηεξίρζεθε ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηε ζπλδξνκή ησλ αληηθεηκεληθώλ θαη 

ππνθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο, νη απνδείμεηο πνπ ηα ζεκειίσζαλ θαη νη 

λνκηθνί ζπιινγηζκνί, κε ηνπο νπνίνπο έγηλε ε ππαγσγή ησλ πεξηζηαηηθώλ απηώλ ζηελ 

νπζηαζηηθή πνηληθή δηάηαμε πνπ εθαξκόζηεθε. Γηα ηελ ύπαξμε ηέηνηαο αηηηνινγίαο 

είλαη παξαδεθηή ε αιιεινζπκπιήξσζε ηνπ αηηηνινγηθνύ κε ην δηαηαθηηθό, πνπ 

απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν. Ωο πξνο ηα απνδεηθηηθά κέζα αξθεί απηά λα αλαθέξνληαη 

θαη’ είδνο γεληθώο, ρσξίο λα απαηηείηαη λα εθηίζεηαη ηη πξνέθπςε ρσξηζηά εμ ελόο 

εθάζηνπ απηώλ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη λα αλαθέξεηαη από πνην ζπγθεθξηκέλα 

απνδεηθηηθό κέζν πξνέθπςε ε θάζε παξαδνρή. Ούηε είλαη απαξαίηεηε ε αμηνινγηθή 

ζπζρέηηζε θαη ζύγθξηζε ησλ δηαθόξσλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ κεηαμύ ηνπο (εγγξάθσλ, 

καξηπξηθώλ θαηαζέζεσλ), νύηε απαηηείηαη λα νξίδεηαη πνην βαξύλεη πεξηζζόηεξν γηα 

ηνλ ζρεκαηηζκό ηεο δηθαζηηθήο θξίζεσο. Απαηηείηαη κόλν λα πξνθύπηεη όηη ην 

δηθαζηήξην έιαβε ππΛ όςε ηνπ θαη ζπλεθηίκεζε γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηεο δηθαληθήο 

ηνπ πεπνηζήζεσο όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη όρη κεξηθά θαη’ επηινγήλ, όπσο 

επηβάιινπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 177 §1 θαη 178 ΚΠΓ. Γελ απνηεινύλ, όκσο, 

ιόγν αλαηξέζεσο ε εζθαικέλε εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ θαη εηδηθόηεξα ε εζθαικέλε 

εθηίκεζε ησλ εγγξάθσλ, ε εζθαικέλε αμηνιόγεζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ καξηύξσλ, ε 

παξάιεηςε αλαθνξάο θαη αμηνιόγεζεο θάζε απνδεηθηηθνύ κέζνπ ρσξηζηά θαη ε 

παξάιεηςε ηεο αμηνινγηθήο ζπζρεηίζεσο ησλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ κεηαμύ ηνπο, 

θαζόζνλ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο πιήηηεηαη ε αλαηξεηηθά αλέιεγθηε θξίζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο. Ζ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία ησλ απνθάζεσλ 

πξέπεη λα επεθηείλεηαη θαη ζηνπο απηνηειείο ηζρπξηζκνύο, εθείλνπο δειαδή πνπ 

πξνβάιινληαη ζην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 170 παξ. 2 θαη 333 

παξ. 2 ΚΠΓ, από ηνλ θαηεγνξνύκελν ή ην ζπλήγνξν ηνπ θαη ηείλνπλ ζηελ άξζε ηνπ 

άδηθνπ ραξαθηήξα ηεο πξάμεσο ή ηεο ηθαλόηεηαο γηα θαηαινγηζκό ή ζηε κείσζε 

απηήο ή ζηελ εμάιεηςε ηνπ αμηόπνηλνπ ηεο πξάμεσο ή ηε κείσζε ηεο πνηλήο, εθόζνλ, 

όκσο, απηνί πξνβάιινληαη θαηά ηξόπν ζαθή θαη νξηζκέλν, κε όια δειαδή ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία είλαη αλαγθαία θαηά ηελ νηθεία δηάηαμε γηα ηε 

ζεκειίσζή ηνπο. Γηαθνξεηηθά ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ ππέρεη ππνρξέσζε λα 

απαληήζεη αηηηνινγεκέλα ζηελ απόξξηςή ηνπο. Οη αξλεηηθνί όκσο ηεο θαηεγνξίαο 



ηζρπξηζκνί θαζώο θαη απηνί πνπ απνηεινύλ απιά ππεξαζπηζηηθά επηρεηξήκαηα, δελ 

είλαη απηνηειείο θαη επνκέλσο ην Γηθαζηήξην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα απαληήζεη ζ’ 

απηνύο θαη κάιηζηα αηηηνινγεκέλα. Σέινο, θαηά ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Δ’ ηνπ 

ΚΠΓ, ιόγν αλαηξέζεσο ηεο απνθάζεσο απνηειεί θαη ε εζθαικέλε εξκελεία ή 

εθαξκνγή νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο. Δζθαικέλε εξκελεία ηέηνηαο δηαηάμεσο 

ππάξρεη όηαλ ην δηθαζηήξην απνδίδεη ζ" απηήλ δηαθνξεηηθή έλλνηα από εθείλε πνπ 

πξαγκαηηθά έρεη, εζθαικέλε δε εθαξκνγή ζπληξέρεη όηαλ ην δηθαζηήξην δελ ππήγαγε 

ζσζηά ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ δέρζεθε όηη πξνέθπςαλ από ηελ απνδεηθηηθή 

δηαδηθαζία, ζηε δηάηαμε πνπ εθάξκνζε. Πεξίπησζε εζθαικέλεο εθαξκνγήο 

νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο ππάξρεη θαη όηαλ ε δηάηαμε απηή παξαβηάδεηαη εθ 

πιαγίνπ, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη όηαλ ζην πόξηζκα ηεο απνθάζεσο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλδπαζκό ηνπ δηαηαθηηθνύ κε ην ζθεπηηθό απηήο θαη αλάγεηαη 

ζηα ζηνηρεία θαη ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ νηθείνπ εγθιήκαηνο, έρνπλ εκθηινρσξήζεη 

αζάθεηεο, αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν 

έιεγρνο ηεο νξζήο ή κε εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ, νπόηε ε απόθαζε δελ έρεη λόκηκε 

βάζε. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, όπσο πξνθύπηεη από ηα, επηζθνπνύκελα παξαδεθηώο γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ αλαηξεηηθνύ ειέγρνπ, πξαθηηθά ηεο πξνζβαιινκέλεο απόθαζεο, ην 

Πεληακειέο Δθεηείν Αζελώλ, πνπ, δηθάδνληαο θαη" έθεζε, ηελ εμέδσζε, δέρζεθε, 

θαηά ηελ αλαηξεηηθά αλέιεγθηε πεξί ηα πξάγκαηα θξίζε ηνπ, κε επηηξεπηή 

αιιεινζπκπιήξσζε ζθεπηηθνύ θαη δηαηαθηηθνύ, κεηά από εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε 

ησλ θαη’ είδνο αλαθεξνκέλσλ ζηελ ελ ιόγσ απόθαζε απνδεηθηηθώλ κέζσλ (ρσξίο 

όξθν θαηάζεζε πνιηηηθώο ελάγνπζαο, θαηαζέζεηο καξηύξσλ θαηεγνξίαο θαη 

ππεξάζπηζεο, πξαθηηθά πξσηνβάζκηαο δίθεο, αλαγλσζζέληα έγγξαθα θαη απνινγία 

θαηεγνξνπκέλνπ), όηη απνδείρζεθαλ ηα αθόινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά: Ζ 

πνιηηηθώο ελάγνπζα Μ. Κ. ην έηνο 1992 γλσξίζηεθε κε ηνλ πξώην θαηεγνξνύκελν, 

κε ηνλ νπνίν αλέπηπμε ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό πνπ εμειίρζεθε ζε ζνβαξή ζρέζε. 

