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ΣΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Δ' Πολιτικό Σμιμα  

 

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

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

Χοϊμζ, Αρεοπαγίτεσ. 

υνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Κατάςτθμά του, ςτισ 17 Νοεμβρίου 2017, με τθν 

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

Σων αναιρεςειόντων: 1) Εταιρίασ με τθν επωνυμία "..., που εδρεφει ςτθν …και 

εκπροςωπείται νόμιμα, 2) Η. ., κατοίκου ..., μετόχου τθσ ωσ άνω εταιρίασ με ποςοςτό 

ςυμμετοχισ 25,5%, 3) Π. ., κατοίκου ..., μετόχου τθσ ωσ άνω εταιρίασ με ποςοςτό 

ςυμμετοχισ 25,5%, 4) Ν. Γ., κατοίκου ..., μετόχου τθσ ωσ άνω εταιρίασ με ποςοςτό 

ςυμμετοχισ 15% και 5) Ι. Γ., κατοίκου ..., μετόχου τθσ ωσ άνω εταιρίασ με ποςοςτό 

ςυμμετοχισ 9,5%, οι οποίοι εκπροςωπικθκαν από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο τουσ Αντϊνιο 

Βγόντηα, που διλωςε ςτο ακροατιριο, ότι εκ παραδρομισ γράφτθκε εςφαλμζνα ςτο 

αναιρετιριο ωσ προςβαλλόμενθ απόφαςθ θ "287/2016", αντί τθσ ορκισ "187/2016".  

Σου αναιρεςιβλιτου: Π. Μ., κατοίκου ..., με τθν ιδιότθτά του ωσ ειδικοφ εκπροςϊπου τθσ 

πρϊτθσ των αναιρεςειόντων εταιρίασ, δυνάμει τθσ 10/2013 απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου 

Καλαμάτασ, ο οποίοσ εκπροςωπικθκε από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο του Κωνςταντίνο 

Μπελογιάννθ. 

Η ζνδικθ διαφορά άρχιςε με τθν από 29-10-2014 αίτθςθ των ιδθ αναιρεςειόντων, που 

κατατζκθκε ςτο Ειρθνοδικείο Καλαμάτασ και ςυνεκδικάςτθκε με τθν από 9-3-2015 κφρια 

παρζμβαςθ του ιδθ αναιρεςιβλιτου. Εκδόκθκαν οι αποφάςεισ: 44/2015 οριςτικι του ίδιου 

Δικαςτθρίου και 187/2016 του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Καλαμάτασ. Σθν αναίρεςθ τθσ 

τελευταίασ απόφαςθσ ηθτοφν οι αναιρεςείοντεσ με τθν από 27-9-2016 αίτθςι τουσ και τον 

από 3-3-2017 πρόςκετο αυτισ λόγο. 

Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ, με Ειςθγθτι τον Αρεοπαγίτθ Γεϊργιο Χοϊμζ, που 

εκφωνικθκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραςτάκθκαν όπωσ ςθμειϊνεται πιο πάνω.  

Ο πλθρεξοφςιοσ των αναιρεςειόντων ηιτθςε τθν παραδοχι τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ, ο 

πλθρεξοφςιοσ του αναιρεςιβλιτου τθν απόρριψι τθσ, κακζνασ δε τθν καταδίκθ του 

αντιδίκου μζρουσ ςτθ δικαςτικι δαπάνθ. 

 

ΚΕΦΘΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Ειςάγονται προσ ςυηιτθςθ θ από 27-9-2016 και με αφξοντα αρικμό κατάκεςθσ 69/29-9-

2016 αίτθςθ αναίρεςθσ και το από 3-3-2017 δικόγραφο πρόςκετου λόγου (αρικμ. 

κατάκεςθσ 36/6-3-2017) που αςκικθκε παραδεκτά κατά τισ διατυπϊςεισ του άρκρου 569 

ΚΠολΔ. Σα δικόγραφα αυτά πρζπει, λόγω τθσ προφανοφσ ςυνάφειάσ τουσ, να 

ςυνεκδικαςτοφν (άρκρ. 246, 573 παρ. 1 και 569 ΚΠολΔ) και να ερευνθκοφν περαιτζρω ωσ 

προσ το παραδεκτό και βάςιμο των λόγων τουσ (άρκρ. 577 ίδιου Κϊδικα). 



Κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 22β ("Άςκθςθ αξιϊςεων τθσ εταιρείασ κατά των μελϊν του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου", όπωσ ο τίτλοσ προςτζκθκε με το άρκρο 31 ν. 3604/2007) του ν. 

2190/ 1920 "Θεςμικόσ Νόμοσ περί ανωνφμων εταιρειϊν", που προςτζκθκε με το άρκρο 9 

του ν.δ. 4237/1962 και, ακολοφκωσ, αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 31 του ν. 3604/2007: "1. 

Οι αξιϊςεισ τθσ εταιρείασ κατά των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου που απορρζουν 

από τθ διοίκθςθ των εταιρικϊν υποκζςεων αςκοφνται υποχρεωτικά, εάν το αποφαςίςει θ 

γενικι ςυνζλευςθ με απόφαςθ που λαμβάνεται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του 

άρκρου 29 και τθν παράγραφο 1 του άρκρου 31, ι το ηθτιςουν από το διοικθτικό 

ςυμβοφλιο ι τουσ εκκακαριςτζσ μζτοχοι που εκπροςωποφν το 1/10 του καταβεβλθμζνου 

εταιρικοφ κεφαλαίου. Σο καταςτατικό μπορεί να μειϊςει το ποςοςτό αυτό. Η αίτθςθ τθσ 

μειοψθφίασ λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωκεί ότι οι αιτοφντεσ ζγιναν μζτοχοι τρεισ 

(3) τουλάχιςτον μινεσ πριν από τθν αίτθςθ. Οι προχποκζςεισ του πρϊτου εδαφίου δεν 

απαιτοφνται ςτθν περίπτωςθ που θ ηθμία οφείλεται ςε δόλο των μελϊν του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου. 2. Η αγωγι δζον να εγερκι εντόσ ζξι μθνϊν από τθσ θμζρασ τθσ γενικισ 

ςυνελεφςεωσ ι τθσ υποβολισ τθσ αιτιςεωσ. 3. Προσ διεξαγωγιν τθσ δίκθσ θ γενικι 

ςυνζλευςισ δφναται να διορίςθ ειδικοφσ εκπροςϊπουσ. Εάν θ ενάςκθςισ τθσ αξιϊςεωσ 

ηθτιται από τθν μειοψθφίαν ι εν περιπτϊςει κακ' θν θ υπό τθσ προθγουμζνθσ 

παραγράφου κακοριηομζνθ προκεςμία ικελε παρζλκει άπρακτοσ, δφναται ο Πρόεδροσ των 

Πρωτοδικϊν τθσ περιφερείασ εισ τθν οποίαν εδρεφει θ εταιρεία, αιτιςει τθσ μειοψθφίασ, 

υποβαλλομζνθ εντόσ μθνόσ από τθσ λιξεωσ τθσ εν τθ προθγουμζνθ παραγράφω 

προκεςμίασ, κατά τθν διαδικαςίαν του άρκρου 634 τθσ Πολ. Δικονομίασ, να διορίςθ 

ειδικοφσ εκπροςϊπουσ τθσ εταιρείασ προσ διεξαγωγιν του δικαςτικοφ αγϊνοσ. Η δαπάνθ 

τθσ δίκθσ για το διοριςμό των ειδικϊν εκπροςϊπων και για τθν επιδίωξθ των αξιϊςεων τθσ 

εταιρείασ βαρφνει τθν τελευταία (όπωσ το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 3 

προςτζκθκε με το άρκρο 31 ν. 3604/2007). 4...". Από τισ διατάξεισ αυτζσ ςυνάγεται ότι το 

διοικθτικό ςυμβοφλιο ανϊνυμθσ εταιρείασ είναι υποχρεωμζνο να αςκιςει τθν εταιρικι 

αγωγι, θ οποία αποβλζπει, κατ' αρχιν, ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ τθσ εταιρείασ, για 

αξιϊςεισ τθσ κατά των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ από πράξεισ ι παραλείψεισ 

τουσ κατά τθ διοίκθςθ των εταιρικϊν υποκζςεων (ΑΠ Ολομ. 5/2015), όταν μεν θ ηθμία τθσ 

εταιρείασ οφείλεται ςε δόλο χωρίσ τθ ςυνδρομι άλλων προχποκζςεων, ενϊ ςε κάκε 

περίπτωςθ αμζλειασ, όταν αποφαςίςει τθν άςκθςθ τθσ αγωγισ θ γενικι ςυνζλευςθ των 

μετόχων με απόλυτθ πλειοψθφία (ΑΠ Ολομ. 5/2015) ι όταν ηθτιςουν τοφτο μζτοχοι που 

εκπροςωποφν το 1/10 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου (ι το τυχόν μικρότερο 

ποςοςτό που προβλζπει το καταςτατικό), χωρίσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, να ζχει το δικαίωμα 

να εξετάςει τθ βαςιμότθτα τθσ αγωγισ ι αν υφίςταται πράγματι αξίωςθ τθσ εταιρείασ κατά 

των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ ι αν μια τζτοια ενζργεια ενδείκνυται για το 

ςυμφζρον τθσ εταιρείασ. Η απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι θ αίτθςθ τθσ μειοψθφίασ 

πρζπει να κακορίηει ςυγκεκριμζνα τθν αξίωςθ για τθν οποία αποφαίνεται ι ηθτείται θ 

ζγερςθ τθσ αγωγισ, δθλαδι πρζπει να είναι επαρκϊσ οριςμζνθ ωσ προσ τα πρόςωπα των 

εναγομζνων, ωσ προσ τθν ιςτορικι βάςθ τθσ αγωγισ, θ οποία πρόκειται να εγερκεί και ωσ 

προσ το αίτθμά τθσ, ορίηοντασ και το ποςό που αξιϊνεται με αυτι. τθ ςυνζχεια, ο νόμοσ 

προβλζπει, ςτθν παράγραφο 3 του πιο πάνω άρκρου, τθ δυνατότθτα διοριςμοφ ειδικϊν 

εκπροςϊπων. Οι εκπρόςωποι αυτοί διορίηονται είτε από τθ γενικι ςυνζλευςθ (χωρίσ 

δικαςτικι παρζμβαςθ), ςε περίπτωςθ που θ ίδια είχε ηθτιςει τθν άςκθςθ τθσ εταιρικισ 



αγωγισ, είτε από το Μονομελζσ Πρωτοδικείο (άρκρ. 740 παρ. 1 και 786 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπωσ 

ιςχφουν, από 1-1-2016, μετά τθν αντικατάςταςι τουσ με το άρκρο 1 άρκρο ζκτο παρ. 2 ν. 

