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ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

Γ' Πνιηηηθό Σκήκα  

πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Δηξήλε Κηνπξθηζόγινπ - Πεηξνπιάθε, Αληηπξόεδξν ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, Γεκεηξνύια Τθαληή, Υαξάιακπν Καιακαηηαλό, Δηξήλε Καινύ θαη Μαξία 

Σδαλαθάθε, Αξενπαγίηεο. 

 

πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ, ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2017, κε ηελ 

παξνπζία θαη ηνπ Γξακκαηέα Αζαλαζίνπ Ληάπε, γηα λα δηθάζεη κεηαμύ: 

 

Σσλ αλαηξεζεηόλησλ: 1) Μ. ζπδ. Α. Μ., ην γέλνο Θ. Μ. 2) Κ. Γ. ηνπ Γ., 3) Θ. Γ. ηνπ Κ. θαη 4) 

Κ. Γ. ηνπ Κ., θαηνίθσλ ..., νη νπνίνη εθπξνζσπήζεθαλ από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπο 

Μηραήι Γεκεηξαθόπνπιν κε δήισζε ηνπ άξζξνπ 242 παξ. 2 ΚΠνιΓ. 

Σεο αλαηξεζίβιεηεο: Ν. ζπδ. Ι. Γ., θαηνίθνπ ..., ε νπνία παξαζηάζεθε κε ηνλ πιεξεμνύζην 

δηθεγόξν ηεο Μηραήι Μαξκαξηλό. 

 

Η έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ από 15-12-2009 αγσγή ησλ ήδε αλαηξεζεηόλησλ θαη ηεο ήδε 

απνβησζάζεο Κ. ραο Θ. Μ., πνπ θαηαηέζεθε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ θαη 

ζπλεθδηθάζηεθε κε ηελ από 25-10-2010 αγσγή ηεο ήδε αλαηξεζίβιεηεο. Δθδόζεθαλ νη 

απνθάζεηο: 494/2014 νξηζηηθή ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 3834/2015 ηνπ Μνλνκεινύο 

Δθεηείνπ Αζελώλ. Σελ αλαθνπή ηεο ηειεπηαίαο απόθαζεο δήηεζαλ νη εθθαινύληεο-ήδε 

αλαηξεζείνληεο κε ηελ από 10-11-2015 αλαθνπή εξεκνδηθίαο.  

Δθδόζεθε ε 2367/2016 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ. Σελ αλαίξεζε ησλ σο 

άλσ δύν εθεηεηαθώλ απνθάζεσλ δεηνύλ νη αλαηξεζείνληεο κε ηελ από 18-12-2016 αίηεζή 

ηνπο. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο απηήο, κε Δηζεγήηξηα ηελ Αξενπαγίηε Μαξία Σδαλαθάθε, 

πνπ εθθσλήζεθε από ην πηλάθην, νη δηάδηθνη παξαζηάζεθαλ όπσο ζεκεηώλεηαη πην πάλσ. Ο 

πιεξεμνύζηνο ηεο αλαηξεζίβιεηεο δήηεζε ηελ απόξξηςε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο θαη ηελ 

θαηαδίθε ηνπ αληηδίθνπ κέξνπο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε. 

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 552 θαη 553 ΚΠνιΓ πξνθύπηεη όηη, όηαλ ε δηθαδόκελε 

ππόζεζε δηήιζε θαη ηνπο δύν βαζκνύο δηθαηνδνζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο νπζίαο, κε ην 

έλδηθν κέζν ηεο αλαηξέζεσο πξνζβάιιεηαη κόλν ε απόθαζε ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ 

δηθαζηεξίνπ, εθόζνλ εμέηαζε ηελ νπζία θαη απέξξηςε ηελ έθεζε, όρη δε θαη ε πξσηόδηθε 

απόθαζε, ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ απόθαζε ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ (ΑΠ 

Οινκ. 40/1996). Δμάιινπ, θαηά ην άξζξν 524 παξ. 3 ΚΠνιΓ, ζε πεξίπησζε εξεκνδηθίαο ηνπ 

εθθαινύληνο ε έθεζε απνξξίπηεηαη. Η απόξξηςε ηεο εθέζεσο ιόγσ ηεο εξεκνδηθίαο ηνπ 

εθθαινύληνο, γίλεηαη θαη' νπζίαλ θαη όρη θαηά ηύπνπο. Γηαηί, παξόιν πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα νη ιόγνη ηεο εθέζεσο δελ εμεηάδνληαη σο πξνο ην παξαδεθηό θαη ηε 

βαζηκόηεηά ηνπο, ζεσξείηαη, θαηά πιάζκα ηνπ λόκνπ, όηη είλαη αβάζηκνη θαη γηα ηελ αηηία 

απηή πάληνηε απνξξηπηένη, αθνύ δελ δίδεηαη ζην δηθαζηήξην ε δπλαηόηεηα εθδόζεσο 



αληίζεηεο απνθάζεσο πεξί παξαδνρήο ηνπο. Δπνκέλσο, εάλ ε αζθεζείζα έθεζε θαηά ηεο 

πξσηόδηθεο απνθάζεσο απνξξηθζεί, ιόγσ εξεκνδηθίαο ηνπ εθθαινύληνο, πξνζβιεηή κε ην 

έλδηθν κέζν ηεο αλαηξέζεσο είλαη κόλνλ ε (κε ππνθείκελε πιένλ ζε αλαθνπή εξεκνδηθίαο) 

απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ, ζηελ νπνία ελζσκαηώλεηαη ε πξσηόδηθε (ΑΠ 1719/2013, πξβι. 

επίζεο, ΑΠ 67/2015). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε θξηλόκελε από 18-12-2016 (αξ. θαη. 

1039/2016) αίηεζε αλαίξεζεο απεπζύλεηαη θαηά ηεο νξηζηηθήο ππ' αξ. 2367/2016 απόθαζεο 

ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ, πνπ εθδόζεθε κε ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ησλ κηζζσηηθώλ 

δηαθνξώλ (άξζξν 647 επ. ΚΠνιΓ, όπσο ίζρπε ηόηε) θαη θαηά ηεο ππ' αξ. 3834/2015 

νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ ίδηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ, πνπ επίζεο εθδόζεθε κε ηελ ίδηα εηδηθή 

δηαδηθαζία. Από ηελ παξαδεθηή θαη' άξζξ. 561 αξ. 2 ΚΠνιΓ επηζθόπεζε ησλ αλσηέξσ 

απνθάζεσλ θαη ησλ ινηπώλ δηαδηθαζηηθώλ εγγξάθσλ ηεο δίθεο, σο πξνο ηελ δηαδηθαζηηθή 

πνξεία ηεο ππόζεζεο θαη ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο απηήο γηα ηελ έξεπλα ηεο παξαδεθηήο 

άζθεζεο ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο, πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ ηα αθόινπζα: Οη αλαηξεζείνληεο - 

ζπλεθκηζζσηέο ελόο αθηλήηνπ (νηθόπεδν επηθάλεηαο 1.238,65 Μ2 κε θηίζκαηα, πνπ βξίζθεηαη 

ζην ...), άζθεζαλ ζε βάξνο ηεο αλαηξεζίβιεηεο κηζζώηξηαο ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ σο θαηάζηεκα εκπνξίαο θνπθσκάησλ-επίπισλ, ηελ από 15-12-2009 (αξ. 