Καηά ηε γλσξηκία ηνπο, ε κελ εγθαινύζα ήηαλ 45 εηώλ, δηαδεπγκέλε θαη κεηέξα 

ηξηώλ ηέθλσλ ήηαλ δηεπζύλνπζα ζύκβνπινο θαη θύξηνο κέηνρνο, ηεο δηεζλνύο θήκεο 

βειγηθήο ζνθνιαηνπνηίαο … κε κόληκε θαηνηθία ζηηο …, ν δε πξώηνο 

θαηεγνξνύκελνο ήηαλ 32 εηώλ, δηαδεπγκέλνο ρσξίο ηέθλα θαη δηαηεξνύζε αηνκηθή 

επηρείξεζε ζηελ νδό ..., κε αληηθείκελν κειέηεο θαη εκπνξία θσηηζκνύ, έρνληαο 

θαηνρπξώζεη σο ζήκα ηε ιέμε .... Ζ πνι. ελάγνπζα ήηαλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο 

επηθάλεηαο θαη απνθάζηζε κε ηνλ θαηεγνξνύκελν ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλαβάζκηζε 

κε ηε ζύζηαζε κεηαμύ ηνπο αλώλπκεο εηαηξίαο. ‘ Δηζη ε πνι. ελάγνπζα ίδξπζε κε ηνλ 

θαηεγνξνύκελν αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ... - ..." κε έδξα ηελ Αζήλα επί ηεο 

νδνύ ... θαη κε αξρηθό κεηνρηθό θεθάιαην 10.000.000 δξαρκώλ, πνπ θαηέβαιε εμ 

νινθιήξνπ ε εγθαινύζα θξαηώληαο ην 49% κεηνρώλ απηήο θαη δηαζέηνληαο ην 51% 

ζηνλ θαηεγνξνύκελν, ελώ θαη ην παξαπάλσ αθίλεην ήηαλ ηδηνθηεζίαο ηεο 

εγθαινύζαο, ην νπνίν κίζζσζε ζηελ εηαηξία απηή. Πξόεδξνο θαη δηεπζύλσλ 

ζύκβνπινο ηεο εηαηξίαο νξίζηεθε ν θαηεγνξνύκελνο, αληηπξόεδξνο θαη δηεπζύλνπζα 

ζύκβνπινο ε εγθαινύζα θαη κέιε ηνπ Γ ε δεύηεξε θαηεγνξνπκέλε θαη ε κεηέξα 

ηνπο. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο ηνπ ε εγθαινύζα ζπλέρηζε λα ρξεκαηνδνηεί 

ηελ αλσηέξσ εηαηξία είηε γηα ηηο απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ έθζαζε ζην 

πνζό ησλ 180.000.000 δξαρκώλ, είηε γηα ηελ θάιπςε ησλ θάζε θύζεο εμόδσλ ηεο. 

ηηο αξρέο ηνπ 1994 ν θαηεγνξνύκελνο ηεο πξνέβαιε ηελ αλάγθε αγνξάο ελόο 

ππόγεηνπ ρώξνπ ζηελ ... επί ησλ νδώλ ... γηα ηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξίαο ... θαη ε 

εγθαινύζα ηνπ θαηέβαιε γηα ην ζθνπό απηό 32.000.000 δξρ. (93.910,50) επξώ θαη ν 

θαηεγνξνύκελνο αγόξαζε ζην όλνκά ηνπ ην αλσηέξσ αθίλεην. ηα ηέιε ηνπ 1995 

πάιη ν θαηεγνξνύκελνο ηεο πξόηεηλε λα θαηαβάιεη ρξήκαηα γηα αγνξά 



παξαξηεκάησλ - θαηαζηεκάησλ ζηε Θεζ/λίθε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

εηαηξίαο ηνπ θαη έηζη ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο 1996 ηνπ θαηέβαιε 85.000.000 δξρ. 

(249.449,743) επξώ, ώζηε λα γίλεη ε αγνξά ε νπνία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

απόθηεζε ζην όλνκά ηνπ πέληε ηζνγείσλ θαηαζηεκάησλ θαη ηξηώλ ππνγείσλ ρώξσλ 

ζην εκπνξηθό θέληξν .... Σν Γεθέκβξην ηνπ 1996 θαη αθνύ είρε επηηεπρζεί ε 

επαγγεικαηηθή αλαβάζκηζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ε κελύηξηα απνρώξεζε από ηελ 

εηαηξία ... ΑΔ αθνύ ππέγξαςε, ρσξίο λα έρεη ιάβεη θάπνην αληάιιαγκα ηελ από 9-12-

1996 ρεηξόγξαθε δήισζε - βεβαίσζε κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηεο, 

ζηελ νπνία αλαθέξεη όηη έρεη πσιήζεη ηηο κεηνρέο πνπ είρε ζηε ... ΑΔ ζηνλ πξώην 

θαηεγνξνύκελν θαη έρεη εηζπξάμεη ην αληίηηκν απηώλ, απηόο δελ είλαη ηδηνθηήηεο ηεο 

εηαηξίαο θαη παξέρεη ηε δήισζε απηή γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη θιεξνλόκνη ηεο 

ακθηζβεηήζνπλ ηελ πώιεζε απηώλ θαη ηελ παξέδσζε ζηνλ θαηεγνξνύκελν. Από ηηο 

αξρέο ηνπ 1998 ν θαηεγνξνύκελνο, δεηνύζε από ηε κελύηξηα λα αγνξάζεη κία έθηαζε 

70 ζηξεκκάησλ ζηηο ..., ώζηε λα θηηζηεί ζε απηήλ ε νηθία πνπ ζα θαηνηθνύζαλ κεηά ην 

γάκν ηνπο. Απηή ην απνθάζηζε αιιά γηα θνξνινγηθνύο ιόγνπο ζα εκθαληδόηαλ σο 

αγνξάζηξηα κηα ππεξάθηηα (off shore) εηαηξία, απ’ απηέο πνπ ήδε είρε ηδξύζεη κέζσ 

ηνπ δηθεγνξηθνύ γξαθείνπ ... θαη είρε αγνξάζεη ηξία αθίλεηα ζην Λνλδίλν. Γηα ηελ 

αγνξά ηεο πην πάλσ έθηαζεο επηιέρζεθε ε ππεξάθηηα εηαηξία "..." θαη ε κελύηξηα 

έδσζε εληνιή ζηνλ εκθαληδόκελν εθπξόζσπν (nominee) ηεο εηαηξίαο απηήο δηθεγόξν 

... λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ αγνξά ηεο έθηαζεο ζην 

όλνκα ηεο ελ ιόγσ εηαηξίαο, ηελ νπνία ζα ρξεκαηνδνηνύζε γηα ηελ αγνξά κε δηθά ηεο 

ρξήκαηα. Παξάιιεια, ε κελύηξηα, έρνληαο απεξηόξηζηε εκπηζηνζύλε ζην πξόζσπν 

ηνπ ζπληξόθνπ ηεο - θαηεγνξνπκέλνπ θαη επεηδή ε ίδηα είρε ηδηαίηεξν θόξην εξγαζίαο 

ζηηο ..., ιόγσ ηεο ζέζεο ηεο σο δηεπζύλνπζαο ζπκβνύινπ ηεο ..., αλέζεζε, ζηνλ 

θαηεγνξνύκελν πξνο εμππεξέηεζή ηεο, ελεξγώληαο θαη’ εληνιή θαη ινγαξηαζκό ηεο, 

λα πξνβεί θαη λα νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία αγνξάο ησλ σο άλσ αθηλήησλ γηα 

ινγαξηαζκό ηεο, θαηαβάιινληαο ζ’ απηόλ από δηθνύο ηεο ινγαξηαζκνύο ην ζπλνιηθό 

πνζό ησλ 952.546.441 δξαρκώλ (2.795.440,77 επξώ) από ηα νπνία, ηα 350.000.000 

δξρ. ζα θαηαβάιινληαλ γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ θαη ηα ππόινηπα 602.546.441 

δξρ. ζα πξννξίδνληαλ γηα ηελ αλέγεξζε ηεο νηθίαο εληόο απηνύ. ‘ Όια ηα ρξήκαηα 

απηά πξνεξρόκελα από ινγαξηαζκνύ ηεο κελύηξηαο θαηαηέζεθαλ κε ηελ εληνιή λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνπο παξαπάλσ ζθνπνύο, ζε ινγαξηαζκνύο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, ώζηε νζάθηο ε εμσρώξηα εηαηξεία έπξεπε λα πξνβεί ζε πιεξσκέο, 

απηόο ζα θαηέζεηε ην αληίζηνηρν πνζό ζην ινγαξηαζκό ηεο εμσρώξηαο εηαηξίαο γηα λα 

ηηο πξαγκαηνπνηήζεη. Πξαγκαηηθά, ζηηο 3-6-1999 αγνξάζηεθε ζην όλνκα ηεο εηαηξίαο 

"..." (ηεο νπνίαο απνθιεηζηηθή θπξία ήηαλ ε κελύηξηα) ην παξαπάλσ αθίλεην ζηηο … 

κε εκθαληδόκελν ζην ζπκβόιαην ηίκεκα 280.000.000 δξρ. θαη πξαγκαηηθά 

θαηαβαιιόκελν 350.000.000 δξαρκώλ πνπ θαηαβιήζεθε από ρξήκαηα ηεο κελύηξηαο 

ε αλνηθνδόκεζε όκσο νηθίαο νπδέπνηε πξαγκαηνπνηήζεθε. Δπηπιένλ, ην έηνο 1999, ν 

πξώηνο θαηεγνξνύκελνο, επηθαινύκελνο ην ζπκθέξνλ αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο ..., 

πξόηεηλε ζηε κελύηξηα λα αγνξάζεη έλα αθίλεην ζηε ... γηα λα ζηεγαζζεί ην 

θαηάζηεκα πώιεζεο θσηηζηηθώλ ηεο εηαηξίαο ... πνπ αλήθε πιένλ ζηνλ ίδην. Γέρηεθε 

ε κελύηξηα λα αγνξάζεη ην αθίλεην απηό ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ππεξάθηηα εηαηξία ... 