4335/2015, ενϊ προθγουμζνωσ αρμόδιο ιταν το Ειρθνοδικείο, κατ' άρκρ. 17 παρ. 1 και 20 

ν. 4055/2012, 3 παρ. 4 ΕιςΝΚΠολΔ, 9 παρ. 1 ν. 4138/2013, 8 παρ. 1 ν. 4198/ 2013 και 65 

παρ. 4 ν. 4139/2013) τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ, κατά τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ 

δικαιοδοςίασ (άρκρ. 739 επ. ΚΠολΔ), φςτερα από αίτθςθ τθσ μειοψθφίασ του 1/10 που 

ηιτθςε τθ δίωξθ των υπαίτιων ςυμβοφλων. Η παρζμβαςθ αυτι του δικαςτθρίου ςτθν 

αυτονομία του νομικοφ προςϊπου ζχει προςωρινό και εξαιρετικό χαρακτιρα. Οι ειδικοί 

εκπρόςωποι ζχουν ωσ μοναδικι αποςτολι τθν ορκι διεξαγωγι τθσ δίκθσ κατά των 

υπαίτιων μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, ενϊ, κατά τα λοιπά, θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ 

εξακολουκεί να αςκείται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο. Οι εκπρόςωποι αυτοί, ςυνεπϊσ, δεν 

υποκακιςτοφν το διοικθτικό ςυμβοφλιο, αλλά ζχουν τθν ειδικι και αποκλειςτικι 

αρμοδιότθτα μόνο για τθν άςκθςθ τθσ εταιρικισ αγωγισ και τθ διεξαγωγι τθσ ςχετικισ 

δίκθσ, αποτελϊντασ όργανο τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ μόνο περίπτωςθ. 

Για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ αυτϊν, ζχουν δικαίωμα ενθμζρωςθσ για κακετί 

ςχετικό με τθν εταιρικι δραςτθριότθτα που αφορά τθ διεξαγωγι τθσ δίκθσ. Οι αυςτθρζσ 

ζωσ αςφυκτικζσ προχποκζςεισ που κζτει το άρκρο 22β παρ. 3 ν. 2190/1920 

δικαιολογοφνται από τθ βαρφτθτα που ζχει ο διοριςμόσ ειδικϊν εκπροςϊπων, κακϊσ 

πρόκειται για τθν ειςαγωγι ενόσ νζου οργάνου ςτθ διοικθτικι οργάνωςθ τθσ ανϊνυμθσ 

εταιρείασ που, παρά το περιοριςμζνο των αρμοδιοτιτων του, αςκεί οπωςδιποτε επιρροι 

ςτισ ενδοεταιρικζσ ςχζςεισ και ειδικά ςτθν περίπτωςθ που ο πλειοψθφϊν μζτοχοσ είναι 

ςυγχρόνωσ και μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι ζχει εκλζξει ωσ μζλθ αυτοφ πρόςωπα 

τθσ απόλυτθσ εμπιςτοςφνθσ και ελζγχου του. Με τθν ίδια διάταξθ διαςφαλίηεται, αφενόσ 

μεν, θ διοικθτικι θρεμία και ςυνζχεια ςτθν εταιρεία, αφετζρου δε, θ αντιμετϊπιςθ του 

ενδεχόμενου κινδφνου ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ςε ό,τι αφορά τθ διεξαγωγι τθσ δίκθσ 

από τα ίδια πρόςωπα εναντίον των οποίων ςτρζφεται θ εταιρικι αγωγι. Περαιτζρω, με 

δεδομζνο ότι οι ειδικοί εκπρόςωποι αποτελοφν ζνα περιοριςμζνου αντικειμζνου όργανο 

τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ που ορίηεται αποκλειςτικά για τθ διεξαγωγι του κατά το άρκρο 

22β ν. 2190/1920 δικαςτικοφ αγϊνα και αντικακιςτοφν ειδικά για τθ διεξαγωγι τθσ δίκθσ το 

διοικθτικό ςυμβοφλιο, κατά τα προεκτικζμενα, αςκϊντασ, ωσ προσ το περιοριςμζνο αυτό 

ζργο τουσ, προςωρινι διοίκθςθ ζωσ τθν περάτωςθ τοφτου, θ αντικατάςταςι τουσ 

υπόκειται, κατ' αρχιν, ςτθν ουςιαςτικοφ δικαίου ρφκμιςθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 786 

παρ. 3 εδάφ. α' ΚΠολΔ, κατά τθν οποία, όπωσ ιςχφει, από 1-1-2016, μετά τθν 

αντικατάςταςι τθσ (όπωσ είχε τροποποιθκεί με το άρκρο 65 παρ. 5 ν. 4139/2013) με το 

άρκρο 1 άρκρο ζκτο παρ. 2 ν. 4335/2015, "το δικαςτιριο μπορεί με αίτθςθ όποιου ζχει 

ζννομο ςυμφζρον να αντικαταςτιςει τθν προςωρινι διοίκθςθ ι τουσ εκκακαριςτζσ για 

ςπουδαίουσ λόγουσ...". πουδαίοσ λόγοσ που δικαιολογεί τθ δικαςτικι παρζμβαςθ για τθν 

αντικατάςταςθ των ειδικϊν εκπροςϊπων ςυντρζχει ςε δφο κυρίωσ περιπτϊςεισ: α) είτε 

εφόςον δεν εκτελοφν ι εκτελοφν πλθμμελϊσ τα κακικοντά τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο 

που δεςμευτικά τουσ ζχει ανατεκεί, ιτοι θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ θκελθμζνθσ από τθ 

γενικι ςυνζλευςθ ι αντίςτοιχα από τθ μειοψθφία του 1/10 εταιρικισ αγωγισ και θ 

διεξαγωγι του δικαςτικοφ αγϊνα με τθν επιμζλεια που επιβάλλεται ςτισ ςυναλλαγζσ, υπό 

τισ ςυγκεκριμζνεσ εκάςτοτε ςυνκικεσ, ανεξάρτθτα από το αν αιτία τθσ δυςλειτουργίασ 

αυτισ είναι ι ζλλειψθ τθσ απαιτοφμενθσ ικανότθτασ ι ο δόλοσ και β) είτε εφόςον 



δθμιουργείται κίνδυνοσ για τα ςυμφζροντα τθσ εταιρείασ, όταν οι ειδικοί εκπρόςωποι είναι 

ευκζωσ φορείσ ςυγκρουόμενων προσ τα ςυμφζροντα τθσ εταιρείασ δικϊν τουσ 

ςυμφερόντων ι είναι δεκτικοί πίεςθσ και ελζγχου από φορείσ ςυμφερόντων που 

αντιβαίνουν ςτα ςυμφζροντα τθσ εταιρείασ. Ωςτόςο, αν λθφκεί υπόψθ και το ότι θ 

προαναφερόμενθ διάταξθ του άρκρου 786 παρ. 3 ΚΠολΔ είναι, από πλευράσ περιεχομζνου, 

ανάλογθ με εκείνθ του άρκρου 778 εδάφ. β' ΑΚ, κατά τθν οποία "ςε περίπτωςθ διαφωνίασ 

ο εκκακαριςτισ διορίηεται ι αντικακίςταται από το δικαςτιριο με αίτθςθ ενόσ από τουσ 

εταίρουσ και θ αντικατάςταςθ γίνεται μόνο για ςπουδαίουσ λόγουσ", ωσ ςπουδαίοσ λόγοσ 

μπορεί, επίςθσ, να κεωρθκεί και κάκε γεγονόσ, από το οποίο προκφπτει ότι θ διατιρθςθ 

του ειδικοφ εκπροςϊπου δεν εξαςφαλίηει τθν ομαλι και απρόςκοπτθ διεξαγωγι του 

ςυγκεκριμζνου ζργου που ζχει αναλάβει και δθμιουργεί φόβουσ ςοβαρϊν ηθμιϊν ςτα 

ςυμφζροντα τθσ εταιρείασ και των μετόχων τθσ ι από το οποίο προκφπτει ότι θ 

εξακολοφκθςθ τθσ διαχειριςτικισ εξουςίασ του αποβαίνει μθ ανεκτι, κατά τθν καλι 

ςυναλλακτικι πίςτθ και τα χρθςτά ικθ, από τθν πλευρά τθσ εταιρείασ. Ο ςπουδαίοσ λόγοσ 

