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Αξηζκφο 128/2018  

 

ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Σ' ΠΟΗΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ  

 

πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνχινπ, Αληηπξφεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Γεκήηξην Υνλδξνγηάλλε, Αξηεκηζία Παλαγηψηνπ, Μαξία 

Γεσξγίνπ - Δηζεγήηξηα θαη Δπθξνζχλε Καινγεξάηνπ - Δπαγγέινπ, Αξενπαγίηεο. 

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

ηελ παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Δπάγγεινπ Εαραξή (γηαηί 

θσιχεηαη ε Δηζαγγειέαο) θαη ηνπ Γξακκαηέσο Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ, γηα λα 

δηθάζεη ηελ αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο - θαηεγνξνπκέλνπ Γ. Μ. ηνπ ., θαηνίθνπ ..., 

πνπ εθπξνζσπήζεθε απφ ηελ πιεξεμνχζηα δηθεγφξν ηνπ Κσλζηαληίλα Υφξηε, γηα 

αλαίξεζε ηεο ππ'αξηζ. 37868/2016 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Πιεκ/θείνπ Αζελψλ. 

Σν Σξηκειέο Πιεκ/θείν Αζελψλ κε ηελ σο άλσ απφθαζή ηνπ δηέηαμε φζα 

ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη ζ' απηή, θαη o αλαηξεζείσλ - θαηεγνξνχκελνο δεηεί ηελ 

αλαίξεζε απηήο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ'αξηζκ.πξση. …/1-2-2017 

αίηεζή ηνπ αλαηξέζεσο, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκφ 

…/17. 

Αθνχ άθνπζε Σελ πιεξεμνχζηα δηθεγφξν ηνπ αλαηξεζείνληνο, πνπ δήηεζε φζα 

αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξφηεηλε λα γίλεη  

δεθηή ε πξνθείκελε αίηεζε αλαίξεζεο.  

 

ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Ζ θξηλφκελε ππ' αξηζκ. …/1-2-2017 απφ 30 Ηαλνπαξίνπ 2017 αίηεζε - δήισζε ηνπ Γ. 

Μ. ηνπ . γηα αλαίξεζε ηεο ππ' αξηζκ. 37868/2016 απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελψλ, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην θαηά ην άξζξν 473 παξ. 3 

εδ. α ηνπ Κ.Πνηλ.Γ. βηβιίν ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2017 έρεη αζθεζεί λφκηκα θαη 

εκπξφζεζκα θαηά ην άξζξν 473 παξ. 1, 2 θαη 3 Κ.Πνηλ.Γ. Πξέπεη επνκέλσο λα 

εξεπλεζεί πεξαηηέξσ σο πξνο ηελ βαζηκφηεηα ησλ ιφγσλ ηεο. Καηά ην άξζξν 386 

παξ. 1 ηνπ ΠΚ, φπνηνο, κε ζθνπφ λα απνθνκίζεη ν ίδηνο ή άιινο παξάλνκν 

πεξηνπζηαθφ φθεινο, βιάπηεη μέλε πεξηνπζία πείζνληαο θάπνηνλ ζε πξάμε, 

παξάιεηςε ή αλνρή κε ηελ ελ γλψζεη παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ σο αιεζηλψλ ή 

ηελ αζέκηηε απφθξπςε ή παξαζηψπεζε αιεζηλψλ γεγνλφησλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη, αλ ε δεκία πνπ πξνθιήζεθε είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. Απφ ηε δηάηαμε απηή πξνθχπηεη φηη, γηα ηε 

ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο απάηεο, απαηηνχληαη: α)ζθνπφο ηνπ δξάζηε λα 

πεξηπνηήζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε άιινλ παξάλνκν πεξηνπζηαθφ φθεινο, ρσξίο λα 

είλαη αλαγθαία θαη ε πξαγκάησζε ηνπ νθέινπο απηνχ, β)ελ γλψζεη παξάζηαζε 

ςεπδψλ γεγνλφησλ σο αιεζηλψλ ή αζέκηηε απφθξπςε ή παξαζηψπεζε αιεζηλψλ 

γεγνλφησλ, απφ ηελ νπνία, σο παξαγσγφ αηηία, παξαπιαλήζεθε θάπνηνο θαη πξνέβε 

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

δίθαην, πεξηνπζίαο, ε νπνία ηειεί ζε αηηηψδε ζχλδεζκν κε ηηο παξαπιαλεηηθέο 

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

ή ρεηξνηεξεχζεσο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ παζφληνο, έζησ θαη αλ απηφο έρεη ελεξγφ 

αμίσζε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο. Ωο γεγνλφηα λννχληαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

πνπ αλάγνληαη ζην παξειζφλ ή ην παξφλ θαη φρη εθείλα πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ 



ζην κέιινλ, φπσο είλαη νη απιέο ππνζρέζεηο ή ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. Πεξαηηέξσ 

απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ ΠΚ πξφθππηεη φηη, θαη'εμαθνινχζεζε έγθιεκα, 