πνπ είρε ηδξύεη κεηά ηελ πώιεζε αθηλήηνπ πνπ ε ελ ιόγσ εηαηξία είρε ζην Λνλδίλν. 

Δπεηδή θαζπζηεξνύζε ε πώιεζε ηνπ αθηλήηνπ ζην Λνλδίλν ν θαηεγνξνύκελνο έπεηζε 

ηε κελύηξηα λα ζπζηήζεη κία θαηλνύξγηα ππεξάθηηα εηαηξία γηα λα αγνξάζεη ην 

αθίλεην ηεο ... δηόηη ήηαλ κνλαδηθή επθαηξία ε αγνξά ηνπ θαη ππήξρε θίλδπλνο λα ηε 

ράζεη. ‘ Δηζη έδσζε ζην θαηεγνξνύκελν ηελ εληνιή θαη ην απαηηνύκελν ρξεκαηηθό 

πνζό, ώζηε λα αγνξάζεη κία λέα ππεξάθηηα εηαηξία γηα ινγαξηαζκό ηεο, ζηα 

λνκηκνπνηεηηθά θαη απνδεηθηηθά ηεο θπξηόηεηαο ηεο εηαηξίαο έγγξαθα ζα 



εκθαληδόηαλ ην όλνκά ηεο σο απνθιεηζηηθήο θπξίαο απηήο θαη ζηε ζπλέρεηα ε λέα off 

shore εηαηξία λα αγνξάζεη ην πξναλαθεξόκελν αθίλεην θαηαβάιινληαο ην ηίκεκα 

ησλ 350.000.000 δξαρκώλ από ην ππόινηπν ησλ 602.546.441 δξαρκώλ πνπ ηνπ είρε 

θαηαβάιεη γηα ηελ αλέγεξζε θαηνηθίαο ζην θηήκα ησλ … πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Ο πξώηνο θαηεγνξνύκελνο, απνθξύπηνληαο όηη ελεξγνύζε γηα ινγαξηαζκό ηεο 

κελύηξηαο, έδσζε από ηελ Αζήλα εληνιή ζην δηθεγνξηθό γξαθείν ... λα ηδξύζεη γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ ηελ ππεξάθηηα εηαηξία "..." ε νπνία θαη ζπλεζηήζε κε εκθαληδόκελν 

εθπξόζσπν ηνλ πξναλαθεξόκελν δηθεγόξν ..., δηαβεβαηώζαο ηε κελύηξηα όηη ε αγνξά 

ηε εηαηξίαο έγηλε ζην όλνκά ηεο θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο ώζηε λα πξνβεί ζηελ αγνξά 

ηνπ αθηλήηνπ ε εηαηξία. Πξάγκαηη ε εηαηξία απηή αγόξαζε δύν θαηαζηήκαηα θαη δύν 

γξαθεία ζηελ … κε κεηαγξαθέληα ζπκβόιαηα ηνπ ζπκ/θνπ Αζελώλ Β. Α.. ηηο αξρέο 

ηνπ έηνπο 2001 ε κελύηξηα θαηέβαιε ζηνλ πξώην θαηεγνξνύκελν θαη ην πνζό ησλ 

257.436.287,65 δξαρκώλ γηα ηε δηακόξθσζε ησλ πην πάλσ αθηλήησλ, ζεσξώληαο, 

ιόγσ ησλ παξαπεηζηηθώλ δηαβεβαηώζεσλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ όηη ηα αθίλεηα απηά 

είλαη δηθά ηεο κέζσ ηεο off shore εηαηξεία ηεο πνπ ηα είρε αγνξάζεη. Καζόζνλ αθνξά 

ηνπο ηίηινπο κεηνρώλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ εηαηξηώλ "..." θαη "..." πνπ ήηαλ ζηνλ 

θνκηζηή, ν κελ πξώηνο πνπ θαηείρε ε κελύηξηα ήδε από ην έηνο 1988, παξαδόζεθε 

απ’ απηήλ πξνο θύιαμε ζηνλ θαηεγνξνύκελν, ν δε δεύηεξνο ηεο ... ζηάιζεθε από ηνλ 

δηθεγόξν Υ. Γ. κε ηελ από 13-12-1999 επηζηνιή ζηε κελύηξηα, όπνπ αλαγξάθεηαη όηη 

εζσθιείεη ηίηιν κεηνρώλ γηα 1998 κεηνρέο ηεο εηαηξίαο ... κε εληνιή ηνπ πξώηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, ηελ νπνία ηεο δεηεί λα θξαηήζεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ θαη επηπιένλ 

δεηεί επηβεβαίσζε όηη ν ηίηινο κεηνρώλ ηνπ παξαδόζεθε κε αζθάιεηα. Σν 

πεξηερόκελν απηήο ηεο επηζηνιήο, θη αλ αθόκε ηε δηάβαζε ε κελύηξηα δελ ήηαλ ηθαλό 

λα ηεο θηλήζεη ππνςίεο όηη ε σο άλσ εμσρώξηα εηαηξία, θαηά παξάβαζε ηεο δνζείζαο 

εληνιήο ηεο, είρε ζπζηαζεί από ηνλ πξώην θαηεγνξνύκελν γηα ινγαξηαζκό ηνπ, 

εθόζνλ ν εζώθιεηζηνο ζ’ απηήλ ηίηινο κεηνρώλ ζηάιζεθε ζηελ ίδηα θαη όρη ζηνλ 

πξώην θαηεγνξνύκελν, γλσξίδνληαο δε ηελ εληνιή πνπ είρε δώζεη ζηνλ ηειεπηαίν λα 

ηελ εθπξνζσπήζεη, ήηαλ εύινγν λα πηζηεύεη όηη ν σο άλσ ηίηινο δεηείην λα 

παξαδνζεί ζηνλ πξώην θαηεγνξνύκελν, σο εθπξόζσπνο απηήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εληνιώλ ηεο. Όπσο όκσο απνδείρζεθε, ν πξώηνο θαηεγνξνύκελνο εθκεηαιιεύηεθε ηε 

δπλαηόηεηα πνπ είρε λα έξρεηαη ν ίδηνο ζε επαθή κε ηνπο λνκηθνύο ζπκβνύινπο ηεο 

κελύηξηαο, πξνο εμππεξέηεζε ηεο ηειεπηαίαο θαη άξρηζε λα θαιιηεξγεί ηελ εληύπσζε 

ζηνλ παξαπάλσ Βξεηαλό δηθεγόξν όηη ηα αθίλεηα ζηηο ..., πξννξίδνληαλ γηα ηνλ ίδην, 

γη’ απηό θαη ν πξναλαθεξόκελνο δηθεγόξνο, κε γλσξίδνληαο ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

έζηεηιε ηελ πην πάλσ δηθνξνύκελε επηζηνιή ζηε κελύηξηα, όπσο απνηέιεζκα ηεο σο 

άλσ ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ήηαλ θαη ε επηβεβαίσζε ηνπ ελ ιόγσ 

δηθεγόξνπ πξνο ηελ εηαηξία ... πνπ αλέιαβε ηε δηνίθεζε ησλ δύν παξαπάλσ 

εμσρώξησλ εηαηξηώλ ην Ννέκβξην ηνπ έηνπο 2001, όηη πξαγκαηηθόο ηδηνθηήηεο ησλ 

εηαηξηώλ απηώλ ήηαλ ν πξώηνο θαηεγνξνύκελνο. Δπνκέλσο δελ επζηαζεί ν 

ηζρπξηζκόο ηνπ όηη ε κελύηξηα δώξεζε ζ’ απηόλ ηελ εηαηξία ... θαη από ηεο ηδξύζεώο 

ηεο ήηαλ λόκηκνο ηδηνθηήηεο απηήο, γεγνλόο πνπ απηή γλώξηδε. Καηόπηλ ζπκθσλίαο 

δηαρείξηζεο πειάηε θαη κεηά ηελ αγνξά ησλ παξαπάλσ αθηλήησλ, πνπ ππνγξάθεθε 

ζηηο 21-11-2001 κεηαμύ ηνπ εκθαληδνκέλνπ εθπξνζώπνπ (nominee) θαη 

πξναλαθεξόκελσλ δύν off shore εηαηξηώλ βξεηαλνύ δηθεγόξνπ Υ. Γ. θαη ηεο εηαηξίαο 

... αλαηέζεθε ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ελ ιόγσ εηαηξηώλ ζηελ ηειεπηαία 

εηαηξία. Με ηελ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ησλ εηαηξηώλ απηώλ ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξία 

έιαβε από ηνλ πην πάλσ εκθαληδόκελν εθπξόζσπν βξεηαλό δηθεγόξν επηβεβαίσζε 

όηη πξαγκαηηθόο ηδηνθηήηεο ησλ εηαηξηώλ απηώλ ήηαλ ν πξώηνο θαηεγνξνύκελνο, 

αθνύ ε επηβεβαίσζε απηή ήηαλ απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, ν νπνίνο θαιιηέξγεζε ηελ εληύπσζε ζηνλ ελ ιόγσ δηθεγόξν όηη ηα 