μπορεί να αναφζρεται και ςτισ ςχζςεισ του ειδικοφ εκπροςϊπου με εκείνον που ηθτεί τθν 

αντικατάςταςι του. τθν τελευταία περίπτωςθ ανικει και θ μεταξφ του ειδικοφ 

εκπροςϊπου και των μετόχων εχκρότθτα, ακόμθ και από λόγουσ άςχετουσ προσ τθν 

εκτζλεςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου που ζχει ανατεκεί ςτον ειδικό εκπρόςωπο, κακϊσ και θ 

δικαιολογθμζνθ δυςπιςτία μετόχων τθσ εταιρείασ ωσ προσ το πρόςωπό του, θ οποία μπορεί 

να ανάγεται είτε ςε ενζργειζσ του από τισ οποίεσ δθμιουργικθκε ζνταςθ και εφλογθ 

αμφιβολία για τθν ομαλι και καλι διενζργεια του εν λόγω ζργου είτε ςε πικανολογοφμενθ 

μονομερι προςταςία των ςυμφερόντων κάποιου ι κάποιων από τουσ μετόχουσ και, 

βζβαια, και θ φπαρξθ διαφωνιϊν και διενζξεων μεταξφ των παραπάνω προςϊπων, εξαιτίασ 

των οποίων κακίςταται αδφνατθ ι δυςχερισ θ πραγματοποίθςθ του ζργου του ειδικοφ 

εκπροςϊπου (πρβλ. ΑΠ 1274/2001, ΑΠ 1363/1998). Σο ςυμπζραςμα αυτό απορρζει και από 

το νόθμα τθσ πιο πάνω ρφκμιςθσ και θ αντικατάςταςθ του ειδικοφ εκπροςϊπου γίνεται 

αναγκαία προσ επίτευξθ του ςκοποφ τθσ ρφκμιςθσ αυτισ. Οι ςπουδαίοι λόγοι, για τθν 

αντικατάςταςθ του ειδικοφ εκπροςϊπου που διορίςτθκε δικαςτικά, είναι αόριςτθ νομικι 

ζννοια, τθσ οποίασ το περιεχόμενο εξειδικεφεται ερμθνευτικά και όχι κατά τθ διακριτικι 

ευχζρεια του δικαςτθρίου. Γι' αυτό, υπόκειται ςτον αναιρετικό ζλεγχο του Αρείου Πάγου. 

Εξάλλου, κατά τθ διάταξθ του άρκρου 560 αρικμ. 1 εδάφ. α' του ΚΠολΔ, κατά των 

αποφάςεων των ειρθνοδικείων, κακϊσ και των αποφάςεων των πρωτοδικείων που 

εκδίδονται ςε εφζςεισ κατά των αποφάςεων των ειρθνοδικείων, αναίρεςθ επιτρζπεται αν 

παραβιάςτθκε κανόνασ του ουςιαςτικοφ δικαίου, ςτον οποίο περιλαμβάνονται και οι 

ερμθνευτικοί κανόνεσ των δικαιοπραξιϊν... Ο κανόνασ δικαίου παραβιάηεται, αν δεν 

εφαρμοςτεί, ενϊ ςυνζτρεχαν οι πραγματικζσ προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του, ι αν 

εφαρμοςτεί, ενϊ δεν ςυνζτρεχαν οι προχποκζςεισ αυτζσ, κακϊσ και αν εφαρμοςτεί 

εςφαλμζνα, θ δε παραβίαςθ εκδθλϊνεται είτε με ψευδι ερμθνεία είτε με κακι εφαρμογι, 

δθλαδι με εςφαλμζνθ υπαγωγι. τθν περίπτωςθ που το δικαςτιριο ζκρινε κατ' ουςίαν, θ 

παραβίαςθ κανόνα ουςιαςτικοφ δικαίου κρίνεται με βάςθ τα πραγματικά περιςτατικά που 

ανζλεγκτα το δικαςτιριο τθσ ουςίασ δζχκθκε ότι αποδείχκθκαν και τθν υπαγωγι τουσ ςτο 

νόμο και ιδρφεται αυτόσ ο λόγοσ αναίρεςθσ αν οι πραγματικζσ παραδοχζσ τθσ απόφαςθσ 

κακιςτοφν φανερι τθν παραβίαςθ. Με το λόγο αυτόν δεν επιτρζπεται να πλιττεται θ 

προςβαλλόμενθ απόφαςθ κατά τθν εκτίμθςθ των αποδείξεων, υπό τθν επίκλθςθ ότι αυτι 



παραβίαςε κανόνα ουςιαςτικοφ δικαίου, που δεν ελζγχεται από τον Άρειο Πάγο κατά το 

άρκρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 849/2007). Σζλοσ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 560 

αρικμ. 6 ΚΠολΔ, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1 άρκρο τρίτο του ν. 4335/2015, ο 

οποίοσ άρχιςε να ιςχφει από 1-1-2016 (άρκρο 1 άρκρο ζνατο παρ. 2 και 4 αυτοφ), κατά των 

αποφάςεων των ειρθνοδικείων, κακϊσ και των αποφάςεων των πρωτοδικείων που 

εκδίδονται ςε εφζςεισ κατά των αποφάςεων των ειρθνοδικείων, επιτρζπεται αναίρεςθ και 

αν θ απόφαςθ δεν ζχει νόμιμθ βάςθ και ιδίωσ αν δεν ζχει κακόλου αιτιολογίεσ ι ζχει 

αιτιολογίεσ αντιφατικζσ ι ανεπαρκείσ ςε ηιτθμα που αςκεί ουςιϊδθ επίδραςθ ςτθν ζκβαςθ 

τθσ δίκθσ. Ο λόγοσ αυτόσ δεν προβλεπόταν μεταξφ των περιοριςτικά αναφερόμενων ςτο 

παραπάνω άρκρο λόγων, όπωσ τοφτο ίςχυε πριν αντικαταςτακεί με το ν. 4335/2015. Από τθ 

διάταξθ αυτι, όμοια με εκείνθ του άρκρου 559 αρικμ. 19 ΚΠολΔ, που αποτελεί κφρωςθ τθσ 

παράβαςθσ του άρκρου 93 παρ. 3 του υντάγματοσ, προκφπτει ότι ο παρϊν λόγοσ 

αναίρεςθσ ιδρφεται όταν ςτθν ελάςςονα πρόταςθ του νομικοφ ςυλλογιςμοφ δεν εκτίκενται 

κακόλου πραγματικά περιςτατικά (ζλλειψθ αιτιολογίασ) ι όταν τα εκτικζμενα δεν 

καλφπτουν όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται βάςει του πραγματικοφ του εφαρμοςτζου 

κανόνα δικαίου για τθν επζλευςθ τθσ ζννομθσ ςυνζπειασ που απαγγζλκθκε ι τθν άρνθςι 

τθσ (ανεπαρκισ αιτιολογία) ι όταν αντιφάςκουν μεταξφ τουσ (αντιφατικι αιτιολογία). Για 

να είναι οριςμζνοσ ο λόγοσ αυτόσ πρζπει να διαλαμβάνονται ςτο αναιρετιριο: α) οι 

πραγματικζσ παραδοχζσ τθσ απόφαςθσ ι μνεία ότι αυτι δεν ζχει κακόλου αιτιολογίεσ, β) ο 

ιςχυριςμόσ (αγωγικόσ, ζνςταςθ) και τα περιςτατικά που προτάκθκαν για τθ κεμελίωςι του, 

ωσ προσ τον οποίο θ ζλλειψθ, θ ανεπάρκεια ι θ αντίφαςθ και θ ςφνδεςι του με το 

διατακτικό και γ) εξειδίκευςθ του ςφάλματοσ του δικαςτθρίου, δθλαδι, αν πρόκειται για 

παντελι ζλλειψθ αιτιολογίασ, μνεία μόνο τοφτου, αν πρόκειται για ανεπαρκι αιτιολογία, 

ποία επιπλζον περιςτατικά ζπρεπε να αναφζρονται ι ωσ προσ τι υπάρχει ζλλειψθ νομικοφ 

χαρακτθριςμοφ και, αν πρόκειται για αντιφατικζσ αιτιολογίεσ, ποίεσ είναι αυτζσ, ςε τι 

ςυνίςταται θ αντίφαςθ και από ποφ προκφπτει. Δεν ζχει, όμωσ, εφαρμογι θ διάταξθ αυτι, 

όταν οι ελλείψεισ ανάγονται ςτθν εκτίμθςθ των αποδείξεων και, ιδίωσ, ςτθν ανάλυςθ, 

ςτάκμιςθ και αιτιολόγθςθ του πορίςματοσ που εξάγεται απ' αυτζσ, γιατί ςτθν κρίςθ του 

αυτι το δικαςτιριο προβαίνει ανζλεγκτα κατά το άρκρο 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ, εκτόσ αν 

δεν είναι ςαφζσ και πλιρεσ το πόριςμα και για το λόγο αυτόν γίνεται αδφνατοσ ο 

αναιρετικόσ ζλεγχοσ. Δθλαδι, μόνο το τι αποδείχκθκε ι δεν αποδείχκθκε είναι ανάγκθ να 