είλαη εθείλν ην νπνίν ηειείηαη απφ ην ίδην πξφζσπν θαη απαξηίδεηαη απφ πεξηζζφηεξεο 

(κεξηθφηεξεο) νκνεηδείο πξάμεηο, δηαθξηλφκελεο ρξνληθά κεηαμχ ηνπο, πνπ 

πξνζβάιινπλ ην ίδην έλλνκν αγαζφ θαη θάζε κία πεξηέρεη πιήξε ηα ζηνηρεία ελφο θαη 

ηνπ απηνχ εγθιήκαηνο, ζπλδένληαη δε κεηαμχ ηνπο κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο πξνο 

εθηέιεζε απνθάζεσο θαη ζεσξνχληαη εληαίν έγθιεκα θαη φηη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο 

πνηλήο ζην θαη' εμαθνινχζεζε έγθιεκα ην δηθαζηήξην ιακβάλεη ππ'φςε ην φιν 

πεξηερφκελν ησλ κεξηθφηεξσλ πξάμεσλ. Έηζη επί απάηεο, θαηά ην άξζξν 386 ηνπ ΠΚ, 

ηφηε κφλν ζα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πξάμεηο, πνπ αλ ζπλδένληαη θαη κε ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο απνθάζεσο πξνο ηέιεζή ηνπο, ζα απνηεινχλ θαη'εμαθνινχζεζε 

ηέιεζε απηήο, αλ θάζε επηδήκηα γηα ηνλ παζφληα πξάμε είλαη απνηέιεζκα ρσξηζηήο 

πιάλεο ηνπ εμαπαηεζέληνο, πνπ πξνθιήζεθε απφ ρσξηζηή απαηειή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. Αληίζεηα ηειείηαη κία πξάμε απάηεο, φηαλ γίλνληαη ςεπδείο 

παξαζηάζεηο πνπ επαλαιακβάλνληαη κέρξηο φηνπ θαιιηεξγεζεί ζην εμαπαηεζέλ 

πξφζσπν ε επηδησθφκελε πιάλε, εμαηηίαο δε ηεο άπαμ επειζνχζεο πιάλεο, ν 

εμαπαηψκελνο πξνβαίλεη ζε πεξηζζφηεξεο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο (δηαδνρηθέο) 

επηδήκηεο πξάμεηο. Καηά ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Δ! ηνπ ΚΠΓ, ιφγν αλαηξέζεσο 

απνηειεί θαη ε εζθαικέλε εξκελεία ή εθαξκνγή νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο. 

Δζθαικέλε εξκελεία ππάξρεη φηαλ ν δηθαζηήο απνδίδεη ζην λφκν δηαθνξεηηθή έλλνηα 

απφ εθείλε πνπ πξαγκαηηθά έρεη, ελψ εζθαικέλε εθαξκνγή ππάξρεη φηαλ ην 

δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ ππάγεη ζσζηά ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ δέρζεθε φηη 

απνδείρζεθαλ ζηε δηάηαμε πνπ εθαξκφζηεθε. Πεξίπησζε δε εζθαικέλεο εθαξκνγήο 

νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο ζπληζηά θαη ε εθ πιαγίνπ παξαβίαζε ηεο δηαηάμεσο 

απηήο, ε νπνία ππάξρεη φηαλ ζην πφξηζκα ηεο απνθάζεσο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

ζπλδπαζκφ ηνπ αηηηνινγηθνχ κε ην δηαηαθηηθφ θαη αλάγεηαη ζηα ζηνηρεία θαη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ εγθιήκαηνο, έρνπλ εκθηινρσξήζεη αζάθεηεο, αληηθάζεηο ή ινγηθά 

θελά, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν αλαηξεηηθφο έιεγρνο ηεο νξζήο ή κε 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, νπφηε ε απφθαζε ζηεξείηαη λνκίκνπ βάζεσο. 

Ζ επηβαιιφκελε, θαηά ηα πξνεθηεζέληα απφ ηα άξζξα 93 παξ.3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 

139 ηνπ ΚΠΓ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, ε 

έιιεηςε ηεο νπνίαο ηδξχεη ηνλ απφ ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. δ' ηνπ ηδίνπ Κψδηθα 

αληίζηνηρν ιφγν αλαίξεζεο, πξέπεη λα εθηείλεηαη θαη ζηνπο απηνηειείο ηζρπξηζκνχο, 

εθείλνπο δειαδή πνπ πξνβάιινληαη ζην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 170 παξ. 2 θαη 333 παξ. 2 ηνπ Κ.Πνηλ.Γ., απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν ή ην 

ζπλήγνξν ηνπ θαη ηείλνπλ ζηελ άξζε ηνπ άδηθνπ ραξαθηήξα ηεο πξάμεσο ή ηεο 

ηθαλφηεηαο γηα θαηαινγηζκφ ή ζηε κείσζε απηήο ή ζηελ εμάιεηςε ηνπ αμηνπνίλνπ ηεο 

πξάμεσο ή ηε κείσζε ηεο πνηλήο, εθφζνλ, φκσο, απηνί πξνβάιινληαη-θαηά ηξφπν 

ζαθή θαη νξηζκέλν, κε φια δειαδή ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία είλαη 