θαη. 5985/2010) αγσγή θαη ράξηλ ζπληνκίαο Α' αγσγή, κε ηελ νπνία δεηνύζαλ ην ζπλνιηθό 

πνζό ησλ 461.685,82 επξώ, σο κηζζώκαηα, ιόγσ αλαπξνζαξκνγήο. Η αλαηξεζίβιεηε 

κηζζώηξηα άζθεζε επίζεο ελαληίνλ ησλ αλαηξεζεηόλησλ - ζπλεθκηζζσηώλ ηελ από 25-10-

2010 (αξ. θαη. 6249/2010) αγσγή θαη ράξηλ ζπληνκίαο Β' αγσγή, κε ηελ νπνία δεηνύζε ην 

ζπλνιηθό πνζό ησλ 161.946,21 επξώ, σο απνδεκίσζε ηεο άϋιεο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ κηζζίνπ 

αθηλήηνπ, ιόγσ ιύζεο ηεο από 29-5-1997 ζύκβαζεο κίζζσζεο απηνύ κε θαηαγγειία ησλ 

ζπλεθκηζζσηώλ, πνπ έγηλε κε ηελ από 15-12-2009 (αξ. θαη. 275/2010) αγσγή ηνπο πεξί 

απόδνζεο ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ, πξηλ από ηελ πάξνδν ελλέα κελώλ από ηε ιήμε 

ηεο δσδεθαεηίαο (άξζξα 60 θαη 61 ηνπ ΠΓ 34/1995). Οη αγσγέο απηέο ζπλεθδηθάζηεθαλ θαη 

εθδόζεθε ε ππ' αξ. 494/2014 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, ε 

νπνία απέξξηςε θαη' νπζίαλ ηελ Α' αγσγή ησλ ζπλεθκηζζσηώλ θαη ήδε αλαηξεζεηόλησλ θαη 

δέρζεθε σο νπζία βάζηκε ηελ Β' αγσγή ηεο αλαηξεζίβιεηεο κηζζώηξηαο. Καηά ηεο απόθαζεο 

ηνπ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ νη ζπλεθκηζζσηέο θαη ήδε αλαηξεζείνληεο άζθεζαλ ηελ από 

12-5-2014 (αξ. θαη. 3263/2014) έθεζή ηνπο, κε ηελ νπνία δεηνύζαλ ηελ εμαθάληζε ηεο 

εθθαινπκέλεο απόθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή ε Α' αγσγή ηνπο. Δπίζεο, άζθεζαλ 

ηνπο από 8-4-2015 (αξ. θαη. 219/2015) πξόζζεηνπο ιόγνπο ηεο έθεζεο, κε ηνπο νπνίνπο 

δεηνύζαλ επίζεο ηελ εμαθάληζε ηεο εθθαινπκέλεο απόθαζεο πξνθεηκέλνπ (εθηόο από ηελ 

παξαδνρή ηεο Α' αγσγήο ηνπο) λα απνξξηθζεί ε Β' αγσγή ηεο κηζζώηξηαο - αλαηξεζίβιεηεο. 

Η έθεζε θαη νη πξόζζεηνη ιόγνη απηήο είραλ πξνζδηνξηζηεί γηα λα δηθαζηνύλ ζηε δηθάζηκν 

ηεο 16-2-2016 (βι. ηελ πξάμε θαηάζεζεο ηνπ αξκόδηνπ γξακκαηέα παξά πόδαο απηώλ). Με 

ηελ από 11-11-2014 θιήζε ηεο ήδε αλαηξεζίβιεηεο - κηζζώηξηαο, κεηά ηε ζπληόκεπζε ηεο 

πξνζεζκίαο, ε ππόζεζε εθδηθάζηεθε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ, ζηε 

δηθάζηκν ηεο 19-5-2015 θαη εθδόζεθε ε ππ' αξ. 3834/2015 απόθαζε ηνπ αλσηέξσ 

Γηθαζηεξίνπ (ήδε πξνζβαιιόκελε), ε νπνία απέξξηςε ηελ έθεζε ησλ ήδε αλαηξεζεηόλησλ σο 

αλππνζηήξηθηε (άξζξν 654 παξ. 2 εδ. β' ΚΠνιΓ, όπσο ίζρπε ηόηε ζηελ εηδηθή δηαδηθαζία ησλ 

κηζζσηηθώλ δηαθνξώλ), ελώ δελ εξεπλήζεθαλ θαζόινπ νη πξόζζεηνη ιόγνη ηεο έθεζεο, 

εθόζνλ δελ ππήξρε ηόηε εθθξεκήο έθεζε θαη ε ζπδήηεζή ηνπο ζηελ νξηζζείζα δηθάζηκν ηεο 

16-2-2016 καηαηώζεθε, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνπλ νη αλαηξεζείνληεο θαη δελ ακθηζβεηεί ε 



αλαηξεζίβιεηε. Αθνινύζσο, νη ηόηε εθθαινύληεο θαη ήδε αλαηξεζείνληεο άζθεζαλ θαηά ηεο 

αλσηέξσ απόθαζεο (3834/2015) ηελ από 10-11-2015 (αξ. θαη. 34/2015) αλαθνπή 

εξεκνδηθίαο, πνπ εθδηθάζηεθε ζηηο 20-9-2016, κεηά ζπληόκεπζε ηεο αξρηθά νξηζζείζαο 

δηθαζίκνπ (19-9-2017), κε θιήζε, επίζεο ηεο κηζζώηξηαο - αλαηξεζίβιεηεο. Δπί ηεο 

αλαθνπήο εξεκνδηθίαο εθδόζεθε ε ππ' αξ. 2367/2016 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο 

Δθεηείνπ Αζελώλ (επίζεο πξνζβαιιόκελε), ε νπνία απέξξηςε θαη' νπζίαλ ηελ αλαθνπή 

εξεκνδηθίαο σο πξνο ηελ ήδε 1ε αλαηξεζείνπζα, ελώ σο πξνο ηνπο 2ν, 3ε θαη 4ε ησλ 

αλαηξεζεηόλησλ έγηλε δεθηή θαη' νπζίαλ ε αλαθνπή εξεκνδηθίαο θαη ην Δθεηείν εμαθάληζε σο 

πξνο απηνύο κόλνλ ηελ ππ' αξ. 3834/2015 απόθαζή ηνπ, κε ηελ νπνία είρε απνξξηθζεί ε 

έθεζε σο αλππνζηήξηθηε. ηε ζπλέρεηα, ην Δθεηείν πξνρώξεζε ζηελ εμέηαζε ηεο έθεζεο, 

αιιά θαη ησλ από 24-5-2016 (αξ. θαη. 164/2016) πξόζζεησλ ιόγσλ απηήο (κεηαγελέζηεξσλ 

ρξνληθά), κε παλνκνηόηππν πεξηερόκελν κε ηνπο πξνεγνύκελνπο πξόζζεηνπο ιόγνπο, πνπ δελ 

είραλ εξεπλεζεί θαηά ηα αλσηέξσ θαη σο πξνο ηνπο νπνίνπο νη εθθαινύληεο - πξνζζέηνληεο 

ηνπο από 24-5-2016 ιόγνπο έθεζεο δήισλαλ, όηη παξαηηνύληαη από ην δηθόγξαθν ησλ 

πξνεγνύκελσλ από 8-4-2015 πξόζζεησλ ιόγσλ θαη' άξζξ. 295 -297 ΚΠνιΓ (βι. ηελ 

ηειεπηαία ζειίδα ησλ από 24-5-2016 έλδηθσλ πξόζζεησλ ιόγσλ ηεο έθεζεο). Αθνινύζσο, ην 

Δθεηείν κε ηελ πξνζβαιιόκελε ππ' αξ. 2367/2016 απόθαζή ηνπ απέξξηςε ηελ έθεζε θαη 

ηνπο πξόζζεηνπο ιόγνπο απηήο σο πξνο ηνπο 2ν, 3ε θαη 4ε ησλ ηόηε εθθαινύλησλ - 

πξνζζεηόλησλ ιόγνπο έθεζεο θαη ήδε 2νπ, 3εο θαη 4εο ησλ αλαηξεζεηόλησλ - 

ζπλεθκηζζσηώλ, επηθπξώλνληαο σο πξνο απηνύο ηελ πξσηόδηθε εθθαινπκέλε απόθαζε ππ' 

αξ. 494/2014 ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, ε νπνία, σο πξνο απηνύο, είλαη πιένλ 

ηειεζίδηθε. Δπίζεο, κεηά ηελ απόξξηςε ηεο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο ηεο 1εο αλαηξεζείνπζαο 

από ηελ πξνζβαιιόκελε ππ' αξ. 2367/2016 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ θαη επνκέλσο ηελ κε 

εμαθάληζε σο πξνο απηήλ ηεο ππ' αξ. 3834/2015 επίζεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζήο ηνπ, πνπ 

απέξξηςε ηελ έθεζή ηεο θαηά ηεο πξσηόδηθεο απόθαζεο σο αλππνζηήξηθηε, ρσξίο λα 

εξεπλεζνύλ νη πξόζζεηνη ιόγνη, ε πξσηόδηθε εθθαινπκέλε ππ' αξ. 494/2014 απόθαζε ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ σο πξνο ηελ 1ε αλαηξεζείνπζα έρεη επίζεο θαηαζηεί 

ηειεζίδηθε. Καηόπηλ όισλ απηώλ θαη εθόζνλ ε δηθαδόκελε ππόζεζε έρεη δηέιζεη θαη ηνπο δύν 

βαζκνύο δηθαηνδνζίαο, κε ηελ έλδηθε αίηεζε αλαίξεζεο ησλ ζπλεθκηζζσηώλ σο πξνο ηνπο 2ν, 

3ε θαη 4ε ηνύησλ πξνζβάιιεηαη παξαδεθηά ε ππ' αξ. 2367/2016 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο 

Δθεηείνπ Αζελώλ, εθόζνλ εμέηαζε ηελ νπζία θαη απέξξηςε ηελ έθεζε θαη ηνπο πξόζζεηνπο 

ιόγνπο απηήο θαη ζπλεπώο ε πξσηόδηθε απόθαζε ελζσκαηώζεθε ζηελ σο άλσ 

πξνζβαιιόκελε 2367/2016 σο πξνο ηνπο αλσηέξσ αλαηξεζείνληεο (2ν έσο 4ε ηνύησλ). 