εκτίκεται ςτθν απόφαςθ πλιρωσ και ςαφϊσ και όχι γιατί αποδείχκθκε ι γιατί δεν 

αποδείχκθκε. Σα επιχειριματα του δικαςτθρίου που ςχετίηονται με τθν εκτίμθςθ των 

αποδείξεων δεν ςυνιςτοφν παραδοχζσ, με βάςθ τισ οποίεσ διαμορφϊνεται το αποδεικτικό 

πόριςμα και, επομζνωσ, δεν αποτελοφν "αιτιολογία" τθσ απόφαςθσ, ϊςτε, ςτο πλαίςιο τθσ 

υπόψθ διάταξθσ του άρκρου 560 αρικμ. 6 (ι 559 αρικμ. 19) του ΚΠολΔ, αυτι να επιδζχεται 

μομφι για αντιφατικότθτα ι ανεπάρκεια, ενϊ δεν δθμιουργείται ο ίδιοσ λόγοσ αναίρεςθσ 

οφτε εξαιτίασ του ότι το δικαςτιριο δεν αναλφει ιδιαιτζρωσ και διεξοδικά τα επιχειριματα 

των διαδίκων που δεν ςυνιςτοφν αυτοτελείσ ιςχυριςμοφσ, οπότε ο ςχετικόσ λόγοσ 

αναίρεςθσ είναι απαράδεκτοσ. τθν προκείμενθ περίπτωςθ, το Μονομελζσ Πρωτοδικείο 

Καλαμάτασ που δίκαςε ωσ Εφετείο, με τθν πλθττόμενθ 187/2016 απόφαςι του (και όχι 287 

που, από προφανι παραδρομι, αναγράφεται ςτθν υπό κρίςθ, από 27-9-2016, αίτθςθ 

αναίρεςθσ, θ οποία παραδεκτά διορκϊκθκε ωσ προσ το ςθμείο τοφτο), που εκδόκθκε κατά 

τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ, δζχκθκε, κατά τθν ανζλεγκτθ αναιρετικά κρίςθ 



του (άρκρ. 561 παρ. 1 ΚΠολΔ), τα ακόλουκα πραγματικά περιςτατικά: *Με τθ με αρικμό 

κατάκεςθσ 1/1-3-2013 αίτθςι τθσ θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία "...", όπωσ αυτι 

εκπροςωπείται νομίμωσ από τον εκκαλοφντα -ιδθ αναιρεςίβλθτο- και ςτθν οποία ανικει το 

12,50% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ πρϊτθσ των εκκαλουμζνων ανϊνυμθσ εταιρείασ με 

τθν επωνυμία "...", ηιτθςε από το Ειρθνοδικείο Καλαμάτασ το διοριςμό ειδικοφ 

εκπροςϊπου, προκειμζνου αυτόσ να αςκιςει τθν εταιρικι αγωγι του άρκρου 22β για 

λογαριαςμό τθσ δεφτερθσ εκ των ανωτζρω εταιρείασ κατά των μελϊν του διοικθτικοφ τθσ 

ςυμβουλίου. Σο Δικαςτιριο με τθν 10/2013 απόφαςθ του ζκανε δεκτι τθν αίτθςθ και 

διόριςε τον εκκαλοφντα ειδικό εκπρόςωπο τθσ πρϊτθσ των εκκαλουμζνων, προκειμζνου 

αυτόσ να αςκιςει εταιρικι αγωγι κατά των μελϊν του Διοικθτικοφ τθσ υμβουλίου και 

ειδικότερα κατά των 1) Π. ., 2) Η. ., 3) Ν. Γ., 4) Ν. ., 5) Ν. Μ. και 6) Π. Γ. και να 

εκπροςωπιςει τθν εταιρεία ςτθ ςχετικι δίκθ ςε όλουσ τουσ βακμοφσ δικαιοδοςίασ. Εν 

ςυνεχεία, με τθν εν προκειμζνω κρινόμενθ... αίτθςι τθσ, θ πρϊτθ των εφεςιβλιτων 

ξενοδοχειακι εταιρεία, κακϊσ και οι μζτοχοι αυτισ Η. ., με ποςοςτό ςυμμετοχισ 25,5% επί 

του εταιρικοφ κεφαλαίου, Π. ., με ποςοςτό ςυμμετοχισ 25,5% επί του εταιρικοφ 

κεφαλαίου, Ν. Γ., με ποςοςτό ςυμμετοχισ 15% επί του εταιρικοφ κεφαλαίου και Ι. Γ., με 

ποςοςτό ςυμμετοχισ 9,5% επί του εταιρικοφ κεφαλαίου, δθλαδι μζτοχοι που κατζχουν 

ςυνολικά το 75,5% του εταιρικοφ κεφαλαίου, ηιτθςαν τθν αντικατάςταςθ του εκκαλοφντοσ 

από τθ κζςθ του ειδικοφ εκπροςϊπου για ςπουδαίο λόγο, και ειδικότερα διότι αυτόσ αςκεί 

το ςχετικό του κακικον πλθμμελϊσ και κατά κατάχρθςθ του δικαςτικοφ διοριςμοφ του, 

κακϊσ και τθν καταδίκθ του ςτα δικαςτικά τουσ ζξοδα. Η αίτθςθ αςκικθκε παραδεκτά... και 

νόμιμα... και οι περί του αντικζτου ιςχυριςμοί του εκκαλοφντοσ με τον πρϊτο λόγο τθσ 

ζφεςισ του περί απαραδζκτου τθσ, διότι ςτθν αίτθςθ δεν εκτίκεται ότι προ τθσ υποβολισ 

τθσ οι εφεςίβλθτοι τιρθςαν τθν εκ του άρκρου 22β ν. 2190/1920 προβλεπόμενθ 

διαδικαςία, είναι αβάςιμοι. Ειδικότερα, θ κρινόμενθ αίτθςθ αςκικθκε από τθν πρϊτθ των 

εφεςιβλιτων εταιρεία, όπωσ αυτι νομίμωσ εκπροςωπείται για τισ λοιπζσ υποκζςεισ τθσ, 

κακϊσ και από μετόχουσ τθσ τελευταίασ, το ςυνολικό ποςοςτό των μετοχϊν των οποίων 

υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλθμζνου εταιρικοφ κεφαλαίου. Η αίτθςθ αςκικθκε 

παραδεκτά από τουσ εφεςιβλιτουσ, άπαντεσ οι οποίοι ζχουν προσ τοφτο πρόδθλο ζννομο 

ςυμφζρον. Επιπλζον, όςον αφορά τουσ δεφτερο, τρίτο, τζταρτο και πζμπτο, το ςυνολικό 

ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτο εταιρικό κεφάλαιο υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλθμζνου 

εταιρικοφ κεφαλαίου, και μάλιςτα αποτελοφν μετοχικι πλειοψθφία τθσ πρϊτθσ των 

εκκαλουμζνων, ενϊ δεν απαιτείται για το παραδεκτό τθσ αίτθςισ τουσ θ τιρθςθ των 

διατυπϊςεϊν του άρκρου 22β ν. 2190/1920, διότι ςτθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ 

αντικατάςταςθσ αφορά ειδικό εκπρόςωπο που διορίςτθκε με δικαςτικι απόφαςθ, αυτόσ 

μπορεί να αντικαταςτακεί μόνο από το δικαςτιριο και όχι από τα όργανα τθσ εταιρείασ, 

επομζνωσ θ προσ αυτά απεφκυνςθ κακίςταται άνευ αντικειμζνου, ςφμφωνα και με όςα 

εκτζκθκαν... Ωσ εκ τοφτου, ο πρϊτοσ λόγοσ ζφεςθσ δεν τυγχάνει βάςιμοσ. Σαυτόχρονα, ο 

εκκαλϊν με τθν από 9-3-2015 κφρια παρζμβαςι του ηιτθςε τθν απόρριψθ τθσ ωσ άνω 

αίτθςθσ και τθν καταδίκθ των αιτοφντων ςτα δικαςτικά του ζξοδα. Η παρζμβαςθ αςκικθκε 

παραδεκτά με ιδιαίτερο δικόγραφο... και νόμιμα, ςτθριηόμενθ ςτισ ίδιεσ διατάξεισ με αυτζσ 

τθσ αίτθςθσ, και είναι απορριπτζοσ ο ιςχυριςμόσ των εφεςιβλιτων, τον οποίο επαναφζρουν 

με τισ προτάςεισ τουσ ενϊπιον του δευτεροβάκμιου δικαςτθρίου, περί απαραδζκτου τθσ, 

κακϊσ δεν επιδόκθκε προσ όλουσ τουσ κακ' ων θ κφρια παρζμβαςθ αρχικοφσ διαδίκουσ, 



διότι ςτθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ θ κφρια παρζμβαςθ αςκείται, ςε αντίκεςθ 

με αυτι τθσ αμφιςβθτοφμενθσ, μόνο με τθν κατάκεςι τθσ. θμειϊνεται ότι ο ιςχυριςμόσ 

αυτόσ είναι απορριπτζοσ και αν εκλθφκεί ότι με αυτόν προβάλλεται το απαράδεκτο τθσ 

ςυηιτθςθσ απλϊσ τθσ παρζμβαςθσ, αφοφ οι εφεςίβλθτοι - κακ' ων θ κφρια παρζμβαςθ, που 