αλαγθαία θαηά ηελ νηθεία δηάηαμε γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπο. έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ θαη ζε πεξίπησζε απνδνρήο λα νδεγνχλ ζην εηδηθφηεξν επλντθφ γηα ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ζπκπέξαζκα. Γελ αξθεί φκσο απιψο ε αλαθνξά ηεο δηάηαμεο ή ε 

επαλάιεςε ηεο έθθξαζεο ηνπ λφκνπ .Γηαθνξεηηθά ην Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ 

ππέρεη ππνρξέσζε λα απαληήζεη επί ησλ ηζρπξηζκψλ απηψλ ζπλεπψο δε νχηε θαη λα 

αηηηνινγήζεη εηδηθψο ηελ απφξξηςε ηνπο. Σέηνηνο απηνηειήο ηζρπξηζκφο είλαη θαη ν 

πεξί παξαγξαθήο ηνηνχηνο αθνχ ε παξαδνρή ηνπ νδεγεί ζηελ εμάιεηςε ηνπ 

αμηνπνίλνπ.  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην δηθάζαλ θαη'έθεζε δηθαζηήξην, (Σξηκειέο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελψλ) κε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε πνπ δέρηεθε, θαηά ηελ 

αλαηξεηηθψο αλέιεγθηε πεξί ηα πξάγκαηα θξίζε ηνπ, φηη απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα, 



πνπ θαη'είδνο ιεπηνκεξψο αλαθέξεη (έγγξαθα πνπ αλαγλψζζεθαλ, εμεηαζζέληεο 

κάξηπξεο) απνδείρζεθαλ ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά: "Ο θαηεγνξνχκελνο 

ππήξμε εξγαδφκελνο ζην Γήκν … κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εξγάηε θαζαξηφηεηαο. ηηο 

12/6/2007 λφζεπζε ην απφ 18/6/1987 απνιπηήξην ηνπ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ 

Λπθείνπ …, σο πξνο ηα ζηνηρεία ησλ αξηζκψλ Πξσηνθφιινπ, κεηξψνπ καζεηψλ θαη 

κεηξψνπ ή δεκνηνινγίνπ, απαιείθνληαο απηά κε δηνξζσηηθφ (blanco) ζεκεηψλνληαο 

δε αξηζκφ πξσηνθφιινπ …, ν νπνίνο αλήθεη ζην φλνκα . Π., αξ.κεηξψνπ …, ν 

νπνίνο αλήθεη ζηνλ Β. Σ., αξ.κεηξψνπ αξέλσλ …., ν νπνίνο αλήθεη ζηε Γ. Σ., ηνπ 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία Γ. Μ. ηνπ . θαη Δ. θαη αθνινχζσο ην πξνζθφκηζε ζηε Γ/λζε 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ …, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνπο αξκφδηνπο 

ππαιιήινπο φηη είλαη απφθνηηνο ηνπ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ … θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζηε κεηάηαμή ηνπ απφ ηε ζέζε ηνπ εξγάηε ζηε Γηεχζπλζε 

Καζαξηφηεηαο ζηε ζέζε …. πλεπεία ησλ σο άλσ απαηειψλ παξαζηάζεσλ (αθνχ ην 

σο άλσ απνιπηήξην απνηεινχζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάηαμε ηνπ 

θαη/λνπ), ε Γ/λζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ …, πείζζεθε λα θαηαβάιεη 

ζηνλ θαη/λν επηπιένλ ην πνζφ ησλ 18.871€ γηα ηα έηε 2009 κέρξη ην 2014, ρξφλν 

θαηά ηνλ νπνίν έγηλε αληηιεπηή απφ ηελ άλσ ππεξεζία ε ζπλερήο απαηειή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη/λνπ κεηά απφ δηελεξγεζέληα έιεγρν φισλ ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. 

Όπσο θαηέζεζε ε Σκεκαηάξρεο ηνπ Γήκνπ … Δ. Λ. ε νπνία δηελήξγεζε ηελ έλνξθε 

δηνηθεηηθή εμέηαζε γηα ηελ παξαπνίεζε ηνπ απνιπηεξίνπ, ν κηζζφο ηνπ ρεηξηζηή 

κεραλεκάησλ ήηαλ κεγαιχηεξνο θαηά ην πνζφ ησλ 200€ απφ ηνλ κηζζφ ηνπ εξγάηε 

θαζαξηφηεηαο. Σν αλσηέξσ ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 18.871€ απνηειεί ηελ πεξηνπζηαθή 

δεκία ηεο σο άλσ ππεξεζίαο φιν ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα κε αληίζηνηρε 

σθέιεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαζφζνλ απηφο εηζέπξαμε ηνχην, ελψ γλψξηδε φηη δελ 