Δπίζεο, σο πξνο ηελ 1ε αλαηξεζείνπζα ε αίηεζε αλαίξεζεο απεπζύλεηαη παξαδεθηά θαη' 

ακθνηέξσλ ησλ πξνζβαιιόκελσλ απνθάζεσλ θαη εηδηθόηεξα, θαηά ηεο ππ' αξ. 2367/2016 

νξηζηηθήο απόθαζεο, πνπ απέξξηςε σο νπζηαζηηθά αβάζηκε ηελ αλαθνπή εξεκνδηθίαο, πνπ 

θαη απηή είρε αζθήζεη, ρσξίο λα εξεπλεζεί ε έθεζε θαη νη πξόζζεηνη ιόγνη απηήο σο πξνο 

απηήλ (1ε αλαηξεζείνπζα), αιιά θαη θαηά ηεο ππ' αξ. 3834/2015 νξηζηηθήο απόθαζεο, πνπ 

δελ έρεη εμαθαληζηεί σο πξνο ηελ 1ε αλαηξεζείνπζα θαη, εθόζνλ ε απόθαζε απηή απέξξηςε 

ηελ έθεζή ηεο σο αλππνζηήξηθηε, ε πξσηόδηθε απόθαζε ελζσκαηώζεθε επίζεο ζ' απηήλ 

(3834/2015) θαη πξνζβιεηή κε ην έλδηθν κέζν ηεο αλαίξεζεο είλαη ε κε ππνθείκελε πιένλ ζε 

αλαθνπή εξεκνδηθίαο ππ' αξ. 3834/2015 εθεηεηαθή απόθαζε σο πξνο ηελ 1ε αλαηξεζείνπζα, 

ζύκθσλα κε όζα έρνπλ εθηεζεί ζηελ αξρηθή λνκηθή ζθέςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Καηόπηλ 

όισλ απηώλ ε θξηλόκελε αίηεζε αλαίξεζεο έρεη αζθεζεί, σο δηθόγξαθν, παξαδεθηά θαη 



πξέπεη επίζεο, λα εξεπλεζεί σο πξνο ην παξαδεθηό θαη βάζηκν ησλ θαη' ηδίαλ ιόγσλ απηήο 

(άξζξν 577 παξ. 1 θαη 3 ΚΠνιΓ), σο πξνο ην θεθάιαην ησλ πξνζβαιιόκελσλ απνθάζεσλ, 

πνπ αθνξά ηελ από 25-10-2010 (αξ. θαη. 6249/2010) Β' αγσγή ηεο ήδε αλαηξεζίβιεηεο πεξί 

απνδεκίσζεο γηα ηελ άϋιε εκπνξηθή αμία ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ, εθόζνλ θαλέλαο ιόγνο 

αλαίξεζεο δελ πιήηηεη ην θεθάιαην, πνπ αθνξά ηελ ππό ζηνηρείν Α' αγσγή ησλ ήδε 

αλαηξεζεηόλησλ-ζπλεθκηζζσηώλ πεξί θαηαβνιήο κηζζσκάησλ από αλαπξνζαξκνγή.  

Καηά ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ π.δ. 34/1995, όπσο δηακνξθώζεθε κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ 

κε ην άξζξν 7 παξ. 6 ηνπ Ν. 2741/1999, ε λόκηκε δηάξθεηα ησλ κηζζώζεσλ, πνπ ππάγνληαη 

ζην ελ ιόγσ πξνεδξηθό δηάηαγκα, είλαη δσδεθαεηήο. ύκθσλα δε κε ην άξζξν 7 παξ. 8 ηνπ Ν. 

2741/1999, ε σο άλσ ξύζκηζε θαηαιακβάλεη θαη ηηο πθηζηάκελεο κηζζώζεηο, δειαδή απηέο 

πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί, πξηλ από ηελ ηζρύ ηνπ λόκνπ ηνύηνπ (28-9-1999) θαη δελ έρνπλ 

ζπκπιεξώζεη ζπλνιηθό ρξόλν δώδεθα εηώλ. Πεξαηηέξσ, από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 60 θαη 

61 ηνπ σο άλσ ΠΓ/ηνο, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 7 παξ. 14 θαη 15 ηνπ λ. 

2741/1999 πξνθύπηεη α) όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξηθή κίζζσζε ιήμεη κε ηε 

ζπκπιήξσζε δσδεθαεηίαο, ν εθκηζζσηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ κηζζσηή, σο 

απνδεκίσζε γηα ηελ άπιε εκπνξηθή αμία ηνπ κηζζίνπ, πνζό ίζν κε ην θαηαβαιιόκελν θαηά 

ην ρξόλν ηεο ιήμεσο κίζζσκα είθνζη ηεζζάξσλ κελώλ θαη β) όηη ε απνδεκίσζε απηή δελ 

νθείιεηαη, πιελ άιισλ, θαη όηαλ, ν κηζζσηήο απνρσξήζεη νηθεηνζειώο από ην κίζζην, θαζώο 

θαη όηαλ κεηά ηε ιήμε ηεο κηζζώζεσο ιόγσ ζπκπιεξώζεσο δσδεθαεηίαο, παξέιζεη ρξνληθό 

δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηώλ, ρσξίο ε ζρεηηθή πεξί απνδόζεσο ηνπ κηζζίνπ αγσγή λα έρεη 

αζθεζεί εληόο ελλέα κελώλ από ηε ιήμε ηεο κηζζώζεσο, έζησ θαη αλ ε δηάξθεηά ηεο έρεη 

ζπκθσλεζεί γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ δώδεθα εηώλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε κίζζσζε 

ζεσξείηαη όηη έρεη παξαηαζεί γηα κηα ηεηξαεηία, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο ν εθκηζζσηήο κπνξεί 

λα δεηήζεη κε αγσγή ηελ απόδνζε ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο λα ππνρξενύηαη ζηελ πιεξσκή 

απνδεκηώζεσο γηα άπιε εκπνξηθή αμία. Έηζη, αλ ν κηζζσηήο παξακείλεη ζηε ρξήζε ηνπ 

κηζζίνπ επί ρξόλν κείδνλα ησλ δέθα έμη εηώλ (12+4) δελ δηθαηνύηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε γηα 

άπιε εκπνξηθή αμία. Ννκνζεηηθόο ζθνπόο ηεο ξπζκίζεσο απηήο είλαη ε εμηζνξξόπεζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ κηζζσηή θαη ηνπ εθκηζζσηή, αθνύ, ζύκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε 

ηνπ Ν. 2741/1999 "ζε απηή ηελ πεξίπησζε κε ηελ επηπιένλ παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζην 

κίζζην ζεσξείηαη όηη θαξπώζεθε (ν κηζζσηήο) ηελ άπιε απηή εκπνξηθή αμία" (ΑΠ 

1426/2009, πξβι. επίζεο ΑΠ 39/2015). Δμάιινπ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 662 ηνπ 

ΚΠνιΓ ε αγσγή γηα ηελ απόδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ κίζζηνπ ηζρύεη σο θαηαγγειία ηεο 

ζπκβάζεσο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ. Από ηε δηάηαμε απηή, ε 

νπνία εθαξκόδεηαη θαη επί εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ (άξζξ. 25 εδ. ηειεπη. Ν. 813/1978 ηνπ θσδ. 