παρζςτθςαν ςτθ ςυηιτθςθ, προζβαλαν τουσ ιςχυριςμοφσ τουσ κατά τθσ παρζμβαςθσ και 

δεν επικαλοφνται ότι από τθν ζλλειψθ τθσ επίδοςθσ προκλικθκε βλάβθ ςε αυτοφσ, θ 

πρόκλθςθ τθσ οποίασ, άλλωςτε δεν πικανολογείται από το Δικαςτιριο... Μετά από 

ςυνεκδίκαςθ των ανωτζρω ενδίκων βοθκθμάτων κατά τθ δικάςιμο τθσ 11θσ-3-2015, το 

πρωτοβάκμιο Δικαςτιριο δζχκθκε εν μζρει τθν αίτθςθ των εφεςιβλιτων και διζταξε τθν 

αντικατάςταςθ του κυρίωσ παρεμβαίνοντοσ και ιδθ εκκαλοφντοσ, για τον αναφερόμενο ςε 

αυτι ςπουδαίο λόγο, με τον εκ του τθρουμζνου καταλόγου των πραγματογνωμόνων 

οικονομολόγο Ε. -Ν., ενϊ για τουσ αυτοφσ ουςιαςτικοφσ λόγουσ απζρριψε τθν κφρια 

παρζμβαςθ. Από κανζνα, ωςτόςο, ςθμείο τθσ εκκαλουμζνθσ απόφαςθσ δεν προκφπτει ότι 

το πρωτοβάκμιο Δικαςτιριο εξζλαβε ωσ εκ του νόμου υποχρεωτικι τθν ιδιότθτα του 

λογιςτι ι του πραγματογνϊμονοσ, όπωσ ιςχυρίηεται ο εκκαλϊν με τον δεφτερο λόγο τθσ 

ζφεςισ του, αλλά διόριςε το πρόςωπο το οποίο κατά τθν κρίςθ του διζκετε το αναγκαίο 

γνωςτικό υπόβακρο προκειμζνου να διεξάγει επιτυχϊσ το δικαςτικό αγϊνα που του 

ανατζκθκε. Σο πρωτοβάκμιο Δικαςτιριο, εξετάηοντασ τθν φπαρξθ ςπουδαίου λόγου, ζκρινε 

ότι αυτόσ ςυντρζχει διότι ο εκκαλϊν Π. Μ. προζβθ ςε πράξεισ κακ' υπζρβαςθ τθσ 

παραςχεκείςασ προσ αυτόν εξουςιοδότθςθσ. Ειδικότερα, ο κυρίωσ παρεμβαίνων: Άςκθςε 

υπό τθν ιδιότθτα του ειδικοφ εκπροςϊπου τθσ πρϊτθσ εφεςίβλθτθσ ενϊπιον του 

Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Καλαμάτασ τθν από 30-5-2013 αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων 

κατά των μελϊν του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου, ηθτϊντασ τθ ςυντθρθτικι κατάςχεςθ 

κάκε κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ τουσ, μζχρι του ποςοφ των 2.000.000 ευρϊ, κακϊσ 

και τθ δικαςτικι μεςεγγφθςθ των μετοχϊν των δεφτερου, τρίτου και τζταρτου των 

εφεςιβλιτων, οι οποίοι, πζραν τθσ μετοχικισ τουσ ιδιότθτασ, ζχουν και τθν ιδιότθτα του 

μζλουσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ αιτοφμενθ με τθν 

εταιρικι αγωγι κατ' αυτϊν απαίτθςθ ςυνολικοφ ποςοφ 4.036.432,21 ευρϊ. Επί τθσ 

αιτιςεωσ αυτισ εκδόκθκε θ 60/21-2-2014 απόφαςθ του ανωτζρω Δικαςτθρίου, θ οποία 

ζκανε εν μζρει δεκτι τθν αίτθςθ, διατάςςοντασ τθ ςυντθρθτικι κατάςχεςθ του ςυνόλου τθσ 

κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, μζχρι του ποςοφ 

των 2.000.000 ευρϊ για τον κάκε ζνα εξ αυτϊν. Εν ςυνεχεία, επικαλοφμενοσ τθν φπαρξθ 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων μεταξφ του υπάρχοντοσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου και τθσ 

εταιρείασ, εξαιτίασ των οποίων δυςχεραινόταν θ εκδίκαςθ τθσ εταιρικισ αγωγισ, άςκθςε, 

ομοίωσ υπό τθν ιδιότθτα του ειδικοφ εκπροςϊπου, τθν από 29-7-2014 αίτθςθ ενϊπιον του 

Ειρθνοδικείου Καλαμάτασ, ηθτϊντασ να διοριςτεί προςωρινι διοίκθςθ τθσ πρϊτθσ των 

εφεςιβλιτων ζωσ τθν τελεςιδικία τθσ αςκθκείςασ εταιρικισ αγωγισ, προκειμζνου αυτι να 

διαχειριςκεί τισ τρζχουςεσ εταιρικζσ υποκζςεισ και να παράςχει προσ τον ειδικό 

εκπρόςωπο τθ ςυνδρομι τθσ, τα απαραίτθτα δικαςτικά ζξοδα, κακϊσ και το αναλογοφν 

δικαςτικό ζνςθμο για τθν εκδίκαςθ τθσ εταιρικισ αγωγισ- Σο Δικαςτιριο, δικάηοντασ κατά 

τθν διαδικαςία τθσ εκουςίασ δικαιοδοςίασ, εξζδωςε τθν 35/2014 απόφαςι του με τθν 

οποία απζρριψε τθν αίτθςθ ωσ απαράδεκτθ με τθν αιτιολογία ότι ο εκκαλϊν δεν είχε τθν 

απαιτοφμενθ εξουςία εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ ςτθν δίκθ αυτι, κακόςον θ 10/2013 

απόφαςθ του Ειρθνοδικείου Καλαμάτασ του παρείχε τθν εξουςία εκπροςϊπθςθσ μόνο για 



τθν άςκθςθ του ενδίκου βοθκιματοσ τθσ εταιρικισ αγωγισ. Κατόπιν, μετά τθ ςυηιτθςθ τθσ 

κρινόμενθσ αίτθςθσ και κφριασ παρζμβαςθσ ενϊπιον του πρωτοβάκμιου Δικαςτθρίου, 

αςκικθκε από τον εκκαλοφντα, υπό τθν ίδια ιδιότθτά του, και θ από 17-3-2015 αίτθςθ 

αςφαλιςτικϊν μζτρων με τθν οποία ηθτικθκε από τθν πρϊτθ των εφεςιβλιτων θ 

προκαταβολι του δικαςτικοφ ενςιμου τθσ εταιρικισ αγωγισ ποςοφ 44.361 ευρϊ, κακϊσ 

και θ καταβολι τθσ αμοιβισ του πλθρεξουςίου δικθγόρου πλζον εξόδων, ςυνολικά ποςοφ 

2.495 ευρϊ. Η αίτθςθ απορρίφκθκε με τθν 203/2015 απόφαςθ του Μονομελοφσ 

Πρωτοδικείο Καλαμάτασ, αφενόσ ωσ μθ νόμιμθ, διότι θ αποδοχι του αιτιματόσ τθσ κα 

οδθγοφςε ςτθν πλιρθ ικανοποίθςθ του επιδίκου δικαιϊματοσ και αφετζρου ωσ 

απαράδεκτθ ωσ προϊρωσ αςκθκείςα, με τθν αιτιολογία ότι θ υποχρζωςθ καταβολισ 

δικαςτικοφ ενςιμου δεν γεννάται προ τθσ ςυηιτθςθσ τθσ αγωγισ. Θα πρζπει, ωςτόςο, για 

τθν εξζταςθ του ηθτιματοσ ςπουδαίου λόγου αντικατάςταςθσ, να λθφκοφν υπ' όψιν 

ιδιαιτζρωσ τα εξισ: α) Ο αναφερόμενοσ ςτο άρκρο 786 παρ. 3 ΚΠολΔ ςπουδαίοσ λόγοσ για 

τθν αντικατάςταςθ του ειδικοφ εκπροςϊπου αναφζρεται κατ' εξοχιν ςτθν άςκθςθ τθσ ίδιασ 

τθσ εταιρικισ αγωγισ. 

Εν προκειμζνω, θ αξίωςθ τθσ εταιρείασ κατά του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου αςκικθκε 

από τον εκκαλοφντα με τθν από 30-5-2013 και με αρικμό κατάκεςθσ 52/30-5-2013 αγωγι, θ 

οποία κατατζκθκε αμζςωσ, μια δθλαδι θμζρα μετά τθν ζκδοςθ τθσ 10/29-5-2013 

απόφαςθσ που όριηε τον Π. Μ. ωσ ειδικό εκπρόςωπο, ενϊ οι εφεςίβλθτοι δεν επικαλοφνται 

πλθμμζλειεσ του εκκαλοφντοσ ςτθν άςκθςθ τθσ ίδιασ τθσ εταιρικισ αγωγισ. Ειδικότερα, 

όπωσ προκφπτει από τθν 1647/25-7-2016 βεβαίωςθ του Πρωτοδικείου Καλαμάτασ, θ αγωγι 

προςδιορίςτθκε αρχικά για τθ δικάςιμο τθσ 21θσ-11-2013, όταν και αναβλικθκε με αίτθςθ 

των εναγομζνων για τθν 15θ-5-2014, οπότε και ματαιϊκθκε λόγω τθσ διενζργειασ των 

δθμοτικϊν και περιφερειακϊν εκλογϊν. Κατόπιν προςδιορίςτθκε νζα δικάςιμοσ θ 20θ-11-

2014, όταν και θ ςυηιτθςθ αναβλικθκε λόγω αποχισ των πλθρεξουςίων δικθγόρων για τθν 

2α-4-2015. Κατά τθ δικάςιμο αυτι θ υπόκεςθ αναβλικθκε με αίτθςθ των εναγομζνων για 

ςυνεκδίκαςθ με ςυναφείσ αγωγζσ τουσ για τισ 17-9-2015, όταν και θ ςυηιτθςθ ματαιϊκθκε, 

για δεφτερθ φορά, λόγω τθσ διενζργειασ των βουλευτικϊν εκλογϊν. 