είρε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα. Πεξαηηέξσ, πξέπεη λα παχζεη νξηζηηθά ε πνηληθή δίσμε 

ιφγν παξαγξαθήο γηα ην κεξηθφηεξν δηάζηεκα απφ 1/1/2009 κέρξη 31/10/2009 δηφηη 

απφ ην αλσηέξσ δηάζηεκα κέρξη ηελ επίδνζε ηνπ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο (13-10-

2014) είρε παξέιζεη πεληαεηία, θαη λα θεξπρζεί έλνρνο γηα ην ινηπφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα". ηε ζπλέρεηα ην Γηθαζηήξην έπαπζε νξηζηηθά ηελ πνηληθή δίσμε θαηά ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ήδε αλαηξεζείνληνο ιφγσ παξαγξαθήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

1-1-2009 έσο 31-10-2009 θαη θήξπμε απηφλ έλνρν γηα ην ινηπφ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ηνπ φηη: "Απφ 1/11/2009 έσο 2014 ζηελ Αζήλα, κε πεξηζζφηεξεο πξάμεηο πνπ 

απνηεινχλ εμαθνινχζεζε ηνπ ίδηνπ εγθιήκαηνο κε ζθνπφ λα απνθνκίζεη παξάλνκν 

πεξηνπζηαθφ φθεινο έβιαςε μέλε πεξηνπζία πείζνληαο άιινλ ζε πξάμε, κε ηελ ελ 

γλψζεη παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ ζαλ αιεζηλψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, έρνληαο ηνλ 

σο άλσ ζθνπφ, παξέζηεζε ςεπδψο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο Γ/λζεο 

Αλζξσπίλνπ [Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ …, φηη είλαη απφθνηηνο ηνπ Δληαίνπ 

Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ … θαη ηνπο έπεηζε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ κεηάηαμε ηνπ απφ 

ηε ζέζε ηνπ εξγάηε ζηελ Γ/λζε θαζαξηφηεηαο ζηε ζέζε .... Δηδηθφηεξα, ππεξεηψληαο 

σο ππάιιεινο ζηνλ Γήκν … λφζεπζε ζηηο 12-6-2007 σο πξνο ηα ζηνηρεία ησλ 

αξηζκψλ πξσηνθφιινπ, κεηξψνπ καζεηψλ θαη κεηξψνπ ή δεκνηνινγίνπ; ην απφ 18-

6-1987 απνιπηήξην ηνπ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ …, απαιείθνληαο απηά κε 

δηνξζσηηθφ (blanco),ζεκεηψλνληαο δε αξηζκφ πξσηνθφιινπ …/87, ν νπνίνο αλήθεη 

ζην φλνκα Π. ., αξ. κεηξψνπ …, ν νπνίνο αλήθεη ζηνλ Β. Σ. αξ. κεηξψνπ αξέλσλ 

…, ν νπνίνο αλήθεη ζηε Γ. Σ., ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία Μ. Γ. ηνπ . θαη Δ. θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην πξνζθφκηζε ζηε Γ/λζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ …. πλεπεία 

ησλ σο άλσ πεξηγξαθφκελσλ απαηειψλ παξαζηάζεσλ (αθνχ ην σο άλσ πηπρίν 

απνηεινχζαλ ηελ κνλαδηθή πξνυπφζεζε θαη θξηηήξην γηα ηε κεηάηαμε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ) ε Γ/λζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ … επείζζε λα 

θαηαβάιιεη ζηνλ θαηεγνξνχκελν επηπιένλ ην ρξεκαηηθφ ησλ 18.871,00€ γηα ην 



αλσηέξσ δηάζηεκα ηo νπνίν απνηειεί ηελ πεξηνπζηαθή δεκία ηεο ππεξεζίαο κε 

αληίζηνηρε σθέιεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, θαζφζνλ απηφο εηζέπξαμε ηνχην, ελψ 

γλψξηδε φηη δελ είρε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα". Αθνινχζσο ηνπ ππέβαιε πνηλή 

θπιάθηζεο, επηά (7) κελψλ, αλαζηαιείζα επί ηξηεηία. Απφ ηελ παξαδεθηή 

επηζθφπεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο πξνζβαιινκέλεο απφθαζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

αλαηξεηηθνχ ιφγνπ, πξνθχπηεη φηη ν ζπλήγνξνο ππεξαζπίζεσο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, 

πξνπάζεο ελάξμεσο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο, δήηεζε ηελ θαηαρψξηζε ζηα 

πξαθηηθά ηνπ απηνηεινχο ηζρπξηζκνχ ηνπ, πεξί εμαιείςεσο ηνπ αμηνπνίλνπ ηεο 

πξάμεσο, ιφγσ παξαγξαθήο, κε ην αθφινπζν θαηά ηα ελδηαθέξνληα ζεκεία ηνπ 

πεξηερφκελν, ηνλ νπνίν αλέπηπμε θαη πξνθνξηθά. "Καηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