ζην άξζξν 481 ηνπ ΠΓ 34/1995) ζπλάγεηαη όηη ε αγσγή, κε ηελ νπνία επηδηώθεηαη ε απόδνζε 

ηεο ρξήζεο ηνπ κίζζηνπ, επέρεη ζέζε θαηαγγειίαο ηεο κηζζώζεσο -κε εμαίξεζε ηελ από ην 

άξζξν 66 Δηζ.Ν.Κ.Πνι.Γ. πξνβιεπόκελε πεξίπησζε- εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο 

ηνπ νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ σο πξνο ηελ ηζρύ ηεο θαηαγγειίαο (ΑΠ 491/1998).  

Πεξαηηέξσ, από ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 94 παξ. 1, 96 παξ. 1 θαη 104 

Κ.Πνι.Γ. πξνθύπηεη όηη, ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα νη δηάδηθνη έρνπλ ππνρξέσζε λα 

παξίζηαληαη κε πιεξεμνύζην δηθεγόξν, ε πξνο ηνλ νπνίν πιεξεμνπζηόηεηα δίδεηαη, είηε κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν, είηε κε πξνθνξηθή δήισζε, πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά 

θαη παξέρεη ην δηθαίσκα λα παξηζηά ζην δηθαζηήξην εθείλνλ πνπ ηελ έδσζε, λα ελεξγεί όιεο 

ηηο θύξηεο ή παξεπόκελεο πξάμεηο, πνπ αθνξνύλ ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο, ζηηο νπνίεο 



πεξηιακβάλεηαη, πιελ άιισλ, θαη ε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαζώο θαη λα παξίζηαηαη ζηηο 

αληίζηνηρεο δίθεο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο δίθεο απηέο. Γηα ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

πξάμεηο θαη ηηο θιήζεηο έσο ηε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην ζεσξείηαη όηη ππάξρεη 

πιεξεμνπζηόηεηα, ελώ γηα ηε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην απαηηείηαη ξεηή πιεξεμνπζηόηεηα 

θαη, αλ απηή δελ ππάξρεη, θεξύζζνληαη άθπξεο όιεο νη πξάμεηο, αθόκε θαη εθείλεο πνπ είραλ 

γίλεη πξνεγνπκέλσο, ην δε δηθαζηήξην, ειέγρεη, απηεπαγγέιησο, ζε θάζε ζηάζε ηεο δίθεο ηελ 

έιιεηςε ηεο πιεξεμνπζηόηεηαο θαζώο θαη ηελ ππέξβαζή ηεο (Οι.ΑΠ 13/2008, ΑΠ 

233/2014). Δμάιινπ, ε άζθεζε ηεο αγσγήο είλαη πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε θαη ζπλεπώο, ε 

πιεξεμνπζηόηεηα ηνπ δηθεγόξνπ πνπ ππνγξάθεη ηελ αγσγή, θαη ηελ πεξηερόκελε ζ' απηήλ 

θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο, ζεσξείηαη όηη ππάξρεη (άξζξν 104 ΚΠνιΓ), ππό ηελ πξνϋπόζεζε 

βέβαηα όηη πξνζθνκίδεηαη ην πιεξεμνύζην έγγξαθν ή ρνξεγείηαη ε πιεξεμνπζηόηεηα 

πξνθνξηθά. Πεξαηηέξσ, ακθηζβεηεζείζεο ηεο ππάξμεσο πιεξεμνπζηόηεηαο, ε έιιεηςε απηήο, 

δειαδή ε κε δόζε ηεο κε έλα από ηνπο σο άλσ αλαθεξζέληεο ηξόπνπο, κπνξεί λα απνδεηρζεί 

από ηνλ επηθαινύκελν ηελ έιιεηςή ηεο θαη ακθηζβεηνύληα απηήλ δηάδηθν κε θάζε λόκηκν 

απνδεηθηηθό κέζν (ΑΠ 782/2007). 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 527 ΚΠνιΓ, είλαη απαξάδεθηε ε πξνβνιή ζηελ θαη' έθεζε δίθε 

πξαγκαηηθώλ ηζρπξηζκώλ πνπ δελ πξνβιήζεθαλ ζηελ πξσηόδηθε δίθε, εθηόο αλ 1) 

πξνηείλνληαη από ηνλ εθεζίβιεην, ελάγνληα ή εθείλνλ πνπ είρε παξέκβεη, σο ππεξάζπηζε 

θαηά ηεο έθεζεο θαη δελ κεηαβάιιεηαη κε ηνπο ηζρπξηζκνύο απηνύο ε βάζε ηεο αγσγήο..., 2) 

γελλήζεθαλ κεηά ηελ ηειεπηαία ζπδήηεζε ζην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην, 3) ζπληξέρνπλ νη 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 269. Σν απαξάδεθην ιακβάλεηαη ππόςε θαη απηεπαγγέιησο. Καηά 

ηελ έλλνηα ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 527 ΚΠνιΓ, σο λένη ηζρπξηζκνί λννύληαη κόλνλ όζνη 

ηείλνπλ ζηε ζεκειίσζε, παξαθώιπζε ή θαηάιπζε νπζηαζηηθνύ ή δηθνλνκηθνύ δηθαηώκαηνο, 

αιιά όρη θαη νη ηζρπξηζκνί πνπ απνηεινύλ άξλεζε ηεο αγσγήο ή επηρεηξήκαηα λνκηθά ή 

πξαγκαηηθά, ηα νπνία αληινύληαη από ηελ εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ, θαζώο θαη νη ηζρπξηζκνί 

πνπ ζπληζηνύλ επηρεηξήκαηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απόςεσλ ησλ δηαδίθσλ (ΑΠ 1544/2010, 

ΑΠ 1306/2009, ΑΠ 1641/2009). Καηά ην άξζξν 559 αξ. 14 ΚΠνιΓ, ππάξρεη ιόγνο 

αλαηξέζεσο αλ ην δηθαζηήξην παξά ην λόκν θήξπμε ή δελ θήξπμε αθπξόηεηα, έθπησζε από 

δηθαίσκα ή απαξάδεθην. Ο ιόγνο απηόο αλαηξέζεσο αλαθέξεηαη ζε αθπξόηεηεο, δηθαηώκαηα 

θαη απαξάδεθηα από ην δηθνλνκηθό δίθαην (ΑΠ 67/2015, ΑΠ 902/2008). Μέζσ ηνπ ιόγνπ 

απηνύ ειέγρεηαη θαη ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο έθεζεο (ΑΠ 

371/2008). 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηνλ 1ν ιόγν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο, θαηά ην Α' ζθέινο 

απηνύ, άπαληεο νη αλαηξεζείνληεο - ζπλεθκηζζσηέο απνδίδνπλ ζηελ πξνζβαιιόκελε ππ' αξ. 

2367/2016 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ θαη επί πιένλ ε 1ε 

αλαηξεζείνπζα θαηά ηα πξνεθηεζέληα θαη ζηελ πξνζβαιιόκελε ππ' αξ. 3834/2015 νξηζηηθή 

απόθαζε ηνπ ίδηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ, ηελ αλαηξεηηθή πιεκκέιεηα εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 

14 ΚΠνιΓ, κε ηελ αηηίαζε όηη ην Δθεηείν κε ην λα απνξξίςεη σο απαξάδεθην ηνλ αξλεηηθό, 

ηεο από 25-10-2010 (ππό ζηνηρείν Β') αγσγήο ηεο αλαηξεζίβιεηεο πεξί θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο γηα ηελ άϋιε εκπνξηθή αμία ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ, ηζρπξηζκό ηνπο, πεξί κε 

θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ηνπο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο κε ηελ από 15-12-2009 (αξ. θαη. 