αθίλεηα ζηηο ..., πξννξίδνληαλ γηα ηνλ ίδην. Σν θζηλόπσξν ηνπ έηνπο 2002 ε κελύηξηα 

πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηαη θνληά ζηνλ πξώην θαηεγνξνύκελν, όπσο ηεο δεηνύζε ν 

ίδηνο παξαηηήζεθε από ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο ..., παξακέλνπζα βαζηθό κέινο 

απηήο, ε παξαίηεζή ηεο ζα ίζρπε από 31-12-2002 θαη ζα εγθαζίζηαην κόληκα ζηελ 

Διιάδα. Σν γεγνλόο απηό αλαθνίλσζε ζηνλ ελ ιόγσ θαηεγνξνύκελν θαη απηόο ηελ 1-

11-2002 μαθληθά ηεο αλαθνίλσζε όηη ήζειε λα δηαθόςνπλ ην δεζκό ηνπο αιιά ηεο 

δήηεζε ρξόλν γηα λα θαηαιήμεη ζε θάπνηα νξηζηηθή απόθαζε, ιέγνληάο ηεο λα θάλεη 

ππνκνλή κέρξη ηα γελέζιηά ηεο (Αύγνπζην 2003) θαη λα κελ αλαθνηλώζεη ηε δηαθνπή 

ηεο ζρέζεο ηνπο, ελώ από ηα κέζα Γεθεκβξίνπ έπαςε λα δηακέλεη ζηελ νηθία ηεο, 

ρσξίο λα ηεο επηζηξέςεη ηα θιεηδηά απηήο πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ. Ζ κελύηξηα, 

ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ έηξεθε πξνο απηόλ, δέρηεθε λα ηνπ 

δώζεη πξνζεζκία κέρξη ηέινπο Απγνύζηνπ 2003 θαη λα ηεο δώζεη ηελ ηειηθή ηνπ 

απάληεζε γηα ην κέιινο ηεο ζρέζεο ηνπο αιιά θαη γηα λα ηεο απνδώζεη ινγνδνζία 

γηα ηα ρξήκαηα πνπ κέρξη ηόηε είρε ιάβεη απ’ απηήλ, ειπίδνληαο όηη ζα άιιαδε γλώκε 

θαη ζα επέζηξεθε θνληά ηεο. Μεηά ην ρσξηζκό ηνπο θη ελώ ε κελύηξηα αλέκελε ηελ 

νξηζηηθή απόθαζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα ηε ζρέζε ηνπο θαη ηε ινγνδνζία πνπ ηνπ 

είρε δεηήζεη, ν ηειεπηαίνο, επηδηδόηαλ ζε ελέξγεηεο απνμελώζεσο ηεο κελύηξηαο από 

ηα αθίλεηα πνπ παξνπζίαδε όηη είραλ αγνξαζηεί γηα ινγαξηαζκό ηεο από ηηο 

πξναλαθεξόκελεο off shore εηαηξίεο θαη πεξηειεύζεσο ηνπο ζ’ απηόλ, θαζώο θαη 

ηδηνπνηήζεσο ησλ ππνινίπσλ ρξεκάησλ ηεο πνπ ηνπ είρε θαηαβάιεη θαη είραλ 

απνκείλεη ζ’ απηόλ, ρσξίο λα δηαηεζνύλ γηα ηελ αλέγεξζε θαηνηθίαο κε αληίζηνηρε 

βιάβε ηεο κελύηξηαο. Δηδηθόηεξα, απνδείρζεθε, πξνβιέπνληαο βέβαηε, κεηά ηε 

δηαθνπή ηνπ δεζκνύ ηνπο, ηε δηεθδίθεζε εθ κέξνπο ηεο κελύηξηαο ησλ 

πξναλαθεξόκελσλ αθηλήησλ ησλ πην πάλσ εηαηξηώλ, ηα νπνία γλώξηδε όηη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα αλήθαλ ζηε κελύηξηα, πιελ όκσο ν ίδηνο πξνόξηδε γηα ηνλ εαπηό ηνπ, 

απνζθνπώληαο λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηό ηνπ παξάλνκν, πεξηνπζηαθό όθεινο ζε 

βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο κελύηξηαο, ίζν κε ην πξαγκαηηθό ηίκεκα πνπ θαηέβαιε γηα 

ηελ αγνξά ησλ παξαπάλσ αθηλήησλ θαζώο θαη ην πνζό ησλ 755.499 επξώ πνπ ε 

κελύηξηα θαηέβαιε γηα ηε δηακόξθσζε ησλ θαηαζηεκάησλ, απνθάζηζε λα 

κεηαβηβάζεη ηα αθίλεηα ησλ αλσηέξσ ππεξάθηησλ εηαηξηώλ ζε ειιεληθέο εηαηξίεο 

δηθώλ ηνπ ζπκθεξόλησλ ηηο νπνίεο ίδξπζε ζηηο 14-5-2003, πξνθεηκέλνπ, λα επηηύρεη 

ηηο απνθαζηζζείζεο κεηαβηβάζεηο θαη εθκεηαιιεπόκελνο ην γεγνλόο όηη είρε ζηελ 

θαηνρή ηνπ ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ηίηινπο κεηνρώλ ησλ ππεξάθηησλ απηώλ 

εηαηξηώλ θαζώο θαη ηελ πιάλε ηνπ Υ. Γ., εθπξνζώπνπ ησλ εηαηξηώλ απηώλ ζρεηηθά 

κε ην πνηνο ήηαλ ν πξαγκαηηθόο κέηνρνο απηώλ, εκθαλίζηεθε ζηνπο δηεπζπληέο ησλ 

εηαηξηώλ "..." θαη "...", ππαιιήινπο ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξίαο ... Ltd, πνπ είραλ 

νξηζηεί γηα ηελ εθπξνζώπεζε ησλ εηαηξηώλ ελώπηνλ ησλ αξρώλ, παξηζηάλνληαο 

ςεπδώο όηη ήηαλ θύξηνο ησλ κεηνρώλ ησλ εηαηξηώλ απηώλ, ηνπο ηίηινπο ησλ νπνίσλ 

ηνπο επέδεημε, αθνύ ηνπο θαηείρε σο εθπξόζσπνο θαη εληνινδόρνο ηεο κελύηξηαο, 

νθείινληαο λα ηνπο απνδώζεη κεηά ηε δηαθνπή ηνπ δεζκνύ ηνπο, γεγνλόηα πνπ 

απέθξπςε, θη έηζη έπεηζε απηνύο λα ηνπ ρνξεγήζνπλ ηα από 28-5-2003 εηδηθά 

πιεξεμνύζηα ησλ εηαηξηώλ ... θαη ... πξνο ηνλ ίδην γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ 

ηεο ... ζηελ εηαηξία "..." θαη ηεο έθηαζεο ζηηο ... ζηελ εηαηξία "...". Δπί πιένλ ν πξώηνο 

θαηεγνξνύκελνο πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηε ζπκ/θν Ο. Κ. Μ. λα πξνβεί ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ νηθείσλ κεηαβηβαζηηθώλ ζπκβνιαίσλ, ζηα νπνία ζα ζπκβαιιόηαλ 

απηόο σο πιεξεμνύζηνο ησλ σο άλσ εμσρώξησλ εηαηξηώλ, παξέζηεζε ζ’ απηήλ όηη ηα 

πιεξεμνύζηα είραλ ιεθζεί λόκηκα θαη όηη ν ίδηνο εδηθαηνύην λα πξνβεί ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηθαηνπξαμίεο, θη έηζη ζηηο 27-6-2003 ελεξγώληαο σο πιεξεμνύζηνο 

ησλ παξαπάλσ εμσρώξησλ εηαηξηώλ, κεηαβίβαζε αηηία πσιήζεσο ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο δηθώλ ηνπ απνθιεηζηηθά ζπκθεξόλησλ εηαηξείεο ηα ελ ιόγσ 



αθίλεηα. Ζ εηαηξία ... ζπζηάζεθαλ κε ηηο .../14-5-2003 θαη ...14-5-2003 πξάμεηο 

ζύζηαζεο ηεο ηδίαο ζπκ/θνπ, ζηηο νπνίεο ν πξώηνο θαηεγνξνύκελνο ζπκκεηείρε σο 

θύξηνο κέηνρνο κε κεξίδην 59.990 κεηνρώλ, ζε ζύλνιν θεθαιαίνπ 60.000 κεηνρώλ 

θαη ήηαλ Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο απηώλ. Πεξαηηέξσ, ν πξώηνο 

θαηεγνξνύκελνο δελ επέζηξεςε ζηελ κελύηξηα παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο 

ην πνζό ησλ 741.148,76 επξώ πνπ είρε απνκείλεη ζηελ θαηνρή ηνπ από ηελ αγνξά ηνπ 

αθηλήηνπ ζηηο ..., κε ηελ εληνιή ηεο κελύηξηαο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλέγεξζε 

νηθίαο εληόο ηεο αθηλήηνπ απηνύ, ηελ νπνία δελ πξαγκαηνπνίεζε. Σν σο άλσ πνζό, 

κεηά ηε δηαθνπή ηνπ δεζκνύ ηνπ κε ηε κελύηξηα θαη νπσζδήπνηε, ακέζσο κεηά ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 2003, πνπ ε ηειεπηαία ηνπ έηαμε σο πξνζεζκία γηα ηε ινγνδνζία ησλ 

ρξεκάησλ πνπ ηνπ θαηέβαιε θαη ηελ απόδνζε ηνπ θαηαινίπνπ, κεηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ εληνιώλ ηεο, αθνύ ην θαηείρε σο εληνινδόρνο, πξάγκα ην νπνίν αξλήζεθε λα 

πξάμεη θαη παξαλόκσο ην ηδηνπνηήζεθε, ελζσκαηώλνληαο ζηελ πεξηνπζία ηνπ. 