111, 112 θαη 113 ηνπ ΠΚ, ην αμηφπνηλν ησλ εγθιεκάησλ εμαιείθεηαη κε ηελ 

παξαγξαθή, ε νπνία, πξνθεηκέλνπ γηα πιεκκειήκαηα, είλαη πεληαεηήο θαη αξρίδεη 

απφ ηφηε πνπ ηειέζηεθε ε πξάμε. Ζ πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο αλαζηέιιεηαη γηα 

φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε θχξηα δηαδηθαζία θαη κέρξη λα γίλεη ακεηάθιεηε ε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, φρη φκσο πέξαλ ησλ ηξηψλ εηψλ γηα ηα πιεκκειήκαηα. Δάλ 

φκσο δελ έρεη αξρίζεη αθφκε ε θπξία δηαδηθαζία ε νπνία αξρίδεη απφ ηεο επηδφζεσο 

ζηνλ θαηεγνξνχκελν ηνπ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο ή ηεο θιήζεσο πξνο εκθάληζε ζην 

αθξναηήξην ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ, ε παξαγξαθή είλαη πεληαεηήο. Απφ ηηο 

δηαηάμεηο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλεο ησλ άξζξσλ 320 παξ. 2, 370, εδ. β' θαη 511 

ΚΠΓ ζπλάγεηαη φηη ε παξαγξαθή σο ζεζκφο δεκνζίαο ηάμεσο, εμεηάδεηαη 

απηεπαγγέιησο απφ ην δηθαζηήξην ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο 

θαη απφ ηνλ Άξεην Πάγν, ν νπνίνο, εθφζνλ δηαπηζηψζεη ηελ παξαγξαθή, ππνρξενχηαη 

λα αλαηξέζεη ηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε θαη λα παχζεη νξηζηηθψο ηελ πνηληθή 

δίσμε θαη' αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 370 εδ. β' ηνπ [ΚΠΓ, αξθεί ε αίηεζε 

αλαηξέζεσο λα έρεη αζθεζεί παξαδεθηά θαη λα πεξηέρεηαη ζ' απηήλ έλαο ηνπιάρηζηνλ 

ζαθήο θαη νξηζκέλνο ιφγνο απφ ηνπο αλαθεξνκέλνπο ζην άξζξν 510 ηνπ ΚΠΓ, ρσξίο 

ζπγρξφλσο λα απαηηείηαη λα είλαη θαη βάζηκνο. Δμάιινπ, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 320 ΚΠΓ θαη 113 ΠΚ πξνθχπηεη φηη γηα λ' αξρίζεη ε 

επηθέξνπζα ηελ αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο θπξία δηαδηθαζία απαηηείηαη ε επίδνζε 

ηνπ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο ή ηεο θιήζεσο πξνο εκθάληζε ζην αθξναηήξην ηνπ 

αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ λα γίλεη πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζην άξζξν 

111 παξ. 2 ΠΚ ρξφλνπ παξαγξαθήο, ήηνη πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πεληαεηίαο γηα 

ηα πιεκκειήκαηα θαη ηεο δεθαπεληαεηίαο γηα ηα θαθνπξγήκαηα, εθηφο αλ πξφθεηηαη 

γηα θαθνπξγήκαηα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, πνηλή ηζφβηαο θάζεηξμεο 

ζηα νπνία ε επίδνζε απηή πξέπεη λα γίλεη πξηλ παξέιζεη εηθνζαεηία απφ ηελ ηέιεζή 

ηνπο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο πξνθχπηεη] απφ ηελ εθθαινπκέλε απφθαζε, 

κε ην ππ' αξηζ. ... απφ 1-10-2014 θιεηήξην ζέζπηζκα ηνπ θ. Δηζαγγειέσο 

Πιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ, θιήζεθα λα εκθαληζζψ ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελψλ γηα λα δηθαζζψ σο ππαίηηνο ηνπ αδηθήκαηνο ηεο απάηεο 

θαη'εμαθνινχζεζε, πνπ θέξεηαη φηη είρε δηαπξαρζεί ζηελ Αζήλα θαηά ηα έηε 2009 

έσο 2014 ζε βάξνο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηνπ Γήκνπ …, κε ηελ 

πξνζθφκηζε απφ εκέλα ηελ 12-6-2007 ζηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ 

Άλσ Γήκνπ ηνπ λνζεπκέλνπ απνιπηεξίνπ ηνπ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ …, 

ζπλεπεία δε ηεο άλσ απαηειήο παξάζηαζεο, ε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

ηνπ Γήκνπ … επείζζε λα κνπ θαηαβάιεη επηπιένλ ην ρξεκαηηθφ πνζφλ ησλ 18.871,00 

επξψ γηα ηα έηε 2009-2014, ην νπνίν απνηειεί ηελ πεξηνπζηαθή δεκία ηεο ππεξεζίαο 

κε αληίζηνηρε σθέιεηα κνπ. Σν ππ' αξηζ.... απφ 1-10-2014 θιεηήξην ζέζπηζκα ηνπ θ. 