275/2010) αγσγή ηνπο πεξί απόδνζεο ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ, ηνλ νπνίν (αξλεηηθό 

ηζρπξηζκό) είραλ πξνβάιεη παξαδεθηά, κε ηνλ 2ν πξόζζεην ιόγν ηεο έθεζήο ηνπο, ηνλ νπνίν 

ην Δθεηείν εζθαικέλα ππέιαβε σο έλζηαζε εκπίπηνπζα ζηελ απαγόξεπζε ηεο δηθνλνκηθήο 



δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 527 ΚΠνιΓ, παξά ην λόκν θήξπμε δηθνλνκηθό απαξάδεθην θαη ηδξύεηαη 

ε αλαηξεηηθή πιεκκέιεηα εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 14 ΚΠνιΓ. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, όπσο πξνθύπηεη από ην πεξηερόκελν ηνπ 2νπ πξόζζεηνπ ιόγνπ 

ηεο έθεζεο, πνπ επηηξεπηά επηζθνπείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξεπλώκελνπ σο άλσ 1νπ 

αλαηξεηηθνύ ιόγνπ, νη αλαηξεζείνληεο εθζέηνπλ, θαη' αθξηβή αληηγξαθή, ηα εμήο: 

"Δζθαικέλσο δέρζεθε ε εθθαινπκέλε όηη ππήξμε εθ κέξνπο καο λόκηκε θαηαγγειία ηεο 

έλδηθεο κίζζσζεο, ιόγσ παξέιεπζεο δσδεθαεηίαο θαη καο ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπκε 

απνδεκίσζε, ίζε κε 24 κηζζώκαηα, δηόηη: Δκείο νπδέπνηε ππνγξάςακε νπνηαδήπνηε 

θαηαγγειία, νύηε θαη, δώζακε εληνιή ζηελ δηθεγόξν καο λα θαηαγγείιεη ηελ κίζζσζε θαη 

κάιηζηα ιόγσ παξέιεπζεο δσδεθαεηίαο. Η κόλε εληνιή πνπ δώζακε ήηαλ λα αζθήζεη αγσγή 

γηα ηηο αλαπξνζαξκνγέο κηζζσκάησλ, πνπ αξλείην λα θαηαβάιεη ε αληίδηθνο. Δπηπξνζζέησο 

νπδέπνηε εγθξίλακε θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν κηα ηέηνηα ελέξγεηα ηεο δηθεγόξνπ καο (αθνύ ε 

αγσγή κεηά θαηαγγειίαο δελ ζπδεηήζεθε θαλ). Πιεξνθνξεζήθακε δε γηα πξώηε θνξά ηα 

πεξί θαηαγγειίαο κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιινκέλεο απόθαζεο αιιά θαη ηελ άζθεζε ηεο 

σο άλσ έθεζεο (πνπ έγηλε από ηελ ίδηα δηθεγόξν Γ.), αθνύ κέρξη ηόηε ε δηθεγόξνο απηή καο 

ηα απέθξππηε θαη καο ηα απνθάιπςε ν ππνγξάθσλ ηνπο παξόληεο πξόζζεηνπο ιόγνπο 

πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο καο, ν νπνίνο, δηαβάδνληαο ηελ εθθαινπκέλε, αλέηξεμε ζην αξρείν 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη έιαβε αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο αγσγήο κεηά θαηαγγειίαο, ηελ νπνία ε 

πξνεγνύκελε δηθεγόξνο καο (Γ.) θπζηθά δελ καο είρε παξαδώζεη, νύηε θαλ καο είρε 

ελεκεξώζεη γηα ηελ ύπαξμή ηεο θαη κέρξη ηόηε ηελ αγλννύζακε. Ακέζσο δε κόιηο 

πιεξνθνξεζήθακε ηελ αληίζεηε πξνο ηελ εληνιή καο απηή ελέξγεηα, παύζακε ηελ 

ζπλεξγαζία καδί ηεο. Δπνκέλσο ε θαηαγγειία πνπ ππέγξαςε ε δηθεγόξνο απηή (Γ.) είλαη 

άθπξε θαη δελ παξάγεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, ιόγσ έιιεηςεο πιεξεμνπζηόηεηαο (άξζξα 104, 159 

θαη 544 παξ. 4 ΚΠνιΓ, ΑΠ 782/2007 ΝνΒ 2007/1590, ΔθΑΘ 4432/1990 ΝνΒ 1991/406, ΑΠ 

502/2008 ΣΝΠ ΙΟΚΡΑΣΗ). εκεησηένλ όηη ε αγσγή απηή νπδέπνηε ζπδεηήζεθε αιιά ε 

ππνγξάθνπζα απηήλ δηθεγόξνο, ελ απνπζία καο, παξαηηήζεθε από ην δηθόγξαθν, όπσο 

απνδεηθλύεηαη από ηε ζρεηηθή ζεκείσζε ηνπ Γηθαζηή ζηελ πξώηε ζειίδα ηεο αγσγήο θαη 

επνκέλσο ε αγσγή απηή ζεσξείηαη πσο δελ αζθήζεθε πνηέ (άξζξν 295 ΚΠνιΓ). 

πλεπώο δελ πξνέθπςε (θαη δελ ππήξρε) ξεηή πιεξεμνπζηόηεηα θαηά ηε ζπδήηεζε ζην 

αθξναηήξην, όπσο απαηηεί ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 104 ΚΠνιΓ, νύηε πξνέθπςε (νύηε ππήξρε) 

θαη' άιινλ ηξόπν εθ ησλ πζηέξσλ έγθξηζε ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ πξάμεσλ θαη δε ηεο 

θαηαγγειίαο, γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξόηεηα απηώλ". 

Δμάιινπ, από ηελ παξαδεθηή επίζεο επηζθόπεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο ππ' αξ. 2367/2016 

απόθαζεο πξνθύπηεη όηη ην Δθεηείν γηα ην εξεπλώκελν σο άλσ δήηεκα δέρζεθε ηα εμήο, 

αλαθνξηθά κε ηνπο 2ν, 3ε θαη 4ε ησλ αλαηξεζεηόλησλ - ζπλεθκηζζσηώλ, σο πξνο ηνπο 

νπνίνπο κόλνλ εξεύλεζε ηελ έθεζε θαη ηνπο πξόζζεηνπο ιόγνπο απηήο: "Με ηνλ δεύηεξν 

πξόζζεην ιόγν εθέζεσο νη δεύηεξνο, ηξίηε θαη ηέηαξηε εθθαινύληεο πξνβάιινπλ ην πξώην 

ελώπηνλ ηνπ παξόληνο δεπηεξνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ ηνλ ηζρπξηζκό όηη ηόζνλ ε ζύληαμε θαη 

ε θαηάζεζε ηεο από 15/12/2009 [αξ. θαη. 7295/275/2010] αγσγήο ζηελ νπνία πεξηέρεηαη ε 

θαηαγγειία ηεο έλδηθεο κηζζσηηθήο ζρέζεο όζνλ θαη ε θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 26/2/2013 

παξαίηεζε από ην αγσγηθό δηθόγξαθν κε πξνθνξηθή δήισζε ηεο ππνγξάθνπζαο απηό 

δηθεγόξνπ Γ. Γ., πνπ παξαζηάζεθε γηα ινγαξηαζκό ηνπο ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, κεηά ηελ νπνία εθδόζεθε ε ππ' αξ. 495/2014 απόθαζε κε ηελ νπνία 

ζεσξήζεθε σο κε αζθεζείζα ε σο άλσ αγσγή, έιαβαλ ρώξα άλεπ εληνιήο ηνπο, ρσξίο ξεηή 



πιεξεμνπζηόηεηα θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 104 ΚΠνιΓ, όηη νύηε πνηέ ελέθξηλαλ εθ ησλ 

πζηέξσλ ηηο σο άλσ πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο ηεο σο άλσ δηθεγόξνπ, θαη ζπλεπώο ε 

αζθεζείζα κε ηελ αγσγή σο άλσ θαηαγγειία, πάζρεη αθπξόηεηαο. Σόζνλ ν ηζρπξηζκόο απηόο 

όζνλ θαη ν ηζρπξηζκόο...... νη νπνίνη (ηζρπξηζκνί) πεξηέρνληαη ζηνπο δεύηεξν θαη... 

πξόζζεηνπο ιόγνπο αλεμάξηεηα από ηελ λνκηθή θαη νπζηαζηηθή ηνπο βαζηκόηεηα, είλαη 

απνξξηπηένη, πξνερόλησο, σο απαξάδεθηνη θαζόζνλ πξνηείλνληαη γηα πξώηε θνξά ελώπηνλ 

ηνπ παξόληνο Γηθαζηεξίνπ, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαδεθηήο 

βξαδείαο πξνβνιήο ηνπο (άξζξα 269 θαη 527 αξ. 3 ηνπ ΚΠνιΓ...". Με ην λα θξίλεη έηζη ην 

Δθεηείν ππέιαβε εζθαικέλα ηνλ ηζρπξηζκό ησλ αλαηξεζεηόλησλ - ζπλεθκηζζσηώλ, σο 

έλζηαζε έιιεηςεο πιεξεμνπζηόηεηαο, θαη' άξζξ. 104 ΚΠνιΓ, ηεο δηθεγόξνπ απηώλ γηα ηελ 

άζθεζε ηεο από 15-12-2009 (αξ. θαη. 275/2010) αγσγήο ηνπο, πεξί απόδνζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 

κηζζίνπ αθηλήηνπ, ελώ επξόθεηην γηα αηηηνινγεκέλε άξλεζε ηεο έλδηθεο από 25-10-2010 (αξ. 

