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Αξηζκόο 79/2018  

 

ΣΟ ΔΘΚΑΣΗΡΘΟ ΣΟΤ ΑΡΕΘΟΤ ΠΑΓΟΤ 

Σ' ΠΟΘΝΘΚΟ Σκήκα  

πγθξνηήζεθε από ηνπο Δηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Αληηπξόεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Δεκήηξην Υνλδξνγηάλλε, Αξηεκηζία Παλαγηώηνπ - Εηζεγήηξηα, 

Γεώξγην Αλαζηαζάθν θαη Μαξία Γεσξγίνπ, Αξενπαγίηεο. 

 

πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 5 Δεθεκβξίνπ 2017, κε ηελ 

παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέσο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Επάγγεινπ Ζαραξή, (θσιπνκέλεο 

ηεο Εηζαγγειέσο) θαη ηνπ Γξακκαηέσο Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ, γηα λα δηθάζεη ηελ 

αίηεζε ηεο Εηζαγγειέσο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, γηα ζπκπιήξσζε ηεο ππ' αξηζκ. 

605/2017 απνθάζεσο ηνπ Σ' Πνηληθνύ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κε 

θαηεγνξνύκελε ηελ Ε. Μ. ηνπ Α., θαηνίθνπ ..., πνπ δελ παξαζηάζεθε ζην 

αθξναηήξην. Με πνιηηηθώο ελάγνπζα ηελ Ε. Μ. ηνπ Α., θάηνηθν ..., πνπ δελ 

παξαζηάζεθε. 

Έπεηηα ν Εηζαγγειέαο, εηζήγαγε ηελ ππ' αξηζκ. πξση. 1286/16.10.2017 αίηεζε ηεο 

Εηζαγγειέσο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζ' απηή πξάμεσο, κε αξηζκό 

272/2017, ηεο Πξνέδξνπ ηνπ η' Πνηληθνύ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα 

ζπκπιήξσζε ηεο ππ' αξηζκ. 605/2017 απόθαζεο, πνπ θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν 

πηλάθην κε ηνλ αξηζκό 1286/2017. 

 

Αθνύ άθνπζε Σνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξόηεηλε λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε. 

 

ΚΕΦΣΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Καηά ην άξζξν 145 παξ. 1 θαη 2 ηνπ ΚΠΔ, όηαλ ζηελ απόθαζε ππάξρνπλ ιάζε ή 

παξαιείςεηο πνπ δελ δεκηνπξγνύλ αθπξόηεηα, ην δηθαζηήξην πνπ ηελ εμέδσζε 

δηαηάζζεη απηεπαγγέιησο ή κε αίηεζε ηνπ Εηζαγγειέα ή θάπνηνπ από ηνπο δηαδίθνπο 

ηε δηόξζσζε ή ηε ζπκπιήξσζε ηεο, εθόζνλ απ' απηή δελ επέξρεηαη νπζηώδεο 

κεηαβνιή ηεο απνθάζεσο θαη δελ αιινηώλεηαη ε αιεζηλή εηθόλα απηώλ πνπ πξάγκαηη 

ζπλέβεζαλ ζην αθξναηήξην. Η δηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε δηαηάζζεηαη κε απόθαζε 

ύζηεξα από θιήηεπζε θαη αθξόαζε ησλ δηαδίθσλ πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε 

ζπδήηεζε πνπ εθδόζεθε ε απόθαζε ηεο νπνίαο δεηείηαη ε δηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εηζάγεηαη αίηεζε ηεο Εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

κεηά ηεο ζπλεκκέλεο ζ'απηή πξάμεσο ηεο Αληηπξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Μαξίαο 

Γαιάλε-Λενλαξδνπνύινπ, κε ηελ νπνία δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηεο ππ' αξηζκ. 