Δηζαγγειέσο Πιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ κε ην νπνίν θιήζεθα λα εκθαληζζψ ζην 

αθξναηήξην ηνπ Μνλνκεινχο Πιεκκειε νδηθείνπ Αζελψλ αξρηθψο θαηά ηε δηθάζηκν 

ηεο 26-11-2014 επηδφζεθε ζε εκέλα ηελ 13-10-2014 (ίδεηε πξνζθνκηδφκελν κε 



επίθιεζε θιεηήξην ζέζπηζκα). Καηά ηελ παξαπάλσ δηθάζηκν ε ππφζεζε αλαβιήζεθε 

γηα ηε δηθάζηκν ηεο 3-11-2015, νπφηε θαη εθδηθάζζεθε θαη ην αλσηέξσ Γηθαζηήξην, 

κε ηελ εθθαινπκέλε ππ' αξηζ.89116/2015 απφθαζή ηνπ κε θήξπμε έλνρν ηεο 

παξαπάλσ πξάμεσο πνπ κνπ απνδφζεθε". Γελ λνείηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

θαη'εμαθνινχζεζε ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο απάηεο θαζ'νιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2009-2014, γηα ην νπνίν παξαπέκθζεθα λα δηθαζζψ θαη θαηαδηθάζζεθα κε ηελ 

εθθαινπκέλε απφθαζε δηφηη ην. έγθιεκα ηεο απνδηδφκελεο ζε εκέλα απάηεο 

νινθιεξψζεθε κε ηελ πξνβνιή ησλ ςεπδψλ παξαζηάζεσλ θαηά ηελ 12-6-2007 

(νπφηε θαη ππνβιήζεθε ε αίηεζε κεηάηαμεο κνπ), άιισο θαηά ηελ 6-2-2008 (νπφηε 

θαη εθδφζεθε ε απφθαζε κεηάηαμήο κνπ) θαη ηελ επειζνχζα, ζπλεπεία απηήο, 

παξαπιάλεζε ηνπ ηξίηνπ (Γήκνπ …), νπφηε θαη νινθιεξψζεθε ε απαηειή 

ζπκπεξηθνξά, είλαη δε αδηάθνξνο ν ηπρφλ κεηαγελέζηεξνο ρξφλνο επέιεπζεο ηεο 

πεξηνπζηαθήο δεκίαο ηνπ θεξφκελνπ σο παζφληνο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ (ΑΠ 930/2009 

ΑΠ 1037/2013, δεκνζίεπζε ΝΟΜΟ), αθνχ πξφθεηηαη γηα κία κφλν απαηειή 

δηαβεβαίσζε, ε νπνία φκσο νδήγεζε ζε αιιεπάιιειεο πεξηνπζηαθέο δηαζέζεηο απφ 

ηνλ ίδην παζφληα γηα ηα έηε 2009-2014, δειαδή θάζε πεξηνπζηαθή δηάζεζε ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο άπαμ θαηά ηελ 12-6-2007 επειζνχζεο πιάλεο. 

Καη'αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ην αμηφπνηλν ηεο παξαπάλσ πξάμεσο γηα ηελ νπνία 

παξαπέκθζεθα λα δηθαζζψ θαη ελ ηέιεη θαηαδηθάζζεθα κε ηελ εθθαινπκέλε. 

απφθαζε έρεη εμαιεηθζεί κε παξαγξαθή, δηφηη ε ην θιεηήξην ζέζπηζκα πξνο 

εκθάληζε κνπ ελψπηνλ ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ κνπ επηδφζεθε ηελ 13-10-

2014, δειαδή κεηά, ηελ πάξνδν πέληε εηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ πάξνδν 7 θαη 

πιένλ εηψλ απφ ηελ ηέιεζε ηεο παξαπάλσ πξάμεσο (12-6-2007) ρσξίο ελ ησ κεηαμχ 

λα έρεη επέιζεη κε νπνηνλδήπνηε πξνβιεπφκελν ζην λφκν, ηξφπν αλαζηνιήο απηήο 

θαη θαηά ζπλέπεηα .......λα παχζεη νξηζηηθά ε θαηεκνχ αζθεζείζα πνηληθή δίσμε ιφγσ 

παξαγξαθήο". Με ηηο παξαδνρέο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ην δίθαζαλ 

δηθαζηήξην εζθαικέλα εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε ηηο νπζηαζηηθέο πνηληθέο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 386 παξ.1 θαη 98 ΠΚ ,ζχκθσλα κε ηα εθηηζέκελα ζηε κείδνλα λνκηθή 

ζθέςε. Δηδηθφηεξα, δέρζεθε σο ρξφλν ηέιεζεο ηεο πιεκκειεκαηηθήο απάηεο γηα ηελ 

νπνία θαηαδίθαζε ηνλ θαηεγνξνχκελν - αλαηξεζείνληα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-

11-2009 έσο 2014, πνπ ήηαλ ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν επήιζε ε δεκία ηνπ Γήκνπ …, 