θαη. 6249/2010), ππό ζηνηρείν Β', αγσγήο ηεο αλαηξεζίβιεηεο κηζζώηξηαο πεξί θαηαβνιήο ζ' 

απηήλ απνδεκίσζεο γηα ηελ άϋιε εκπνξηθή αμία ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ. Δηδηθόηεξα, ε ππό 

ζηνηρείν Β' αγσγή είρε ζαλ βάζε ηελ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, πνπ έγηλε εληόο 

ελλέα κελώλ από ηε ζπκπιήξσζε ηεο δσδεθαεηίαο από ηελ θαηάξηηζε ηεο κίζζσζεο. Με ηνλ 

2ν πξόζζεην ιόγν έθεζεο νη αλαηξεζείνληεο, σο Β' ελαγόκελνη, αξλήζεθαλ ηελ ηζηνξηθή 

βάζε ηεο Β' αγσγήο ππνζηεξίδνληαο όηη νπδέπνηε πξνέβεζαλ ζε θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο 

θαη όηη ε από 15-12-2009 (αξ. θαη. 7295/275/2010) αγσγή, ζηελ νπνία ε Β' ελάγνπζα 

κηζζώηξηα θαη ήδε αλαηξεζίβιεηε ζηήξηδε ηηο αμηώζεηο ηεο δελ κπνξεί λα ηζρύζεη σο 

θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο, θαηά ην άξζξν 662 ΚΠνιΓ, όπσο ίζρπε ηόηε, δηόηη 

αζθήζεθε από δηθεγόξν, πνπ δελ είρε ηελ εληνιή θαη ηε ξεηή πιεξεμνπζηόηεηα απηώλ. Ο 

αξλεηηθόο όκσο σο άλσ ηζρπξηζκόο πεξί αλππαξμίαο θαηαγγειίαο θαη ζπλαθόινπζα κε 

ζεκειίσζεο λόκηκεο αμίσζεο ηεο ήδε αλαηξεζίβιεηεο - κηζζώηξηαο ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 60 θαη 61 παξ. δ' ηνπ ΠΓ 34/1995 δελ εκπίπηεη ζηελ απαγόξεπζε ηνπ άξζξνπ 527 

ΚΠνιΓ πεξί βξαδείαο πξνβνιήο λέσλ ηζρπξηζκώλ, δειαδή απηνηειώλ ηζρπξηζκώλ πνπ 

ηείλνπλ ζηε ζεκειίσζε ή θαηάιπζε δηθαηώκαηνο, δηόηη ζπληζηνύζε αηηηνινγεκέλε άξλεζε 

ηεο Β' αγσγήο θαη όρη έλζηαζε θαη ζπλεπώο ην Δθεηείν όθεηιε λα ηνλ εξεπλήζεη. Με ην λα 

ηνλ απνξξίςεη σο απαξάδεθην ππέπεζε ζηελ αλαηξεηηθή πιεκκέιεηα εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 

14 ΚΠνιΓ θαη παξά ην λόκν θήξπμε δηθνλνκηθό απαξάδεθην. Δπνκέλσο, ν 1νο ιόγνο 

αλαίξεζεο θαηά ην Α' ζθέινο απηνύ πξέπεη λα γίλεη δεθηόο σο νπζηαζηηθά βάζηκνο, σο πξνο 

ηνπο 2ν, 3ε θαη 4ε ησλ αλαηξεζεηόλησλ, θαζόζνλ αθνξά ηελ 2367/2016 απόθαζε ηνπ 

Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ. ύκθσλα κε ην άξζξν 76 παξ. 1α' ΚΠνιΓ. 'Όηαλ ε δηαθνξά 

επηδέρεηαη εληαία κόλνλ ξύζκηζε ή ε ηζρύο ηεο απόθαζεο πνπ ζα εθδνζεί εθηείλεηαη ζε όινπο 

ηνπο νκνδίθνπο ή όηαλ νη νκόδηθνη κόλν από θνηλνύ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ αγσγή ή λα 

ελαρζνύλ ή, εμαηηίαο ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ ππόζεζε, δελ κπνξνύλ λα 

ππάξρνπλ αληίζεηεο απνθάζεηο απέλαληη ζηνπο νκνδίθνπο, νη πξάμεηο ηνπ θαζελόο σθεινύλ 

θαη βιάπηνπλ ηνπο άιινπο. Οη νκόδηθνη πνπ κεηέρνπλ λόκηκα ζηε δίθε ή έρνπλ 

πξνζεπηθιεζεί, αλ δελ παξαζηνύλ, ζεσξνύληαη όηη αληηπξνζσπεύνληαη από εθείλνπο πνπ 

παξίζηαληαη". Η δηάηαμε απηή πξνζδίδεη επξύηεξα όξηα ζηελ έλλνηα ηεο αλαγθαζηηθήο 

νκνδηθίαο, εθόζνλ αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ζηηο νπνίεο, αλ θαη δελ ππάξρεη 

θίλδπλνο ζπγθξνύζεσο δεδηθαζκέλνπ, δελ λνείηαη, όκσο, ε έθδνζε αληηθαηηθώλ απνθάζεσλ, 

αιιά θαηά ηνπο θαλόλεο ηεο ινγηθήο θαη ηνπ δηθαίνπ επηβάιιεηαη ε έθδνζε όκνηαο 

απόθαζεο. Έηζη, αλαγθαζηηθή νκνδηθία πθίζηαηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία 



ππάξρεη πιήξεο ηαπηόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο θάζε νκνδίθνπ, θαζόζνλ ε ινγηθή 

αλαγθαηόηεηα επηβάιιεη ηελ έθδνζε όκνηαο απόθαζεο θαη, ζπλεπώο, δελ είλαη λνεηή ε 

έθδνζε αληίζεησλ απνθάζεσλ. Πξάγκαηη, ιόγσ ηνπ αδηαίξεηνπ ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ, πνπ 

απνηειεί ηε βάζε ηνπ κηζζσηηθνύ δηθαηώκαηνο, δελ λνείηαη ε έθδνζε δηαθνξεηηθώλ 

απνθάζεσλ, ώζηε ε ίδηα λνκηθή πξάμε (κηζζσηηθή ζύκβαζε) λα είλαη έγθπξε γηα ηνλ έλα από 

ηνπο ζπλεθκηζζσηέο θαη βέβαηα, θαη' αλάινγν πνζνζηό, γηα ην κηζζσηή θαη θαηά ην ππόινηπν 

άθπξε (ΑΠ 42/2016, ΑΠ 1683/2013). Πεξαηηέξσ κεηαμύ ησλ πνιιώλ ζπλεθκηζζσηώλ ή ησλ 

πνιιώλ ζπκκηζζσηώλ ππάξρεη ζρέζε αλαγθαζηηθήο νκνδηθίαο ζηε δίθε γηα αλαπξνζαξκνγή 

ηνπ κηζζώκαηνο, γηαηί ε δηαθνξά επηδέρεηαη εληαία ξύζκηζε ή ζε θάζε πεξίπησζε δελ 

κπνξνύλ λα εθδνζνύλ αληίζεηεο απνθάζεηο (άξζξν 76 παξ. 1 ΚΠνιΓ), δειαδή ε αγσγή 

αλαπξνζαξκνγήο πξέπεη λα αζθεζεί από όινπο ηνπο ζπλεθκηζζσηέο ή ελαληίνλ όισλ ησλ 

ζπκκηζζσηώλ ή θαη ηα δύν όηαλ ππάξρεη πιεηνλόηεηα πξνζώπσλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο 

(ΑΠ 661/2013). Δπίζεο, αλ ηελ αγσγή γηα απόδνζε ηνπ κηζζίνπ αζθήζνπλ πεξηζζόηεξνη 

ζπλεθκηζζσηέο, ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο, κε ηνλ δεζκό ηεο αλαγθαζηηθήο νκνδηθίαο, επεηδή 

ππάξρεη πεξίπησζε θνηλήο λνκηκνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά επηδέρεηαη εληαία ξύζκηζε. 