Αθόκε, ν πξώηνο θαηεγνξνύκελνο από ηηο 28-5-2003 κέρξη ηηο 27-6-2003 πνπ 

θαηαξηίζηεθαλ ηα .../27-6-2003 κεηαβηβαζηηθά ζπκβόιαηα παξαθξάηεζε παξαλόκσο 

θαη ελζσκάησζε ζηελ πεξηνπζία ηνπ ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρώλ ησλ ππεξάθηησλ 

εηαηξεηώλ "..." θαη "...", ηδηνθηεζίαο ηεο κελύηξηαο πνπ ηνπο είρε εκπηζηεπζεί θαηά ηα 

αλσηέξσ κε ηελ εληνιή λα ελεξγεί σο εθπξόζσπνο ησλ εηαηξεηώλ ζηελ Διιάδα θαη 

όθεηιε, κεηά ηε δηαθνπή ηνπ εξσηηθνύ ηνπο δεζκνύ, λα ηνπο απνδώζεη ζηε κελύηξηα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνδείρζεθε όηη ν πξώηνο θαηεγνξνύκελνο ηέιεζε ηηο πξάμεηο 

ηεο απάηεο θαη’ εμαθνινύζεζε άλσ ησλ 120.000 επξώ θαη ππεμαίξεζεο .... Ηδηαίηεξα 

κεγάιεο αμίαο άλσ ησλ 120.000 επξώ, σο εληνινδόρνο θαη πξέπεη λα θεξπρζεί έλνρνο 

θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην δηαηαθηηθό κε ην ειαθξπληηθό ηνπ 84 § 2α ΠΚ πνπ ηνπ 

αλαγλσξίζηεθε θαη πξσηνδίθσο αθνύ πξόθεηηαη πεξί πξαγκαηηθήο ζπξξνήο ησλ πην 

πάλσ εγθιεκάησλ δηόηη θαζέλα ηνύησλ ζηξέθεηαη θαηά δηαθόξνπ πιηθνύ 

αληηθεηκέλνπ (ΑΠ 2471/2009). Πεξαηηέξσ, από ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 386 παξ. 1, 3 

ΠΚ πξνθύπηεη όηη γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο απάηεο ην πξόζσπν πνπ 

παξαπιαλήζεθε δελ απαηηείηαη λα είλαη ην ίδην κε εθείλν πνπ πεξηνπζηαθώο 

βιάπηεηαη θαη έηζη ππάξρεη απάηε θαη όηαλ ν απαηώκελνο είλαη πξόζσπν άιιν από ην 

πεξηνπζηαθώο βιαπηόκελν (ΑΠ 535/2011) θαη ζηελ παξνύζα ππόζεζε ε πεξηνπζηαθή 

βιάβε ηεο κελύηξηαο από ηελ παξαπιάλεζε ησλ δηεπζπληώλ ησλ εμσρώξησλ 

εηαηξεηώλ ... θαη ... επήιζε, ζηελ Διιάδα (16ΠΚ) θαη έρνπλ απνθιεηζηηθά εθαξκνγή 

νη ειιεληθνί πνηληθνί λόκνπ, απνξξηπηνκέλνπ ηνπ ηζρπξηζκνύ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

όηη πξόθεηηαη πεξί εγθιήκαηνο πνπ ηειέζηεθε ζηελ αιινδαπή ...". 

ηε ζπλέρεηα, ην Γηθαζηήξην θήξπμε έλνρν, κε ηα ειαθξπληηθά ηνπ άξζξνπ 84 παξ. 

2α’ θαη ε’ ΠΚ, ηνλ θαηεγνξνύκελν θαη ήδε αλαηξεζείνληα ηνπ όηη: "... θαη θαηά ηνπο 

πην θάησ αλαθεξόκελνπο ρξόλνπο, κε πεξηζζόηεξεο πξάμεηο πνπ ζπληζηνύλ 

εμαθνινύζεζε ηνπ ηδίνπ εγθιήκαηνο, έρνληαο ζθνπό λα απνθνκίζεη ν ίδηνο παξάλνκν 

πεξηνπζηαθό όθεινο έβιαςε μέλε πεξηνπζία Πείζνληαο θάπνηνλ ζε πξάμε; παξάιεηςε 

ή αλνρή κε ηελ ελ γλώζεη παξάζηαζε ςεπδώλ γεγνλόησλ ζαλ αιεζηλώλ ή ηελ αζέκηηε 

απόθξπςε ή παξαζηώπεζε, αιεζηλώλ γεγνλόησλ θαη εθ ηεο νπνίαο, σο άλσ πξάμεο 

ίνπ ην πεξηνπζηαθό όθεινο θαη ε πξνμελεζείζα - δεκία ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην πνζό 

ησλ 120.000 επξώ. πγθεθξηκέλα: 1)Σελ 28ε Μαΐνπ 2003 ελ γλώζεη ηνπ, παξέζηεζε 

ςεπδώο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ππεξάθηηαο εηαηξείαο ηεο 

κελύηξηαο Μ. Κ. "...", όηη θαηείρε λόκηκα ηελ κεηνρή ηεο εηαηξείαο θαη ζπλεπώο ηελ 

θπξηόηεηα απηήο, ώζηε λα απνζπάζεη ζην όλνκά ηνπ εηδηθό πιεξεμνύζην γηα ηελ 

εθπνίεζε αθηλήηνπ ζηηο ..., πνπ ε εηαηξεία απηή είρε αγνξάζεη κε ην ππ’ αξηζ. .../3-6-

1999 ζπκβόιαην ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Γ. Γ., πξάγκα πνπ ελ ηέιεη 

θαηάθεξε, κε απνηέιεζκα λα πξνβεί, ελ πιήξε αγλνία ηεο θαη κε ζθνπό ηνλ 

πξνζπνξηζκό παξάλνκνπ πεξηνπζηαθνύ νθέινπο ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο 



κελύηξηαο Μ. Κ. θαη πξαγκαηηθήο ηδηνθηήηξηαο ηεο κεηνρήο, ζηελ εθπνίεζε ηνπ σο 

άλσ αθηλήηνπ ζηηο ..., απνηεινύκελνπ από θιεξνηεκάρηα ζπλνιηθήο εθηάζεσο 70.750 

η.κ., κε ηελ πώιεζε ηνπ ζηελ εηαηξεία "...", ηεο νπνίαο ν ίδηνο ήηαλ θύξηνο κέηνρνο. 

Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 613.491,24 επξώ, κε ην 

ππ’ αξηζ. .../27-6-2003 ζπκβόιαην ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Ο. Κ. Μ., ζηελ 

νπνία επίζεο παξέζηεζε ςεπδώο ηελ 27ε Ηνπλίνπ 2003 όηη ην πιεξεμνύζην είρε 

ιεθζεί λόκηκα θαη όηη ν ίδηνο δηθαηνύληαλ λα πξνβεί ζηε ζπγθεθξηκέλε δηθαηνπξαμία, 

ην νπνίν ζπκβόιαην κεηαγξάθεθε ζην Τπνζεθνθπιαθείν Μαξαζώλνο ζηνλ ηόκν|... 