φηαλ ν ηειεπηαίνο θαηέβαιιεο δηαδνρηθά ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 18.871 επξψ, πνπ 

αληηζηνηρνχζε ζηε δηαθνξά ησλ κεληαίσλ κηζζψλ ηνπ, απφ ηελ κεηάηαμε ηνπ απφ ηε 

ζέζε ηνπ εξγάηε θαζαξηφηεηαο ζηε ζέζε ..., ην νπνίν σθειήζεθε ν θαηεγνξνχκελνο 

αλαηξεζείσλ κε αληίζηνηρε δεκία ηνπ εξγνδφηε ηνπ Γήκνπ …. Ο αιεζήο φκσο ρξφλνο 

ηειέζεσο ηεο αμηνπνίλνπ πξάμεσο, ήηαλ ε 12-6-2007, θαηά ηνλ νπνίν θαηά ηηο 

παξαδνρέο ηεο πξνζβαιιφκελεο, παξέζηεζε ςεπδψο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο 

ππεξεζίαο Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ απηνχ φπνπ ππεξεηνχζε 

σο εξγάηεο θαζαξηφηεηνο), φηη είλαη απφθνηηνο ηνπ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, 

πξνζθνκίδνληαο ζηελ αλσηέξσ ππεξεζία λνζεπκέλν απνιπηήξην ηνπ Λπθείνπ απηνχ, 

απφ ηελ πξνζθφκηζε ηνπ νπνίνπ πνπ επηβεβαίσλε ηηο ςεπδείο παξαζηάζεηο ηνπ, 

(θαηεγνξνπκέλνπ), παξαπιαλήζεθαλ νη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ … θαη πξνέβεζαλ 

ζηελ κεηάηαμε ηνπ απφ ηε ζέζε ηνπ εξγάηε θαζαξηφηεηαο ζηε ζέζε ηνπ .... Ζ 

απαηειή ηνπ ζπκπεξηθνξά εθδειψζεθε, άπαμ ηελ 12.6.2007 θαη φρη εμαθνινπζεηηθά, 

πνπ εθδειψζεθαλ κεηέπεηηα (1-11-2009-2014) νη επηδήκηεο γηα ηνλ Γήκν … 

ζπλέπεηεο ηεο αμηνπνίλνπ πξάμεσο ηνπ. Πεξαηηέξσ ην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην δελ 

απάληεζε ζηνλ πξνβιεζέληα παξαδεθηά θαη λφκηκα απηνηειή ηζρπξηζκφ ηνπ, πεξί 

εμαιείςεσο ηνπ αμηνπνίλνπ ηεο πξάμεσο ηνπ, ιφγσ παξαγξαθήο. Δπνκέλσο νη ιφγνη 

αλαηξέζεσο, κε ηνπο νπνίνπο πιήηηεηαη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε γηα εζθαικέλε 

εξκελεία θαη εθαξκνγή νπζηαζηηθψλ πνηληθψλ δηαηάμεσλ, θαη γηα έιιεηςε εηδηθήο θαη 



εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, ηεο απφξξηςεο ηνπ απηνηεινχο ηζρπξηζκνχ 

ηνπ,(παξαγξαθήο) πνπ ηδξχεηαη απφ ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ.Γ! θαη Δ! ΚΠΓ είλαη 

βάζηκνη. Πεξαηηέξσ, θαηά ηα άξζξα 111, 112 θαη 113 ηνπ Π.Κ ην αμηφπνηλν ησλ 

εγθιεκάησλ εμαιείθεηαη κε παξαγξαθή, ε νπνία, πξνθεηκέλνπ γηα πιεκκειήκαηα, 

είλαη πεληαεηήο θαη αξρίδεη απφ ηφηε πνπ ηειέζζεθε ε πξάμε. Ζ πξνζεζκία ηεο 

παξαγξαθήο αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ή θχξηα δηαδηθαζία θαη 

έσο φηνπ γίλεη ακεηάθιεηε ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, φρη φκσο πέξαλ ησλ ηξηψλ 

εηψλ γηα ηα πιεκκειήκαηα. Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλεο ησλ 

άξζξσλ 310 παξ. 1 εδ. β.' 370 εδ. β' θαη 511 ΚΠΓ πξνθχπηεη φηη ε παξαγξαθή, σο 

ζεζκφο δεκφζηαο ηάμεσο, εμεηάδεηαη απηεπαγγέιησο απφ ην δηθαζηήξην ζε θάζε 

ζηάζε ηεο δίθεο, αθφκε θαη απφ ηνλ Άξεην Πάγν, ν νπνίνο, δηαπηζηψλνληαο ηε 

ζπκπιήξσζε απηήο, ππνρξενχηαη λα αλαηξέζεη ηελ πξνζβαιιφκελε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε θαη λα παχζεη νξηζηηθά ηελ πνηληθή δίσμε, εθφζνλ ε αίηεζε αλαηξέζεσο 