Δμάιινπ, όπσο πξνθύπηεη από ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 παξ. 3 θαη 4 ηνπ ΚΠνιΓ, 

ζηηο πεξηπηώζεηο αλαγθαζηηθήο νκνδηθίαο, ην έλδηθν κέζν πνπ αζθείηαη από ηνλ έλα από ηνπο 

αλαγθαζηηθνύο νκνδίθνπο, λαη κελ δελ πξέπεη λα ζηξέθεηαη θαη θαηά ηνπ αλαγθαζηηθνύ 

νκνδίθνπ ηνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε δελ πεξηέρεη δηάηαμε εηο βάξνο 

ηνπ αζθνύληνο ην έλδηθν κέζν, πιελ όκσο έρεη απνηειέζκαηα θαη ππέξ ηνπ νκνδίθνπ, πνπ 

δελ άζθεζε ην έλδηθν κέζν, ν νπνίνο πξέπεη λα θαιείηαη γηα λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ηνπ 

έλδηθνπ κέζνπ. Αιιηώο, ζε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ηνύηνπ, θεξύζζεηαη απαξάδεθηε ε 

ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο, σο πξνο όινπο (ΑΠ 42/2016 όπ. παξ. ΑΠ 1599/2008, ΑΠ 

1383/1999). 

Με ηνλ 2ν, θαηά ην Α' ζθέινο ηνπ, ιόγν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο ε 1ε αλαηξεζείνπζα απνδίδεη 

ζηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε ηελ ίδηα πιεκκέιεηα εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 14 ΚΠνιΓ (παξά 

ην λόκν θήξπμε έθπησζεο από δηθνλνκηθό δηθαίσκα), κε ηελ εηδηθόηεξε αηηίαζε, όηη ην 

Δθεηείν, κε ηελ ππ' αξ. 2367/2016 νξηζηηθή ηνπ απόθαζε ππέιαβε εζθαικέλσο ηε 

δηθνλνκηθή ζρέζε κεηαμύ όισλ ησλ αλαηξεζεηόλησλ - ζπλεθκηζζσηώλ, σο ζρέζε απιήο 

νκνδηθίαο κε ζπλέπεηα, αθνύ απέξξηςε θαη' νπζίαλ ηελ αλαθνπή εξεκνδηθίαο, πνπ απηή είρε 

αζθήζεη θαηά ηεο ππ' αξ. 3834/2015 νξηζηηθήο απόθαζήο ηνπ, κε ηελ νπνία ε έθεζε όισλ 

ησλ αλαηξεζεηόλησλ είρε απνξξηθζεί σο αλππνζηήξηθηε, ζηε ζπλέρεηα δελ εμαθάληζε θαη σο 

πξνο απηήλ ηελ ππ' αξ. 3834/2015 νξηζηηθή ηνπ απόθαζε, όπσο νξζά έπξαμε γηα ηνπο 

ινηπνύο αλαηξεζείνληεο - ζπλεθκηζζσηέο, σο πξνο ηνπο νπνίνπο κόλνλ εξεύλεζε ηελ έθεζε 

θαη ηνπο πξόζζεηνπο ιόγνπο απηήο θαη έηζη σο πξνο απηήλ παξαβίαζε ηε δηθνλνκηθή δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 76 παξ. 4 ΚΠνιΓ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε από ηελ επηζθόπεζε ηεο 

πξνζβαιιόκελεο ππ' αξ. 2367/2016 νξηζηηθήο απόθαζεο πξνθύπηεη όηη ην Δθεηείν απέξξηςε 

(γηα ιόγνπο πνπ δελ αθνξνύλ ηελ παξνύζα αλαηξεηηθή δίθε) σο νπζηαζηηθά αβάζηκε ηελ 

αλαθνπή εξεκνδηθίαο, πνπ ε 1ε αλαηξεζείνπζα άζθεζε θαηά ηεο ππ' αξ. 3834/2015 νξηζηηθήο 

απόθαζήο ηνπ, κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε έθεζή ηεο σο αλππνζηήξηθηε, ελώ δελ 

εξεπλήζεθαλ νη πξόζζεηνη ιόγνη απηήο θαη όηη ην Δθεηείν δελ εμαθάληζε σο πξνο ηελ 1ε 

αλαηξεζείνπζα ηελ σο άλσ 3834/2015 απόθαζή ηνπ, θξίλνληαο όηη κεηαμύ ησλ εθθαινύλησλ 

- ζπλεθκηζζσηώλ γηα ηελ θαηαβνιή κηζζώκαηνο πθίζηαηαη απιή νκνδηθία (βι. ζει. 3β θαη 4α 

ηεο ππ' αξ. 2367/2016 απόθαζεο). Η θξίζε απηή όκσο είλαη εζθαικέλε, δηόηη, ζύκθσλα κε 



όζα έρνπλ εθηεζεί ζηελ πξνεγνύκελε λνκηθή ζθέςε, ζηελ πεξίπησζε απηή πξόθεηηαη γηα 

αλαγθαζηηθή νκνδηθία (ΑΠ 661/2013). Δμάιινπ, ην Δθεηείν θαηά παξαδνρή σο νπζηαζηηθά 

βάζηκεο ηεο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο ησλ ινηπώλ αλαηξεζεηόλησλ - ζπλεθκηζζσηώλ εμαθάληζε 

ηελ ππ' αξ. 3834/2015 απόθαζή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνύ εξεύλεζε κόλνλ σο πξνο απηνύο 

ηελ έθεζε θαη ηνπο πξόζζεηνπο ιόγνπο απηήο απέξξηςε ηελ έθεζε θαη ηνπο πξόζζεηνπο 

ιόγνπο απηήο θαη' νπζίαλ. Όπσο όκσο έρεη εθηεζεί πξνεγνπκέλσο, κε ηελ έθεζε νη 

εθθαινύληεο θαη ήδε αλαηξεζείνληεο δεηνύζαλ ηελ εμαθάληζε ηεο εθθαινπκέλεο πξσηόδηθεο 

απόθαζεο θαη ηελ παξαδνρή ηεο δηθήο ηνπο ππό ζηνηρείν Α' αγσγήο γηα ηελ απόδνζε 

κηζζσκάησλ από αλαπξνζαξκνγή, ελώ κε ηνπο πξόζζεηνπο ιόγνπο ηεο έθεζήο ηνπο (εθηόο 

από ηελ παξαδνρή ηεο Α' αγσγήο ηνπο) δεηνύζαλ επίζεο θαη ηελ απόξξηςε ηεο ππό ζηνηρείν 

Β' αγσγήο ηεο κηζζώηξηαο -αλαηξεζίβιεηεο (πεξί απνδεκίσζεο άϋιεο εκπνξηθήο αμίαο ιόγσ 

ηεο εθ κέξνπο ησλ ζπλεθκηζζσηώλ θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο θαη απόδνζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 

κηζζίνπ πξνο απηνύο) σο πξνο ηελ νπνία εξεπλάηαη ε ππόζεζε ζηελ παξνύζα αλαηξεηηθή 

δίθε. Δμάιινπ θαη ζηελ ηειεπηαία σο άλσ πεξίπησζε (αμίσζε απνδεκίσζεο ιόγσ 

θαηαγγειίαο γηα ηελ απόδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ) νη πιείνλεο ζπλεθκηζζσηέο 

ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε ηεο αλαγθαζηηθήο νκνδηθίαο, δηόηη ιόγσ ηνπ αδηαίξεηνπ ηεο ρξήζεο 

ηνπ κηζζίνπ, πνπ απνηειεί ηε βάζε ηνπ κηζζσηηθνύ δηθαηώκαηνο ε κηζζσηηθή ζύκβαζε δελ 

επηδέρεηαη δηαθνξεηηθή λνκηθή κεηαρείξηζε, νύηε επηηξέπεηαη λα εθδνζνύλ αληίζεηεο 

απνθάζεηο, δηόηη ε δηαθνξά επηδέρεηαη εληαία κόλν ξύζκηζε σο πξνο όινπο ηνπο 

ζπλεθκηζζσηέο (άξζξν 76 παξ. 1 πεξ. α' ΚΠνιΓ) θαη ε άζθεζε ηεο έθεζεο (θαη ησλ 

πξόζζεησλ ιόγσλ) από θάπνηνλ αλαγθαίν νκόδηθν έρεη απνηέιεζκα θαη γηα ηνπο άιινπο 

(άξζξν 76 παξ.4 ΚΠνιΓ). Δπνκέλσο, ην Δθεηείν κε ην λα εξεπλήζεη ηελ έθεζε θαη ηνπο 

πξόζζεηνπο ιόγνπο κόλνλ σο πξνο ηνπο 2ν, 3ε θαη 4ε ησλ αλαηξεζεηόλησλ - ζπλεθκηζζσηώλ 

θαη όρη θαη σο πξνο ηελ 1ε αλαηξεζείνπζα-ζπλεθκηζζώηξηα, πνπ ζεσξείηαη όηη 

αληηπξνζσπεύεηαη από ηνπο ινηπνύο παξηζηάκελνπο αλαγθαίνπο νκνδίθνπο απηήο, παξαβίαζε 

ηε δηθνλνκηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 76 παξ. 4 ΚΠνιΓ, δηόηη ν 2νο πξόζζεηνο ιόγνο έπξεπε λα 

εξεπλεζεί θαη σο πξνο ηελ 1ε αλαηξεζείνπζα, πνπ είρε παξαζηαζεί ζηε δίθε θαη λα 

εμαθαληζηεί θαη σο πξνο απηήλ ε ππ' αξ. 3834/2015 νξηζηηθή απόθαζε, άιισο ην Δθεηείν 

έπξεπε λα ηελ θαιέζεη γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε δίθε, εάλ ήζειε ππνηεζεί όηη ε 1ε 

αλαηξεζείνπζα δελ παξίζηαην λόκηκα ελώπηόλ ηνπ. 