υνεπϊσ, το γεγονόσ ότι θ αγωγι δεν ζχει ζωσ ςιμερα εκδικαςτεί οφείλεται ςε αναβολζσ 

που λιφκθκαν για λόγουσ που αφοροφν τθ ςυνεκδίκαςι τθσ με τα λοιπά ζνδικα βοθκιματα 

που ζχουν αςκθκεί από τουσ εναγομζνουσ και τθν αποχι των πλθρεξουςίων δικθγόρων, 

κακϊσ και ςτθ ματαίωςι τθσ λόγω εκλογϊν, ςυνεπϊσ δεν υφίςταται ςχετικά καμία 

πλθμμζλεια του εκκαλοφντοσ. β) Ο εκκαλϊν υπζβαλε ςτθν Ειςαγγελία Πρωτοδικϊν 

Καλαμάτασ τθν από 2-3-2011 αναφορά του, κακϊσ και τθν από 1-6-2011 ςυμπλθρωματικι 

αυτισ, κατά των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ πρϊτθσ των εφεςίβλθτων. Κατόπιν 

τοφτου, αςκικθκε από τθν Ειςαγγελία Πλθμμελειοδικϊν Καλαμάτασ ποινικι δίωξθ με ΑΒΜ 

... θ οποία εκκρεμεί ςτθν κυρία ανάκριςθ από τθν 22α-10-2015, για τα αδικιματα: 1) τθσ 

απάτθσ κατά ςυναυτουργία τελεςκείςασ κατ' επάγγελμα, εκ τθσ οποίασ το παράνομο 

περιουςιακό όφελοσ και θ αντίςτοιχθ ηθμία υπερβαίνουν το ποςό των 120.000 ευρϊ, 2) τθσ 

ψευδοφσ βεβαίωςθσ κατά ςυναυτουργία με ςκοπό παράνομθσ βλάβθσ τρίτου, θ οποία 

υπερβαίνει το ποςό των 120.000 ευρϊ, 3) τθσ άμεςθσ ςυνζργειασ ςτθν υπό ςτοιχείο 1 

πράξθ και 4) τθσ θκικισ αυτουργίασ από κοινοφ ςτθν υπό ςτοιχείο 2 πράξθ, όπωσ 

προκφπτει από το 2625/25-7-2016 ζγγραφο τθσ Ειςαγγελίασ Πρωτοδικϊν Καλαμάτασ. γ) 

Επιπλζον, θ 60/2014 απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Καλαμάτασ, θ οποία ζκανε 



εν μζρα δεκτι τθν αίτθςθ ςυντθρθτικισ κατάςχεςθσ του ςυνόλου τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ 

περιουςίασ των κακ' ων, είναι απόφαςθ που παράγει τισ ζννομεσ ςυνζπειζσ τθσ και δεν ζχει 

ζωσ τϊρα ανακλθκεί, παρ' ότι ζχει αςκθκεί από τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ 

εταιρείασ, μεταξφ των οποίων και οι δεφτεροσ, τρίτοσ και τζταρτοσ των αιτοφντων, θ από 3-

11-2014 αίτθςθ ανάκλθςθσ αυτισ ενϊπιον του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Καλαμάτασ, θ 

οποία, όμωσ, δεν ζχει ακόμθ εκδικαςτεί. δ) Σαυτόχρονα, κατά τθσ 35/2014 απόφαςθσ του 

Ειρθνοδικείου Καλαμάτασ που απζρριψε τθν αίτθςθ τθσ πρϊτθσ των εφεςιβλιτων 

εταιρείασ, όπωσ αυτι εκπροςωπικθκε από τον εκκαλοφντα υπό τθν ιδιότθτά του ωσ 

ειδικοφ εκπροςϊπου του άρκρου 22β ν. 2190/1920 για διοριςμό προςωρινισ διοίκθςθσ, 

ζχει αςκθκεί από τον εκκαλοφντα θ από 17-12-2014 ζφεςθ, θ οποία δεν ζχει ακόμθ 

εκδικαςτεί και, επομζνωσ, υφίςταται ωσ προσ αυτιν ακόμθ εκκρεμοδικία. ε) Πζραν, όμωσ, 

του ηθτιματοσ του παραδεκτοφ των ανωτζρω ενδίκων βοθκθμάτων και τθσ κρατοφςασ 

ςχετικά ςτθ κεωρία και νομολογία άποψθσ ότι ο ειδικόσ εκπρόςωποσ για τθν άςκθςθσ τθσ 

εταιρικισ αγωγισ μπορεί να αςκιςει παραδεκτά μόνο το ςυγκεκριμζνο ζνδικο βοικθμα, οι 

ανωτζρω αιτιςεισ του εκκαλοφντοσ αςκικθκαν, όπωσ τουλάχιςτον το παρόν Δικαςτιριο 

μπορεί να διαγνϊςει, κατ' αρχιν προσ το ςκοπό τθσ ευδοκίμθςθσ τθσ εταιρικισ αγωγισ. ςτ) 

Ο ιςχυριςμόσ των εφεςιβλιτων ότι θ εταιρικι αγωγι είναι αβάςιμθ, διότι αςκείται ςε 

ςυμπαιγνία με τον πρϊθν μζτοχο τθσ εταιρείασ Ι. Μ., εκ του οποίου θ εταιρεία 

ςυμφερόντων του εκκαλοφντοσ "..." απζκτθςε το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ ςτο εταιρικό 

κεφάλαιο τθσ πρϊτθσ των εφεςιβλιτων, και διότι τόςο θ εταιρικι αγωγι όςο και τα 

προαναφερκζντα ζνδικα βοθκιματα αςκικθκαν με απϊτερο ςκοπό εκ μζρουσ του 

εκκαλοφντοσ να αποκτιςει τον ζλεγχο τθσ εταιρείασ διά του πλειςτθριαςμοφ των μετοχϊν 

των λοιπϊν μετόχων, αποτελεί ηιτθμα που δεν μπορεί να κρικεί ςτθν παροφςα δίκθ, διότι 

τόςο ςτθν περίπτωςθ τθσ αίτθςθσ διοριςμοφ ειδικοφ εκπροςϊπου για τθν άςκθςθ τθσ 

εταιρικισ αγωγισ, όςο και ςε αυτι τθσ αίτθςθσ αντικατάςταςισ του,, το δικάηον δικαςτιριο 

δεν δφναται να εξετάςει τθ βαςιμότθτα τθσ εταιρικισ αγωγισ... η) θμειϊνεται ότι θ ςυχνά 

απαντϊμενθ ςτθ νομολογία και επικαλοφμενθ και από τουσ εφεςιβλιτουσ ζννοια του 

ςπουδαίου λόγου που ςχετίηεται με τθν εχκρότθτα μεταξφ του διοριςκζντοσ και κάποιου 

εταίρου, τθν φπαρξθ διαφωνιϊν και διενζξεων μεταξφ των διοριςκζντων και των εταίρων 

εξαιτίασ των οποίων κακίςταται αδφνατθ ι πολφ δυςχερισ θ πραγματοποίθςθ του ζργου 

των πρϊτων, κακϊσ και τθν δικαιολογθμζνθ δυςπιςτία ενόσ από τουσ εταίρουσ προσ το 

πρόςωπο του διοριςκζντοσ, αναγόμενθ ςτθ μονομερι προςταςία των ςυμφερόντων του 

ενόσ ι μερικϊν των εταίρων, ςε ςχζςθ προφανϊσ με τα ςυμφζροντα απάντων αυτϊν... 

προςιδιάηει περιςςότερο ςτθν περίπτωςθ τθσ αντικατάςταςθσ των εκκακαριςτϊν... 

Ειδικότερα, τα κακικοντα και θ επαφι των εκκακαριςτϊν με τουσ εταίρουσ είναι κατά 

κανόνα διαρκι μζχρι το πζρασ τθσ εκκακάριςθσ, και, επιπλζον, οι εκκακαριςτζσ 

ειςπράττουν, διανζμουν, καταβάλλουν ςε τρίτουσ και εν γζνει διαχειρίηονται για τουσ 

ςκοποφσ τθσ εκκακάριςθσ ολόκλθρθ τθν εταιρικι περιουςία, γεγονόσ που δεν ςυντρζχει και 

για τουσ ειδικοφσ εκπροςϊπουσ, οι οποίοι δεν ζχουν διαρκι διαχειριςτικι δράςθ, αλλά 

αποτελοφν όργανο τθσ τελευταίασ με μοναδικό αντικείμενο αρμοδιότθτασ τθ δικαςτικι 

άςκθςθ των εταιρικϊν αξιϊςεων προσ ικανοποίθςθ τθσ ίδιασ τθσ εταιρείασ. 