ηελ 11-7-2003. Με ηηο παξάλνκεο απηέο πξάμεηο θαη εηδηθόηεξα παξηζηάλνληαο ην 

ςεπδέο γεγνλόο ηεο θπξηόηεηαο από κέξνπο ηνπ ηεο κεηνρήο ηεο ελ ιόγσ ππεξάθηηαο 

εηαηξείαο, ηελ νπνία ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαηείρε κέρξη ηόηε σο εθπξόζσπνο ηεο 

κελύηξηαο θαη εληνινδόρνο απηήο, όθεηιε δε κεηά ηε δηαθνπή ηνπ εξσηηθνύ ηνπο 

δεζκνύ λα ηεο ηελ απνδώζεη, έπεηζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην- απηήο λα ηνπ δώζεη ηε 

δπλαηόηεηα λα "πξνβεί ζηελ παξαπάλσ πεξηνπζηαθή δηάζεζε ηνπ αθηλήηνπ ζηηο ..., κε 

ζθνπό ηνλ πξνζπνξηζκό παξάλνκνπ πεξηνπζηαθνύ νθέινπο, θαη πξνθαιώληαο 

παξάιιεια ζηελ πεξηνπζία ηεο κελύηξηαο δεκία ύςνπο 1.027.140 επξώ (ήηνη 

350.000.000 δξαρκώλ), όζν θαη ε πξαγκαηηθή αμία πνπ θαηέβαιε γηα ηελ αγνξά ηνπ 

αθηλήηνπ απηνύ. 2) Αθνύ κε παξαζηάζεηο, ελ γλώζεη ηνπ, ςεπδείο, όηη δήζελ ζα 

αγόξαδε γηα ινγαξηαζκό ηεο κελύηξηαο Μ. Κ., ηελ ππεξάθηηα εηαηξεία "..." θαη 

δεκηνπξγώληαο κε ηνλ ηξόπν απηό, ζηε κελύηξηα ηελ πεπνίζεζε όηη εηαηξεία απηή ζα 

αλήθε απνθιεηζηηθά ζε απηήλ, ηελ έπεηζε θαηά ην έηνο 1999, λα θαηαβάιεη ην πνζό 

ησλ 1.027.146 επξώ (ήηνη 350.000.000 δξαρκώλ) ώζηε λα αγνξάζεη ζην όλνκα απηήο, 

δύν θαηαζηήκαηα θαη δύν γξαθεία ζηελ ... επί ηεο ... …, κε ηα ππ’ αξηζ. ...7-12-1999 

ζπκβόιαηα ηνπ .ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Β. Α., θαη ην έηνο 2001 λα ηνπ θαηαβάιεη 

ην πνζό ησλ 755.499 επξώ (ήηνη 257.436.287,65 δξαρκώλ) γηα ηε δηακόξθσζε θαη 

ηνλ εμνπιηζκό ησλ παξαπάλσ αθηλήησλ, ηα νπνία ν ίδηνο πξνόξηδε γηα ηνλ εαπηό ηνπ 

θαη ζρεδίαδε ζην κέιινλ λα ηα απνθηήζεη, ηελ 28ε Μαΐνπ 2003 ελ γλώζεη ηνπ, 

παξέζηεζε ςεπδώο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ππεξάθηηαο εηαηξείαο 

ηεο κελύηξηαο "... ...", όηη θαηείρε λόκηκα ηελ κεηνρή ηεο εηαηξείαο θαη ζπλεπώο ηελ 

θπξηόηεηα απηήο, ώζηε λα απνζπάζεη ζην όλνκα ηνπ εηδηθό πιεξεμνύζην γηα ηελ 

εθπνίεζε ησλ αθηλήησλ ζηε ..., πξάγκα πνπ ελ ηέιεη θαηάθεξε, κε απνηέιεζκα λα 

πξνβεί, ελ πιήξε αγλνία ηεο θαη κε ζθνπό ηνλ πξνζπνξηζκό παξάλνκνπ 

πεξηνπζηαθνύ νθέινπο ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο κελύηξηαο Μ. Κ. θαη 

πξαγκαηηθήο ηδηνθηήηξηαο ηεο κεηνρήο ζηελ εθπνίεζε ησλ σο άλσ θαηαζηεκάησλ θαη 

γξαθείσλ, κε ηελ πώιεζε ηνπο ζηελ εηαηξεία ...", ηεο νπνίαο ν ίδηνο ήηαλ θύξηνο 

κέηνρνο, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 614.490,62 

επξώ, κε ην ππ’ αξηζ. .../27-6-2003 ζπκβόιαην ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ Ο. Κ. 

Μ., ζηελ νπνία επίζεο παξέζηεζε ςεπδώο ηελ 27ε Ηνπλίνπ 2003 όηη ην πιεξεμνύζην 

είρε ιεθζεί λόκηκα θαη όηη ν ίδηνο δηθαηνύληαλ λα πξνβεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δηθαηνπξαμία, ην νπνίν ζπκβόιαην κεηαγξάθεθε ζην Τπνζεθνθπιαθείν Κεθηζηάο 

ζηνλ ηόκν ... ηελ 17-7-2003. Με ηηο παξάλνκεο απηέο πξάμεηο θαη εηδηθώηεξα 

παξηζηάλνληαο ην ςεπδέο γεγνλόο ηεο θπξηόηεηαο από κέξνπο ηνπ ηεο κεηνρήο ηεο ελ 

ιόγσ ππεξάθηηαο εηαηξείαο, ηελ νπνία ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαηείρε κόλνη ηόηε σο 

εθπξόζσπνο ηεο κελύηξηαο θαη εληνινδόρνο απηήο, όθεηιε δε κεηά ηε δηαθνπή ηνπ 

εξσηηθνύ ηνπο δεζκνύ λα ηεο ηελ απνδώζεη, έπεηζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απηήο 

λα ηνπ δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνβεί ζηελ παξαπάλσ πεξηνπζηαθή δηάζεζε ησλ 

αθηλήησλ ζηε ..., κε ζθνπό ηνλ πξνζπνξηζκό παξάλνκνπ πεξηνπζηαθνύ νθέινπο, θαη 

πξνθαιώληαο παξάιιεια ζηελ πεξηνπζία ηεο κελύηξηαο δεκία όζε θαη ε αιεζήο αμία 

ησλ αθηλήησλ ύςνπο 1.027.146 επξώ (ήηνη 350.000.000 δξαρκώλ) θαη επηπιένλ 

755.499 επξώ (ήηνη 257.436.287,65 δξαρκώλ). πνπ θαηέβαιε ε κελύηξηα γηα ηε 



δηακόξθσζε θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπο. Δθ ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ ην πεξηνπζηαθό

όθεινο θαη ε πξνμελεζείζα δεκία ππεξβαίλεη κε βάζε ηα πξναλαθεξόκελα ζπλνιηθά

ην πνζό ησλ 73.000 επξώ. Β) Ο πξώηνο θαηεγνξνύκελνο Α. Μ. ... θαηά ηνπο 

παξαθάησ αλαθεξόκελνπο ρξόλνπο, κε πεξηζζόηεξεο πξάμεηο πνπ ζπληζηνύλ 

εμαθνινύζεζε ηνπ ηδίνπ εγθιήκαηνο, ηδηνπνηήζεθε παξάλνκα μέλα νιηθά θηλεηά 

πξάγκαηα ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, πνπ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 73.000 επξώ, πνπ 

πεξηήιζαλ ζηελ θαηνρή ηνπ θαη ηνπ ηα είραλ εκπηζηεπζεί ιόγσ ηεο ηδηόηεηάο ηνπ 

σο εληνινδόρνπ. Δηδηθόηεξα: 1) ηνλ σο άλσ ηόπν ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ 

κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2003 παξαθξάηεζε παξαλόκσο θαη ελζσκάησζε 

ζηελ πεξηνπζία ηνπ ην πνζό ησλ 741.148,76 επξώ, πνπ ηνπ είρε εκπηζηεπζεί ην 

έηνο 1999 ε σο άλσ κελύηξηα Μ. Κ. κε ηελ εληνιή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλέγεξζε νηθίαο εληόο ηνπ σο άλσ αλαθεξνκέλνπ ππό ζηνηρ. Α1 ηνπ 

παξόληνο θαηεγνξεηεξίνπ αθηλήηνπ ζηηο ..., πξάγκα πνπ νπδέπνηε έπξαμε 

θαζώο, άιισζηε, ην αθίλεην απηό εθπνηήζεθε παξαλόκσο από ηνλ πξώην 

θαηεγνξνύκελν σο ππό ζηνηρ. Α1 ηνπ παξόληνο εθηίζεηαη, κε απνηέιεζκα λα 

ηδηνπνηεζεί απηόο παξάλνκα ην παξαπάλσ πνζό. 2) ηνλ αλσηέξσ ηόπν θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 28ε Μαΐνπ 2003 έσο ηελ 27ε Ηνπλίνπ 2003 παξαθξάηεζε 

παξαλόκσο θαη ελζσκάησζε ζηελ πεξηνπζία ηνπ ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρώλ ησλ 

ππό ζηνηρ. Α ηνπ παξόληνο θαηεγνξεηεξίνπ αλαθεξνκέλσλ ππεξάθηησλ εηαηξεηώλ 

"....", θαη "..." ηδηνθηεζίαο ηεο αλσηέξσ κελύηξηαο, πνπ ηνπ ηνπο είρε

εκπηζηεπζεί κε ηελ εληνιή λα ελεξγεί σο εθπξόζσπνο ησλ εηαηξεηώλ ζηελ Διιάδα θαη

όθεηιε, κεηά ηε δηαθνπή ηνπ εξσηηθνύ ηνπο δεζκνύ, λα ηνπο απνδώζεη ζηε κελύηξηα.

Ζ σο άλσ πξάμε ηνπ ηειέζηεθε κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ σο εληνινδόρνπ θαη κε

εθκεηάιιεπζε ηεο εκπηζηνζύλεο πνπ έηξεθε ε κελύηξηα ζην πξόζσπν ηνπ ιόγσ ηνπ

κεηαμύ ηνπο εξσηηθνύ δεζκνύ, ν νπνίνο δηεθόπε ην Ννέκβξην ηνπ έηνπο 2002".