πλεπώο ηδξύεηαη ε αλαηξεηηθή πιεκκέιεηα εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 14 (θήξπμε έθπησζεο από 

δηθαίσκα παξά ην λόκν) θαη, ζπλαθόινπζα, ν 2νο ιόγνο αλαίξεζεο θαηά ην Α' ζθέινο απηνύ 

πξέπεη λα γίλεη δεθηόο σο νπζηαζηηθά βάζηκνο, σο πξνο ηελ πξώηε αλαηξεζείνπζα γηα 

ακθόηεξεο ηηο πξνζβαιιόκελεο απνθάζεηο. πκπεξαζκαηηθά, θαηόπηλ όισλ απηώλ πξέπεη λα 

αλαηξεζνύλ νη πξνζβαιιόκελεο νξηζηηθέο απνθάζεηο, θαηά ην θεθάιαην ηεο Β' αγσγήο ηεο 

αλαηξεζίβιεηεο -κηζζώηξηαο, πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ν 2νο πξόζζεηνο ιόγνο ηεο έθεζεο, 

πνπ αθνξά ηελ σο άλσ από 25-10-2010 (αξ. θαη. 6249/2010) Β' αγσγή (απνδεκίσζε γηα 

άϋιε εκπνξηθή αμία ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο). Πεξαηηέξσ, κε 

δεδνκέλν όηη ε αλαηξεηηθή εκβέιεηα ησλ γελώκελσλ δεθηώλ 1νπ θαη 2νπ θαηά ην Α' ζθέινο 

απηώλ ιόγσλ αλαίξεζεο νδεγεί ζηελ παξαδνρή ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο ζην ζύλνιό ηεο, 

θαζίζηαηαη πιένλ αιπζηηειήο, άιισο παξέιθεη ε εμέηαζε ησλ ινηπώλ αλαηξεηηθώλ ιόγσλ, 

πνπ επίζεο, πιήηηνπλ ην ίδην θεθάιαην, πνπ αθνξά ηελ Β' αγσγή ηεο αλαηξεζίβιεηεο - 

κηζζώηξηαο θαη εηδηθόηεξα, ηνπ 1νπ θαη ηνπ ζπλαθνύο 2νπ ιόγνπ, θαηά ην Β' ζθέινο απηώλ 

(εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 1 ΚΠνιΓ (γηα ηελ επζεία παξαβίαζε ησλ νπζηαζηηθώλ θαλόλσλ 



δηθαίνπ ησλ άξζξσλ 60 θαη 61 ηνπ ΠΓ 34/1995), ηνπ 1νπ ιόγνπ, θαηά ην Γ' ζθέινο απηνύ εθ 

ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 8 ΚΠνιΓ (αλεμάξηεηα ηνπ όηη ν ιόγνο απηόο είλαη απαξάδεθηνο, δηόηη ην 

Δθεηείν εθηίκεζε ηελ αηηηνινγεκέλε άξλεζε ηεο Β' αγσγήο, σο έλζηαζε θαη ηελ απέξξηςε, 

άιισο, δηόηη ν ιόγνο απηόο δελ ηδξύεηαη, δηόηη ε αηηίαζε αθνξά αηηηνινγεκέλε άξλεζε ηεο Β' 

αγσγήο θαη όρη απηνηειή αίηεζε) θαη ηνπ 2νπ ιόγνπ θαηά ην Γ' ζθέινο απηνύ εθ ηνπ άξζξνπ 

559 αξ. 9 ΚΠνιΓ (κε ηνλ νπνίν απνδίδεηαη ε αηηίαζε, όηη ην Δθεηείν άθεζε αδίθαζην ην 

αίηεκα ησλ ήδε αλαηξεζεηόλησλ πεξί εμαθάληζεο ηεο ππ' αξηζκ. 3834/2015 απόθαζεο σο 

πξνο όινπο ηνπο αλαγθαίνπο νκνδίθνπο- ζπλεθκηζζσηέο, αλαθνξηθά κε ηελ Β' αγσγή, 

θαηόπηλ έξεπλαο ηνπ 2νπ πξόζζεηνπ ιόγνπ ηεο έθεζεο ησλ ζπλεθκηζζσηώλ - 

αλαηξεζεηόλησλ). 

Καηόπηλ όισλ απηώλ θαη κεηά ηελ αλαίξεζε ησλ πξνζβαιιόκελσλ σο άλσ απνθάζεσλ σο 

πξνο ην θεθάιαην απηώλ, πνπ αθνξά ηελ από 25-10-2010 (αξ. θαη. 6249/2010) ππό ζηνηρείν 

Β' αγσγή ηεο ήδε αλαηξεζίβιεηεο - κηζζώηξηαο, πξέπεη λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε, θαηά ην 

αλαηξνύκελν σο άλσ κέξνο απηήο, ζην Γηθαζηήξην πνπ έρεη εθδώζεη ηηο σο άλσ 

πξνζβαιιόκελεο απνθάζεηο θαη ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ζπγθξόηεζε από άιινλ Γηθαζηή 

(άξζξν 580 παξ. 3 ΚΠνιΓ). Δπίζεο, πξέπεη λα δηαηαρζεί ε επηζηξνθή ηνπ παξαβόινπ, πνπ 

έρνπλ θαηαζέζεη νη αλαηξεζείνληεο γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο (άξζξν 495 παξ. 3 

εδ. Β'δ' ΚΠνιΓ). Σέινο, πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί ε αλαηξεζίβιεηε ζηα δηθαζηηθά έμνδα ησλ 

αλαηξεζεηόλησλ, πνπ παξαζηάζεθαλ θαη θαηέζεζαλ πξνηάζεηο, θαηά ην λόκηκν αίηεκα απηώλ 

(άξζξα 176, 183 ΚΠνιΓ), όπσο εηδηθόηεξα, νξίδεηαη ζην δηαηαθηηθό. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Αλαηξεί ηηο ππ' αξ. 2367/2016 θαη 3834/2015 νξηζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ 

Αζελώλ (εηδηθή δηαδηθαζία κηζζσηηθώλ δηαθνξώλ), σο πξνο ηελ πξώηε αλαηξεζείνπζα θαη σο 

πξνο ηνπο ινηπνύο αλαηξεζείνληεο ηελ ππ' αξ. 2367/2016 απόθαζε σο πξνο ην θεθάιαην 

απηώλ, πνπ αθνξά ηελ από 25-10-2010 (αξ. θαη. 6249/2010) ππό ζηνηρείν Β' αγσγή ηεο ήδε 

αλαηξεζίβιεηεο - κηζζώηξηαο. 

Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε, θαηά ην αλαηξνύκελν σο άλσ κέξνο απηήο, γηα λα δηθαζηεί ζην ίδην 

σο άλσ Γηθαζηήξην ζπγθξνηνύκελν από άιινλ Γηθαζηή. Γηαηάζζεη ηελ απόδνζε ηνπ 

παξαβόινπ πνπ έρεη θαηαηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο. Καη  

Καηαδηθάδεη ηελ αλαηξεζίβιεηε ζηα δηθαζηηθά έμνδα ησλ αλαηξεζεηόλησλ, πνπ νξίδεη ζε 

ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξώ. 

ΚΡΙΘΗΚΔ θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 2018. 

ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 16 

Φεβξνπαξίνπ 2018. 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 