605/2017 απόθαζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνύηνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ σο πξνο ηελ επηδίθαζε 

δηθαζηηθήο δαπάλεο ζηελ πνιηηηθώο ελάγνπζα Ε. Μ.. Όπσο πξνθύπηεη από ην θάθειν 

ηεο δηθνγξαθίαο, ζηηο 24-1-2017 ζπδεηήζεθε ελώπηνλ ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηνύηνπ ε από 

9-2-2016 αίηεζε ηεο θαηεγνξνπκέλεο-αλαηξεζείνπζαο Ε. Μ. ηνπ Α. γηα αλαίξεζε ηεο 

ππ'αξηζκ. 315/2015 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Εθεηείνπ (Πιεκ/ησλ) Δπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο αηηήζεσο απηήο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ πην 

θάησ απόθαζε, παξαζηάζεθε λόκηκα σο πνιηηηθώο ελάγνπζα ε Ε. Μ. ηνπ Α., ε νπνία 

εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο Παλαγηώηε ηαπξνύιε, ν νπνίνο 

δήηεζε λα απνξξηθζεί ε αίηεζε αλαίξεζεο θαη λα θαηαδηθαζηεί ε αλαηξεζείνπζα ζηε 

δηθαζηηθή ηεο δαπάλε. Επί ηεο πην πάλσ αηηήζεσο εθδόζεθε ε ππ' αξηζκ. 605/2017 

απόθαζε ηνπ παξόληνο Δηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία απηή απνξξίθζεθε. Όκσο, από 

πξνθαλή παξαδξνκή ηόζν ζην ζθεπηηθό όζν θαη ζην δηαηαθηηθό ηεο ακέζσο 

παξαπάλσ απόθαζεο παξαιείθζεθε ε, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 176 θαη 183 ΚΠνιΔ 



επηδίθαζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ζηελ πνιηηηθώο ελάγνπζα γηα ηελ παξάζηαζε ηεο 

ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Επνκέλσο θαη αθνύ από ηελ πξναλαθεξόκελε 

παξάιεηςε δελ δεκηνπξγείηαη νπνηαδήπνηε αθπξόηεηα, ζπληξέρνπλ νη λόκηκεο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ζπκπιήξσζε, θαηά ηνύην, ηεο πην πάλσ κε αξηζκό 605/2017 

απόθαζεο. Μεηά από απηά θαη ηε λόκηκε θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ (όπσο πξνθύπηεη 

από ηα ππό ρξνλνινγία 1-11 -2017,25-10-2017 θαη 30-10-2017 απνδεηθηηθά 

επηδόζεσο ησλ Επηκειεηώλ Δηθαζηεξίσλ ηεο Εηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Παηξώλ Κ. 

Δ., ηεο Εηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Λ. Υ. θαη ηεο Εηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ 

Θεζζαινλίθεο Μ. Μ. αληίζηνηρα) θαη ηε κε εκθάληζε ηνπο ζην αθξναηήξην θαηά ηελ 

αλαθεξνκέλε ζηελ αξρή ηεο παξνύζαο δηθάζηκν, πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε θξηλόκελε 

αίηεζε ζπκπιήξσζεο ηεο πην πάλσ απόθαζεο ώζηε ζην κελ ζθεπηηθό απηήο ζην 

ηέινο ηεο 20εο ζειίδαο θαη κεηά ηε θξάζε "θαη λα θαηαδηθαζηεί ε αλαηξεζείνπζα ζηα 

δηθαζηηθά έμνδα (αξζξ. 583 παξ. 1 ΚΠνηλΔ)" λα πξνζηεζεί ε θξάζε "θαη ζηε 

δηθαζηηθή δαπάλε ηεο πνιηηηθώο ελάγνπζαο (αξζξ. 176 θαη 183 ΚΠνιΔ)" ζην δε 

δηαηαθηηθό λα πξνζηεζεί ζρεηηθή δηάηαμε. 

 

 

ΓΘΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

πκπιεξώλεη ηελ ππ' αξηζκ. 605/2017 απόθαζε ηνπ Σ' Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

κε ηελ πξνζζήθε: α) ζην ζθεπηηθό ζην ηέινο ηεο 20εο ζειίδαο απηήο θαη κεηά ηε 

θξάζε "θαη λα θαηαδηθαζηεί ε αλαηξεζείνπζα ζηα δηθαζηηθά έμνδα (αξζξ. 583 παξ. 1 

ΚΠνηλΔ)" ηεο θξάζεο "θαη ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ηεο πνιηηηθώο ελάγνπζαο (αξζξ. 

176 ΚΠνιΔ) θαη β) ζην δηαηαθηηθό ηεο δηάηαμεο " 

Καηαδηθάδεη ηελ αλαηξεζείνπζα θαη ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ηεο πνιηηηθώο ελάγνπζαο 

Ε. Μ., ηελ νπνία νξίδεη ζε πεληαθόζηα (500) επξώ". 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 12 Δεθεκβξίνπ 2017. 

Δεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 19 

Θαλνπαξίνπ 2018. 

Η ΑΝΣΘΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 