Με απηά πνπ δέρζεθε ην Δθεηείν, θαηά παξαδεθηή αιιεινζπκπιήξσζε ζθεπηηθνύ

θαη δηαηαθηηθνύ, δηέιαβε ζηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζή ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ

πξάμε ηεο θαθνπξγεκαηηθήο απάηεο θαη’ εμαθνινύζεζε θαη ηεο θαθνπξγεκαηηθήο

ππεμαίξεζεο ηνπ πνζνύ ησλ 741.148,76 επξώ, ηελ θαηά ηα αλσηέξσ εηδηθή θαη

εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, αθνύ εθζέηεη ζΛ απηήλ κε ζαθήλεηα, πιεξόηεηα θαη

ρσξίο αληηθάζεηο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία απνδείρζεθαλ από ηελ

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη ζπγθξνηνύλ, θαηά ηα εηδηθόηεξα αλαθεξόκελα ζηε

κείδνλα ζθέςε, ηελ αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή ππόζηαζε ησλ παξαπάλσ

αμηνπνίλσλ πξάμεσλ, γηα ηηο νπνίεο θαηαδηθάζζεθε ν αλαηξδζείσλ, ηηο απνδείμεηο από

ηηο νπνίεο ζπλήγαγε απηά, θαζώο επίζεο, θαη ηνπο ζπιινγηζκνύο κε βάζε ηνπο

νπνίνπο έθαλε ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο νπζηαζηηθέο πνηληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ

26§1 α, 27§1, 386 παξ. 1, 3 θαη 375 παξ. 1, 2 ΠΚ, πνπ εθάξκνζε, ηηο νπνίεο νύηε

επζέσο νύηε εθ πιαγίνπ παξαβίαζε. Οη εηδηθόηεξεο πεξί ηνπ αληηζέηνπ αηηηάζεηο ηνπ

αλαηξεζείνληα είλαη αβάζηκεο αθνύ: Α) Όζνλ αθνξά ην αδίθεκα ηεο απάηεο: α)

αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγία ηεο απνθάζεσο ηνπ δεπηεξνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ ηα

απνδεηθηηθά κέζα θαηά ην είδνο ηνπο, από ηα νπνία ην Γηθαζηήξην ζπλήγαγε ηα

πεξηζηαηηθά πνπ εθηέζεθαλ θαη νδεγήζεθε ζηελ θαηαδηθαζηηθή γηα ηελ πξάμε απηή

θξίζε ηνπ, από ην ζύλνιν δε ησλ παξαδνρώλ ηεο απνθάζεσο πξνθύπηεη όηη ην

Γηθαζηήξην ηα έιαβε όια ππόςε, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηηο από 31-7-02 θαη 21-5-03

επηζηνιέο ηεο θνξνηερληθήο εηαηξείαο ... θαη δελ πξνέβε ζε επηιεθηηθή αμηνιόγεζε

απηώλ, ελώ δελ ππήξρε, θαηά λόκν, αλάγθε λα παξαζέζεη όια ηα απνδεηθηηθά κέζα

αλαιπηηθά, λα εθζέζεη ηη πξνθύπηεη ρσξηζηά από ην θαζέλα από απηά θαη λα

αηηηνινγήζεη πνην βάξπλε πεξηζζόηεξν ζηελ θξίζε ηνπ, β) πξνζδηνξίδνληαη επαξθώο

νη ςεπδείο παξαζηάζεηο ηνπ αλαηξεζείνληα, νη νπνίεο, όπσο πξνθύπηεη ηόζν από ην

ζθεπηηθό όζν θαη ην δηαηαθηηθό ηεο πξνζβαιινκέλεο αλαθέξνληαη ζε παξόληα θαη



όρη ζε κέιινληα γεγνλόηα. Δηδηθόηεξα, νη ςεπδείο παξαζηάζεηο απηνύ ελώπηνλ ησλ 

κειώλ ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ εηαηξηώλ "..." θαη "..." θαζώο θαη ελώπηνλ 

ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Ο. Μ. όηη θαηείρε λόκηκα ηηο κεηνρέο ησλ παξαπάλσ εηαηξηώλ 

θαη όηη ν ίδηνο θαηείρε λόκηκα πιεξεμνύζην, κε ην νπνίν ηνπ εδίδεην ε δπλαηόηεηα λα 

πξνβεί ζηηο επίδηθεο κεηαβηβαζηηθέο δηθαηνπξαμίεο, αλακθίβνια αλαθέξνληαη ζην 

παξόλ, ζε απηέο δε αθξηβώο ηηο ςεπδείο παξαζηάζεηο ζεκειηώζεθε ε πξάμε ηεο 

απάηεο γηα ηελ νπνία θαηαδηθάζηεθε θαη όρη, σο απηόο αβάζηκα ηζρπξίδεηαη, ζηηο 

δηεγεκαηηθά θαη κόλν αλαθεξόκελεο παξαζηάζεηο απηνύ πξνο ηελ εγθαινύζα όηη ζα 

αγόξαδε γηα ινγαξηαζκό ησλ παξαπάλσ εηαηξηώλ ηα εηδηθόηεξα ζην ζθεπηηθό ηεο 

απόθαζεο αλαθεξόκελα αθίλεηα, ελώ, κεηά ηαύηα, είλαη άλεπ ελλόκνπ επηξξνήο ν 

ηζρπξηζκόο ηνπ όηη ε απνδηδόκελε ζ’ απηόλ απάηε ηειέζηεθε ζε βάξνο ηνπ εαπηνύ 

ηνπ, αθνύ απηόο, δηα ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξίαο, δηόξηζε ηα κέιε ηνπ Γ ησλ σο άλσ 

εηαηξηώλ, θαη ηνύην δηόηη ηα παξαπάλσ κέιε ησλ Γ, σο ηξίηνη, δηνξίζηεθαλ θαη 

ελεξγνύζαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαηξεζείνληα κε βάζε ηηο παξαπάλσ ςεπδείο απηνύ 

παξαζηάζεηο όηη ήηαλ λόκηκνο θάηνρνο ησλ ελδίθσλ κεηνρώλ θαη γ) ν ηζρπξηζκόο ηνπ 

αλαηξεζείνληα όηη ελ πξνθεηκέλσ δελ ζηνηρεηνζεηείηαη ε πξάμε ηεο απάηεο, αθνύ ηα 

επίδηθα αθίλεηα αγνξάζηεθαλ κε ρξήκαηα ηα νπνία ηνπ δώξηζε ε κελύηξηα, δελ ήηαλ 

απηνηειήο, σο αβάζηκα νύηνο ηζρπξίδεηαη, αιιά αξλεηηθόο ηεο θαηεγνξίαο 

ηζρπξηζκόο, ζηνλ νπνίν ην Γηθαζηήξην δελ ήηαλ ππνρξεσκέλν λα απαληήζεη θαη 

κάιηζηα αηηηνινγεκέλα θαη ζηνλ νπνίν εμάιινπ απάληεζε κε ηελ θύξηα αηηηνινγία 

γηα ηελ ελνρή απηνύ αιιά θαη ηελ αλαθνξά όηη "...δελ επζηαζεί ν ηζρπξηζκόο ηνπ όηη 

ε κελύηξηα δώξηζε ζ’ απηόλ ηελ εηαηξία ......... Β) Όζνλ αθνξά ηελ επηκέξνπο πξάμε 

ηεο ππεμαίξεζεο ηνπ πνζνύ ησλ 741.148,76 επξώ: α) ην Γηθαζηήξην αηηηνινγεκέλα 

δέρηεθε ηε ζπλδξνκή όισλ ησλ αλσηέξσ ππνθεηκεληθώλ θαη αληηθεηκεληθώλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξάμεσο απηήο, γηα ηελ νπνία θήξπμε έλνρν ηνλ αλαηξεζείνληα, 

αλαθέξνληαο ηελ έλλνκε ζρέζε, ήηνη απηή ηεο εληνιήο, δπλάκεη ηεο νπνίαο είρε 

πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηειεπηαίνπ ην αλσηέξσ ππεμαηξεζέλ πνζό σο θαη ηε κε 

απόδνζή ηνπ ζηελ θπξία απηνύ πνιηηηθώο ελάγνπζα ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ 

επηεκβξίνπ 2003, όηαλ απηή κεηά ηε ιήμε ηνπ δεζκνύ ηνπο, λνκίκσο ην αλαδήηεζε, 

νπόηε θαη εθδειώζεθε ε βνύιεζή ηνπ λα ην ελζσκαηώζεη ζηελ πεξηνπζία ηνπ. 