υνεπϊσ, θ μοναδικι τουσ αυτι ιδιότθτα, ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι οι ςχζςεισ των 

ειδικϊν εκπροςϊπων με τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, που, ςε μεγάλο βακμό, 

ταυτίηονται εν προκειμζνω με τα πρόςωπα των εκκαλουμζνων, είναι ςυνικωσ εξ οριςμοφ 



τεταμζνεσ λόγω τθσ φπαρξθσ τθσ δικαςτικισ διζνεξθσ, δεν κακιςτά τισ τυχόν μεταξφ τουσ 

εντάςεισ πρϊτιςτο κριτιριο για τθν φπαρξθ ςπουδαίου λόγου αντικατάςταςθσ του ειδικοφ 

εκπροςϊπου. θ) Θα πρζπει, τζλοσ, για τθν ουςιαςτικι κρίςθ επί του επιδίκου ηθτιματοσ, να 

λθφκεί ιδιαιτζρωσ υπ' όψιν ότι οι δεφτεροσ, τρίτοσ και τζταρτοσ των αιτοφντων τθν 

αντικατάςταςθ του εκκαλοφντοσ εφεςιβλιτων, ζχουν εναχκεί ωσ μζλθ τοφ φερόμενου ωσ 

ευκυνόμενου διοικθτικοφ ςυμβουλίου διά τθσ εταιρικισ αγωγισ, κακϊσ και ότι ζχει 

διαταχκεί με τθν 60/2014 απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Καλαμάτασ θ 

ςυντθρθτικι κατάςχεςθ του ςυνόλου τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ τουσ, προσ 

διαςφάλιςθ τθσ με τθν εταιρικι αγωγι αςκοφμενθσ αξίωςθσ ποςοφ 4.036.432,21 ευρϊ, 

άςκθςαν δε τθν επίδικθ αίτθςθ μετά τθν κατ' αυτϊν άςκθςθ τθσ εταιρικισ αγωγισ και 

αμζςωσ μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ 60/2014 απόφαςθσ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου 

Καλαμάτασ, που διζταξε τθν ςυντθρθτικι κατάςχεςθ τθσ περιουςίασ τουσ. Κατ' ακολουκίαν 

των ανωτζρω, κρίνεται ότι ο εκκαλϊν αποτελεί πρόςωπο κατάλλθλο προκειμζνου να 

υποςτθρίξει ενϊπιον του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Καλαμάτασ τθν ιδθ αςκθκείςα 

εταιρικι αγωγι, αφοφ ζχει γνϊςθ των εταιρικϊν υποκζςεων, το απαραίτθτο ενδιαφζρον, 

είναι πρόςωπο μθ εξαρτϊμενο ι προςκείμενο ςτα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ 

πρϊτθσ των εφεςιβλιτων και, επιπλζον, ζχει ιδθ αςκιςει τθ ςχετικι αγωγι..+. Με βάςθ τισ 

παραδοχζσ αυτζσ, το παραπάνω δικαςτιριο με τθν προςβαλλόμενθ απόφαςι του δζχκθκε, 

ωσ ουςιαςτικά βάςιμθ, τθν από 23-12-2015 ζφεςθ του ιδθ αναιρεςιβλθτου κατά τθσ 

πρωτόδικθσ 44/2015 απόφαςθσ του Ειρθνοδικείου Καλαμάτασ που είχε κρίνει διαφορετικά, 

εξαφάνιςε τθν εκκαλοφμενθ απόφαςθ και, αφοφ κράτθςε και εκδίκαςε, κατ' ουςίαν, τθν 

υπόκεςθ, δζχκθκε τθν από 9-3-2015 κφρια παρζμβαςθ του αναιρεςιβλιτου και απζρριψε 

τθν από 29-10-2014 αίτθςθ των αναιρεςειόντων, με τθν οποία αυτοί ηιτθςαν να 

αντικαταςτακεί ο αντίδικόσ τουσ-αναιρεςίβλθτοσ που είχε διοριςτεί με τθν 10/2013 

απόφαςθ του (τότε αρμόδιου) Ειρθνοδικείου Καλαμάτασ ειδικόσ εκπρόςωποσ τθσ πρϊτθσ 

αναιρεςείουςασ για τθν άςκθςθ εταιρικισ αγωγισ, κατ' άρκρ. 22β ν. 2190/1920, κατά των 

μελϊν του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου. Κρίνοντασ, όμωσ, ζτςι το δευτεροβάκμιο 

δικαςτιριο, δθλαδι με το να δεχκεί, κατ' εκτίμθςθ όςων διαλαμβάνονται ςτθν 

αναιρεςιβαλλόμενθ απόφαςι του, ότι θ άςκθςθ από τον αναιρεςίβλθτο, ωσ ειδικό 

εκπρόςωπο τθσ πρϊτθσ αναιρεςείουςασ ανϊνυμθσ εταιρείασ, τόςο τθσ από 30-5-2013 

αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων για τθ ςυντθρθτικι κατάςχεςθ κάκε κινθτισ και ακίνθτθσ 

περιουςίασ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ μζχρι του ποςοφ των 2.000.000 

ευρϊ για τον κακζναν απ' αυτοφσ και τθ δικαςτικι μεςεγγφθςθ των μετοχϊν των δεφτερου 

ζωσ και τζταρτου των αναιρεςειόντων (μετόχων και μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ 

ανϊνυμθσ εταιρείασ), όςο και τθσ από 29-7-2014 αίτθςθσ, κατά το μζροσ που ηθτικθκε ο 

διοριςμόσ προςωρινισ διοίκθςθσ τθσ εν λόγω ανϊνυμθσ εταιρείασ, δεν αποτελεί ςπουδαίο 

λόγο που να δικαιολογεί τθν αντικατάςταςι του ωσ ειδικοφ εκπροςϊπου, παραβίαςε, 

ευκζωσ, αλλά και εκ πλαγίου, τισ διατάξεισ ουςιαςτικοφ δικαίου που παρατζκθκαν ςτθ 

μείηονα ςκζψθ, ενϊ, παράλλθλα, διζλαβε ςτθν απόφαςι του ανεπαρκείσ και αςαφείσ 

αιτιολογίεσ που κακιςτοφν ανζφικτο τον αναιρετικό ζλεγχο για τθν ορκι ι όχι εφαρμογι 

τουσ, ςτερϊντασ τθν από νόμιμθ βάςθ. Ειδικότερα, ο αναιρεςίβλθτοσ, ωσ ειδικόσ 

εκπρόςωποσ τθσ πρϊτθσ αναιρεςείουςασ ανϊνυμθσ εταιρείασ, είχε εξουςία, ςφμφωνα και 

με τισ παραδοχζσ τθσ πλθττόμενθσ απόφαςθσ, μόνο ςτθν άςκθςθ τθσ εταιρικισ αγωγισ, για 

λογαριαςμό τθσ εταιρείασ, κατά των μελϊν του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου που φζρονται 



ότι τθ ηθμίωςαν, τθν οποία και πράγματι άςκθςε επαρκϊσ. Κατά ςυνζπεια, οι δφο πιο πάνω 

αιτιςεισ αςκικθκαν από τον αναιρεςίβλθτο κακ' υπζρβαςθ τθσ εξουςίασ που του είχε 

παραςχεκεί για τθν άςκθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγωγισ, όπωσ, άλλωςτε, δζχεται, εμμζςωσ 

πλθν ςαφϊσ, και θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ, και από τισ ενζργειζσ του αυτζσ 

δικαιολογείται να δθμιουργθκοφν ςτουσ αναιρεςείοντεσ και, ειδικά, ςε εκείνουσ κατά των 

οποίων απευκφνκθκαν οι εν λόγω αιτιςεισ, δυςπιςτία, ζνταςθ και εφλογθ αμφιβολία για 

τθν ομαλι και καλι διενζργεια του ςυγκεκριμζνου ζργου του αναιρεςιβλιτου, που 

ςυνεπάγεται τθν φπαρξθ ςπουδαίου λόγου για τθν αντικατάςταςι του, χωρίσ να 

ενδιαφζρει νομικά α) αν θ 60/2014 απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Καλαμάτασ 

(για τθ λιψθ των αςφαλιςτικϊν μζτρων) εξακολουκεί να παράγει τισ ζννομεσ ςυνζπειζσ 

τθσ, αφοφ δεν ζχει ακόμθ ανακλθκεί, β) αν θ 35/2014 απόφαςθ του Ειρθνοδικείου 

Καλαμάτασ (απορριπτικι για το διοριςμό προςωρινισ διοίκθςθσ) δεν ζχει τελεςιδικιςει και 

γ) αν οι επίμαχεσ δφο αιτιςεισ αςκικθκαν, όπωσ, κατά λζξθ αναγράφεται ςτθν απόφαςθ, 

"κατ' αρχιν προσ το ςκοπό τθσ ευδοκίμθςθσ τθσ εταιρικισ αγωγισ". ε κάκε, μάλιςτα, 

περίπτωςθ, το δευτεροβάκμιο δικαςτιριο με τθν απόφαςι του δεν αποςαφθνίηει γιατί 

ιταν αναγκαίο να αςκθκοφν οι αιτιςεισ αυτζσ, κακόςον α) ναι μεν τα αςφαλιςτικά μζτρα, 

κατά το άρκρ. 695 ΚΠολΔ, ωσ μορφι προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ που αποςκοποφν 

ςτθν διαςφάλιςθ των εριηόμενων δικαιωμάτων των διαδίκων μζχρι τθν οριςτικι κρίςθ τθσ 