είλαη ηππηθά παξαδεθηή θαη πεξηέρεηαη ζ' απηήλ έλαο ηνπιάρηζηνλ παξαδεθηφο θαη 

βάζηκνο ιφγνο απφ ηνπο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 510 ΚΠΓ (Οι. ΑΠ 

7/2005). 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε αλσηέξσ πξάμε ηεο απάηεο γηα ηελ νπνία 

θαηαδηθάζηεθε ν αλαηξεζείσλ, ηηκσξείηαη ζε βαζκφ πιεκκειήκαηνο, ηειέζζεθε θαηά 

ηα πξνλαθεξζέληα ζηηο 12-6-2007 κέρξη ηε ζπδήηεζε επί ηεο θξηλφκελεο αηηήζεσο 

αλαηξέζεσο (10-10-2017), πνιιψ δε κάιινλ κέρξη ηε δηάζθεςε (17-10-2017), 

παξήιζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηεο νθηαεηίαο θαη εμαιείθζεθε κε παξαγξαθή 

ην αμηφπνηλν ηεο πξάμεσο απηήο. Δπνκέλσο, αθνχ ε έλδηθε αίηεζε πεξηέρεη έλαλ 

ηνπιάρηζηνλ παξαδεθηφ ιφγν αλαηξέζεσο, ν νπνίνο, θαηά ηα αλσηέξσ, θξίζεθε θαη 

βάζηκνο, πξέπεη λα παχζεη νξηζηηθά ε πνηληθή δίσμε θαηά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα 

ηελ αλσηέξσ πξάμε, ιφγσ παξαγξαθήο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην δηαηαθηηθφ. 

Μεηά απφ απηά, πξέπεη λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε ζην ζχλνιφ ηεο θαη 

λα παχζεη νξηζηηθά ε πνηληθή δίσμε ιφγσ παξαγξαθήο γηα ηελ πξναλαθεξζείζα 

πξάμε.  

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Αλαηξεί ηελ ππ'αξηζκ.37868/2016 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ 

Αζελψλ. 

Παχεη νξηζηηθά ιφγσ παξαγξαθήο ηελ θαηά ηνπ αλαηξεζείνληα Γ. Μ. ηνπ . θαηνίθνπ 

..., (νδφο ...) πνηληθή δίσμε γηα ηελ σο άλσ πξάμε ηεο απάηεο ηειεζζείζα ζηηο 12-6-

2007 ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ … θαη εηδηθφηεξα ηνπ φηη "παξέζηεζε ςεπδψο ζηνπο 

ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο ηεο Γ/λζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ …, φηη 

είλαη απφθνηηνο ηνπ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ … θαη ηνπο έπεηζε λα 

πξνρσξήζνπλ ζηε κεηάηαμε ηνπ απφ ηε ζέζε ηνπ εξγάηε ζηε Γ/λζε Καζαξηφηεηαο 

ζηε ζέζε .... Δηδηθφηεξα ππεξεηψληαο σο ππάιιεινο ζην Γήκν … λφζεπζε ζηηο 12-6-

2007, σο πξνο ηα ζηνηρεία ησλ αξηζκψλ πξσηνθφιινπ, κεηξψνπ καζεηψλ θαη 

κεηξψνπ ή δεκνηνινγίνπ, ην απφ 18-6-1987 απνιπηήξην ηνπ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ 

Λπθείνπ …, απαιείθνληαο απηά κε δηνξζσηηθφ ζεκεηψλνληαο δε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ …, ν νπνίνο αλήθεη ζην φλνκα Π. ., αξ.κεηξψνπ …, ν νπνίνο αλήθεη 

ζηνλ Β. Σ. αξ. κεηξψνπ αξξέλσλ … ν νπνίνο αλήθεη ζηε Γ. Σ., ηα πξνζσπηθά ηνπ 

ζηνηρεία Μ. Γ. ηνπ . θαη Δ. θαη ζηε ζπλέρεηα ην πξνζθφκηζε ζηε Γ/λζε Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ …. πλέπεηα ησλ σο άλσ απαηειψλ παξαζηάζεσλ (αθνχ ην 

σο άλσ πηπρίν απνηεινχζαλ ηελ κνλαδηθή πξνυπφζεζε θαη θξηηήξην γηα ηε κεηάηαμε 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ) ε Γ/λζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ …, επείζζε λα 

θαηαβάιιεη ζηνλ θαηεγνξνχκελν επί πιένλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ 18.871,00€ γηα ηα 

αλσηέξσ δηαζηήκαηα (1-11-2009 έσο 2014) ην νπνίν απνηειεί ηελ πεξηνπζηαθή δεκία 



ηεο ππεξεζίαο κε αληίζηνηρε σθέιεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, θαζφζνλ απηφο 

εηζέπξαμε ηνχην, ελψ γλψξηδε, φηη δελ είρε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα.  

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 17 Οθησβξίνπ 2017.  

Γεκνζηεχζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 26  

Ηαλνπαξίνπ 2018. 

Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

 