Δηδηθόηεξα, από ηηο παξαδνρέο ηεο απόθαζεο α) όηη ε κελύηξηα ην 1992 ήηαλ κόληκνο 

θάηνηθνο ..., όπνπ ζπλέρηζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά κέρξη ην θζηλόπσξν 

ηνπ 2002, νπόηε απνθάζηζε λα εγθαηαζηαζεί κόληκα ζηελ Διιάδα, β) όηη ν δεζκόο 

ησλ δηαδίθσλ δηαθόπεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2002 θαη όηη από ηα κέζα ηνπ κελόο 

απηνύ ν αλαηξεζείσλ έπαπζε λα δηακέλεη ζην ζπίηη ηεο ζηε … θαη γ) όηη ην πνζό ησλ 

741.148,76 πνπ ν αλαηξεζείσλ είρε από ην έηνο 1999 ζηελ θαηνρή ηνπ κε ηελ εληνιή 

ηεο κελύηξηαο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλέγεξζε νηθίαο εληόο ηνπ αθηλήηνπ ζηηο ..., 

νύηνο, κεηά ηε δηαθνπή ηνπ δεζκνύ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ 

επηεκβξίνπ 2003, αξλήζεθε λα ηεο ην επηζηξέςεη παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνο 

ηνύην νριήζεηο ηεο, ελζσκαηώλνληάο ην παξάλνκα ζηελ πεξηνπζία ηνπ, πξνθύπηεη, 

όηη ε πξάμε πνπ ηέιεζε ν αλαηξεζείσλ θέξεη ην ραξαθηήξα ηεο ππεμαίξεζεο θαη όρη, 

σο απηόο ηζρπξίδεηαη, ηεο πθαίξεζεο, γηα ηε δίσμε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε ππνβνιή 

εκπξόζεζκεο έγθιεζεο, αθνύ, κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο, αθελόο κελ δελ 

πξνθύπηεη, νύηε εκκέζσο, ζπκβίσζε θαη κάιηζηα 10εηήο ησλ δηαδίθσλ αιιά εξσηηθόο 

δεζκόο θαη πεξηζηαζηαθή ζπλνίθεζε απηώλ, αθεηέξνπ δε, ζε θάζε πεξίπησζε, ε 

ηδηνπνίεζε ηνπ σο άλσ πνζνύ έγηλε κεηά ηε δηαθνπή ηνπ δεζκνύ ηνπο, όηαλ δεηήζεθε 

ε απόδνζε ηνύηνπ από ηε κελύηξηα θαη επνκέλσο νπδεκία αζάθεηα ππάξρεη σο πξνο 

απηό. Δπνκέλσο, δελ γελλάηαη ζέκα ππάξμεσο ή κε εκπξνζέζκνπ εγθιήζεσο, ε 

νπνία, θαηά ηα αλσηέξσ, απαηηείηαη κόλν ζηελ πθαίξεζε, β) εθόζνλ ην ακέζσο 

παξαπάλσ ππεμαηξεζέλ πνζό δελ απνηεινύζε πιηθό αληηθείκελν ηεο πξναλαθεξζείαο 



(ππό ζηνηρ. Α) πξάμεο ηεο απάηεο, ν πξνβιεζείο ηζρπξηζκόο ηνπ αλαηξεζείνληα όηη ην 

αδίθεκα ηεο ππεμαίξεζεο απνξξνθάηαη ελ πξνθεηκέλσ από απηό ηεο απάηεο νξζά 

απαληήζεθε θαη απνξξίθζεθε από ην δεπηεξνβάζκην Γηθαζηήξην κε ηελ αλαθνξά όηη 

πξόθεηηαη πεξί πξαγκαηηθήο ζπξξνήο ησλ πην πάλσ εγθιεκάησλ δηόηη θαζέλα ηνύησλ 

ζηξέθεηαη θαηά δηαθνξεηηθνύ πιηθνύ αληηθεηκέλνπ, θαη γ) κε ηελ παξαδνρή όηη 

κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ ππήξμε ζύκβαζε εληνιήο αηηηνινγεκέλα απαληήζεθε, θαίηνη 

ήηαλ αξλεηηθόο ηεο θαηεγνξίαο, ν ηζρπξηζκόο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ-αλαηξεζείνληα όηη 

αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ πνζό ε ζπλδένπζα απηνύο ζρέζε ήηαλ απηή ηεο 

ζύκβαζεο δαλείνπ. Δπνκέλσο, νη ζρεηηθνί, από ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ θαη Δ’ 

ΚΠΓ, ιόγνη αλαίξεζεο θαζώο θαη ν πξόζζεηνο ιόγνο απηήο, κε ηνπο νπνίνπο 

πιήηηεηαη ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε, σο πξνο ηελ θαηαδηθαζηηθή γηα ηηο παξαπάλσ 

πξάμεηο θξίζε ηεο, γηα έιιεηςε εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο θαη γηα 

εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ νπζηαζηηθώλ πνηληθώλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 386, 375 θαη 378 ΠΚ, είλαη απνξξηπηένη σο αβάζηκνη. Όιεο νη ινηπέο, 

δηαιακβαλόκελεο ζηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, αηηηάζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ην Γηθαζηήξην 

δέρηεθε ηα αθξηβώο αληίζεηα από εθείλα πνπ πξνέθππηαλ από ηα αλαθεξόκελα από 

ηνλ αλαηξεζείνληα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξέπεη λ’ απνξξηθζνύλ, πξνερόλησο, δηόηη 

πξνβάιινληαη απαξαδέθησο, αθνύ ππό ηελ επίθιεζε ηνπ ιόγνπ ηεο ειιείςεσο 

αηηηνινγίαο θαη λόκηκεο βάζεο, πιήηηεηαη δη’ απηώλ ε αλαηξεηηθώο αλέιεγθηε πεξί ηα 

πξάγκαηα θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο. Όζνλ αθνξά όκσο ηελ επηκέξνπο 

πξάμεο ηεο από ηνλ αλαηξεζείνληα ππεμαίξεζεο ησλ κεηνρώλ ησλ ππεξάθηησλ 

εηαηξηώλ "..." θαη "...", σο πξνο ηηο νπνίεο απηόο ηζρπξίζηεθε όηη ήηαλ κεδακηλήο 

αμίαο, ην Γηθαζηήξην δελ δηέιαβε ζηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζή ηνπ ηελ 

απαηηνύκελε θαηά ηα αλσηέξσ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, εθόζνλ ζε 

θαλέλα ζεκείν ηόζν ηνπ ζθεπηηθνύ όζν θαη ηνπ δηαηαθηηθνύ απηήο δελ αλαθέξεηαη, 

νύηε εκκέζσο, ε αμία απηώλ, ζηνηρείν θξίζηκν γηα ηελ έξεπλα θαη ηνπ πξνηαζέληνο 

ηζρπξηζκνύ πεξί παξαγξαθήο ηεο επηκέξνπο πξάμεο απηήο, ελόςεη θαη ηεο κε 

ππάξμεσο παξαδνρώλ πεξί ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

98 ΠΚ. Δπνκέλσο, ν ζρεηηθόο, από ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ ΚΠΓ, ιόγνο 

αλαίξεζεο, κε ηνλ νπνίν πιήηηεηαη ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε, σο πξνο ηελ πξάμε 

απηή, γηα έιιεηςε αηηηνινγίαο είλαη βάζηκνο θαη πξέπεη λα γίλεη δεθηόο. Μεηά ηαύηα, 

εθόζνλ δελ ππάξρνπλ άιινη ιόγνη αλαίξεζεο, θύξηνη θαη πξόζζεηνη, πξνο έξεπλα, 

πξέπεη λα αλαηξεζεί ελ κέξεη ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε θαη δε κόλν αλαθνξηθά κε 

ηελ αλσηέξσ πξάμε θαη ζπλαθόινπζα θαηά ηε δηάηαμή ηεο πεξί επηβνιήο πνηλήο γηα 

ηελ πξάμε ηεο ππεμαίξεζεο θαζώο θαη θαηά ηε δηάηαμή ηεο πεξί ζπλνιηθήο πνηλήο θαη 

λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε γηα λέα ζπδήηεζε θαηά ην αλαηξνύκελν κέξνο ηεο ζην 

ίδην Γηθαζηήξην ζπγθξνηνύκελν από δηθαζηέο άιινπο εθηόο από εθείλνπο πνπ 

δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο (αξζξ. 519 ΚΠΓ), απνξξηπηνκέλεο θαηά ηα ινηπά ηεο έλδηθεο 

αίηεζεο αλαίξεζεο θαη ηνπ πξνζζέηνπ ιόγνπ απηήο. 

 
ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ

Αλαηξεί ελ κέξεη ηελ ππ’ αξηζκ. 2437/2014 απόθαζε ηνπ Πεληακεινύο Δθεηείνπ

Αζελώλ, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό. Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε θαηά 

ην αλαηξνύκελν κέξνο ηεο γηα λέα εθδίθαζε ζην ίδην Γηθαζηήξην, ζπγθξνηνύκελν 

από άιινπο δηθαζηέο, εθηόο από εθείλνπο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο.

Απνξξίπηεη θαηά ηα ινηπά ηελ από 24-2-2017 κε αξηζκ. γελ. πξση. ...28-2-2017

αίηεζε ηνπ Α. Μ. ηνπ Η., θαηνίθνπ ..., γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2437/2014

απόθαζεο ηνπ Πεληακεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ θαζώο θαη ηνλ από 21-9-2017

πξόζζεην ιόγν απηήο, πνπ θαηαηέζεθε κε ρσξηζηό δηθόγξαθν ζηηο 22-9-2017.



Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ... ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2017. Γεκνζηεύζεθε ... ζε 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 2018.

Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

 