διαφοράσ τουσ ι τθ ρφκμιςθ μζχρι τότε μιασ κατάςταςθσ προσ αποτροπι επικείμενου 

κινδφνου ι λόγω ςυνδρομισ επείγουςασ περίπτωςθσ (άρκρ. 682 ΚΠολΔ), ζχουν 

παρεπόμενο χαρακτιρα και ςυνδζονται τελολογικά με τθν κφρια διαγνωςτικι δίκθ και κατ' 

επζκταςθ με το αςφαλιςτζο ουςιαςτικό δικαίωμα, ωςτόςο, θ απόφαςθ αςφαλιςτικϊν 

μζτρων αποτελεί γνιςια εκδιλωςθ τθσ δικαιοδοτικισ λειτουργίασ του δικαςτθρίου, αφοφ θ 

κρίςθ τθσ είναι αυκεντικι και, ωσ εκ τοφτου, δεςμευτικι για το αντικείμενο τθσ δίκθσ, 

δθλαδι ωσ προσ τθν φπαρξθ ι τθν ανυπαρξία δικαιϊματοσ προςωρινισ δικαςτικισ 

προςταςίασ και αναλόγωσ ωσ προσ τα λθπτζα αςφαλιςτικά μζτρα, με τα οποία 

διαπλάςςονται προςωρινά οι ουςιαςτικζσ ςχζςεισ των διαδίκων (ΑΠ 75/2014), άρα, θ 

διαδικαςία αυτι παροχισ προςωρινισ προςταςίασ είναι ςθμαντικά αυτονομθμζνθ και β) 

κακεμία από τισ διατάξεισ των άρκρων 69 περ. β ΑΚ και 22β ν. 2190/1920 ρυκμίηει 

διαφορετικά κζματα που ζχουν, πάντωσ, ωσ κοινι βάςθ τθν ςφγκρουςθ των ςυμφερόντων 

του νομικοφ προςϊπου τθσ εταιρείασ και των μελϊν τθσ διοίκθςισ τθσ και, ςυγκεκριμζνα, θ 

μεν πρϊτθ είναι γενικότερθ, αφοφ τα ςυμφζροντα των προςϊπων τθσ διοίκθςθσ είναι 

δυνατόν να είναι αντίκετα προσ εκείνα του νομικοφ προςϊπου χωρίσ όμωσ και να αφοροφν 

αξιϊςεισ τθσ εταιρείασ προςωπικά κατά των μελϊν του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου από τθ 

διοίκθςθ των εταιρικϊν υποκζςεων, θ δε δεφτερθ είναι ειδικότερθ, κακόςον αφορά μόνο 

τθν άςκθςθ των προαναφερόμενων αξιϊςεων τθσ εταιρείασ κατά των μελϊν τθσ διοίκθςισ 

τθσ (ΑΠ 1313/1997). Με βάςθ αυτά, αν λθφκεί υπόψθ, ςφμφωνα και με όςα αναπτφχκθκαν 

ςτθ μείηονα ςκζψθ, ότι ο προβλεπόμενοσ ςτο άρκρο 786 παρ. 3 ΚΠολΔ ςπουδαίοσ λόγοσ 

για τθν αντικατάςταςθ του ειδικοφ εκπροςϊπου δεν είναι απαραίτθτο να αναφζρεται μόνο 

ςτθν πλθμμελι εκτζλεςθ των κακθκόντων του ωσ προσ τθν άςκθςθ μόνο τθσ ίδιασ τθσ 

εταιρικισ αγωγισ, το δευτεροβάκμιο δικαςτιριο υπζπεςε ςτισ αναιρετικζσ πλθμμζλειεσ του 

άρκρου 560 αρικμ. 1 εδάφ. α' και 6 ΚΠολΔ, διότι δεν ζχει προβεί ςε ορκι εξειδίκευςθ τθσ 

αόριςτθσ νομικισ ζννοιασ "ςπουδαίοσ λόγοσ" με ςωςτι εφαρμογι αυτισ και ορκι 

υπαγωγι των πραγματικϊν περιςτατικϊν που προζκυψαν, ενϊ διζλαβε ςτθν απόφαςι του 



ανεπαρκείσ και αςαφείσ αιτιολογίεσ ωσ προσ τθ ςυνδρομι ι όχι ςτθν ερευνϊμενθ 

περίπτωςθ των νόμιμων όρων και προχποκζςεων που επιβάλλει ι αποκλείει τθν εφαρμογι 

τθσ ουςιαςτικοφ δικαίου διάταξθσ του άρκρου 786 παρ. 3 ΚΠολΔ για τθν αντικατάςταςθ ι 

όχι του αναιρεςιβλιτου ωσ ειδικοφ εκπροςϊπου τθσ πρϊτθσ αναιρεςείουςασ. 

υνεπϊσ, ο ςχετικόσ πρϊτοσ λόγοσ αναίρεςθσ, κατά τα δφο πρϊτα ςκζλθ του και ο ςυναφισ 

πρόςκετοσ λόγοσ αυτισ, με τουσ οποίουσ οι αναιρεςείοντεσ υποςτθρίηουν τα ίδια, είναι 

βάςιμοι, ενϊ παρζλκει θ ζρευνα των λοιπϊν, πρϊτου (κατά τα υπόλοιπα ςκζλθ του), 

δεφτερου και τρίτου, από το άρκρο 560 αρικμ. 1 εδάφ. α', 5 και 6 ΚΠολΔ, λόγων αναίρεςθσ 

που αφοροφν το ίδιο κεφάλαιο τθσ πλθττόμενθσ απόφαςθσ, κακόςον θ αναιρετικι 

εμβζλεια του πιο πάνω λόγου (που ζγινε δεκτόσ) ςτο ςφνολο του κεφαλαίου τοφτου τθσ 

προςβαλλόμενθσ με τθν αναίρεςθ απόφαςθσ κακιςτά αλυςιτελι τθν εξζταςθ των λόγων 

αυτϊν, θ παραδοχι των οποίων οδθγεί ςτο ίδιο αποτζλεςμα. Μετά από αυτά, αφοφ θ 

κρινόμενθ αίτθςθ αναίρεςθσ γίνει δεκτι, κατά παραδοχι ωσ βάςιμων των πρϊτου, ωσ προσ 

τα δφο πρϊτα ςκζλθ του και πρόςκετου λόγων τθσ, πρζπει να αναιρεκεί θ προςβαλλόμενθ 

απόφαςθ, κατά το μζροσ που προεκτζκθκε και να παραπεμφκεί θ υπόκεςθ για περαιτζρω 

εκδίκαςθ, κατά το αναιροφμενο κεφάλαιό τθσ, ςτο ίδιο δικαςτιριο, αφοφ είναι δυνατι θ 

ςφνκεςι του από άλλο δικαςτι, εκτόσ από εκείνον που δίκαςε προθγουμζνωσ (άρκρ. 580 

παρ. 3 ΚΠολΔ), ενϊ πρζπει να διαταχκεί θ επιςτροφι του παραβόλου, που ζχουν κατακζςει 

οι αναιρεςείοντεσ, ς' αυτοφσ (άρκρο 495 παρ. 3 εδάφ. ε' του ΚΠολΔ, όπωσ ιςχφει και 

εφαρμόηεται ςτθν παροφςα υπόκεςθ μετά τθν αντικατάςταςι του με το άρκρο 1 άρκρο 

τρίτο του ν. 4335/2015 που ιςχφει, κατ' άρκρ. 1 άρκρο ζνατο παρ. 2 και 4 αυτοφ, για τα 

ζνδικα μζςα που κατατίκενται από 1-1-2016). Σζλοσ, ο αναιρεςίβλθτοσ που νικικθκε ςτθ 

δίκθ πρζπει να καταδικαςτεί ςτθν πλθρωμι των δικαςτικϊν εξόδων των αναιρεςειόντων, 

που κατζκεςαν προτάςεισ, κατά το νόμιμο και βάςιμο αίτθμά τουσ (άρκρα 176, 183, 189 

παρ. 1, 191 παρ. 2, 741 ΚΠολΔ), όπωσ ορίηεται ςτο διατακτικό. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

υνεκδικάηει τθν από 27-9-2016 αίτθςθ αναίρεςθσ και τον από 3-3-2017 πρόςκετο λόγο 

αυτισ. 

Αναιρεί τθν 187/2016 απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Καλαμάτασ που δίκαςε ωσ 

Εφετείο ωσ προσ το κεφάλαιο που αναφζρεται ςτο ςκεπτικό τθσ παροφςασ. 

Παραπζμπει τθν υπόκεςθ για περαιτζρω εκδίκαςθ ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο 

Καλαμάτασ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί από άλλο δικαςτι, πλθν αυτοφ που εξζδωςε τθν 

παραπάνω απόφαςθ. 

Διατάηει τθν επιςτροφι ςτουσ αναιρεςείοντεσ του παραβόλου που ζχουν κατακζςει. Και  

Καταδικάηει τον αναιρεςίβλθτο ςτθ δικαςτικι δαπάνθ των αναιρεςειόντων, τθν οποία 

ορίηει ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων (3.500) ευρϊ. ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφαςίςκθκε 

ςτθν Ακινα ςτισ 12 Ιανουαρίου 2018. 

ΔΗΜΟΙΕΤΘΗΚΕ ςτθν Ακινα ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο ακροατιριό του ςτισ 26 

Ιανουαρίου 2018. 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 


