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ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Σ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ - Δ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  

 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Αληηπξόεδξν 

Αξείνπ Πάγνπ, Γεκήηξην Υνλδξνγηάλλε, Γεώξγην Αλαζηαζάθν θαη Μαξία Γεσξγίνπ  

- Δηζεγήηξηα, Αξενπαγίηεο. 

 

Με ηελ παξνπζία θαη ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Αζαλάζηνπ Καηζηξώδε 

(γηαηί θσιύεηαη ε Δηζαγγειέαο) θαη ηνπ Γξακκαηέα Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ. 

πλήιζε ζε πκβνύιην ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2017, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθαλζεί γηα ηελ αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο- θαηεγνξνπκέλνπ Π. Λ. ηνπ Α., 

θαηνίθνπ ..., πνπ δελ παξέζηε ζην ζπκβνύιην, γηα αλαίξεζε ηεο ππ' αξηζκ. 2453/2017 

απνθάζεσο ηνπ Πεληακεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ. 

Σν Πεληακειέο Δθεηείν Αζελώλ, κε ηελ σο άλσ απόθαζή ηνπ δηέηαμε όζα 

ιεπηνκεξώο αλαθέξνληαη ζ' απηή, θαη ν αλαηξεζείσλ-θαηεγνξνύκελνο δεηεί ηώξα ηελ 

αλαίξεζε ηεο απόθαζεο απηήο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ'αξηζκ. 

πξση. 10004/25-10-2017 αίηεζή ηνπ, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε 

ηνλ αξηζκό …. 

 

Έπεηηα ν Αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Αζαλάζηνο Καηζηξώδεο, εηζήγαγε γηα 

θξίζε ζην πκβνύιην ηε ζρεηηθή δηθνγξαθία κε ηελ πξόηαζε ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ Γεκεηξίνπ Γαζνύια κε αξηζκό 222/29-11-2017, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα: "Δηζάγσ ζην Γηθαζηήξην αο-ζε πκβνύιην, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 476 παξ. 1 θαη 513 παξ. 1 ηνπ Κ.Π.Γ., ηελ από 24-10-2017 

αίηεζε αλαηξέζεσο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ Π. Λ. ηνπ Α., θαηνίθνπ ..., θαηά ηεο ππ' αξ. 

2453/13-9-2017 απνθάζεσο ηνπ Πεληακεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ θαη εθζέησ ηα 

αθόινπζα: Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 473 παξ.2 εδ. α' ηνπ Κ.Π.Γ, "ε αλαίξεζε 

θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί από εθείλνλ πνπ 

θαηαδηθάζζεθε θαη κε δήισζε πνπ πεξηέρεη όζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ επόκελνπ 

άξζξνπ θαη επηδίδεηαη ζηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη 

εκεξώλ, ε νπνία αξρίδεη ζύκθσλα κε ηελ παξ.1...." Δμάιινπ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 474 παξ.1 εδ. α' ηνπ ίδηνπ Κώδηθα, "κε ηελ επηθύιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.2 

ηνπ άξζξ. 473, ην έλδηθν κέζν αζθείηαη κε δήισζε ζην γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ 

πνπ εμέδσζε ηελ απόθαζε ή ζην γξακκαηέα ηνπ Δηξελνδηθείνπ ή ζηνλ Πξντζηάκελν 

ηεο πξνμεληθήο αξρήο πνπ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθό θαη ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ 

θαηνηθεί ή δηακέλεη πξνζσξηλά ν δηθαηνύκελνο....". Από ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ 

απηώλ πξνθύπηεη όηη, ε αίηεζε αλαηξέζεσο κε δήισζε επηδηδόκελε ζηνλ Δηζαγγειέα 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη εκεξώλ από ηελ θαηαρώξεζε ηεο 

ηειεζηδίθνπ απνθάζεσο ζην εηδηθό βηβιίν, κόλν θαηά θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο 

κπνξεί λα αζθεζεί παξαδεθηά. Σέηνηα απόθαζε είλαη εθείλε πνπ επηβάιιεη ζηεξεηηθή 

ηεο ειεπζεξίαο ή ρξεκαηηθή πνηλή, όρη όκσο θαη ε απνξξίπηνπζα, γηα νπνηνλδήπνηε 

ιόγν, σο απαξάδεθηε ή αλππνζηήξηθηε ηελ έθεζε θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απνθάζεσο, ηνπ πξσηνβαζκίνπ δηθαζηεξίνπ, (Οι. Α.Π. 5/2000), ε νπνία, ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 501 παξ.1 Κ.Π.Γ., κπνξεί λα αλαηξεζηβιεζεί, αιιά κόλν κε δήισζε, 



θαηά ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 474 παξ. 1 

εδ. α' ηνπ Κ.Π.Γ., εληόο πξνζεζκίαο δέθα εκεξώλ από ηελ θαηαρώξεζή ηεο ζην 

εηδηθό βηβιίν θαη' άξζξν 473 παξ.1 θαη 3 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα, θαη όρη κε δήισζε 

επηδηδόκελε ζηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε νπνία αθνξά κόλνλ ηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε. Δμάιινπ, θαηά ην άξζξν 476 παξ. 1 ηνπ Κ.Π.Γ, όηαλ ην 

έλδηθν κέζν αζθήζεθε θαηά βνπιεύκαηνο ή απνθάζεσο, ρσξίο λα ηεξεζνύλ νη 

νξηδόκελεο γηα ηελ άζθεζε απηνύ δηαηππώζεηο, ην αξκόδην λα θξίλεη επ' απηνύ 

πκβνύιην ή Γηθαζηήξην (ζε πκβνύιην) κεηά από πξόηαζε ηνπ Δηζαγγειέα θαη 

αθνύ αθνύζεη ηνπο ηπρόλ εκθαληζζέληεο δηαδίθνπο, θαινπκέλνπο πξνο ηνύην, 

θεξύζζεη απαξάδεθην ην έλδηθν κέζν θαη δηαηάζζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνζβιεζέληνο βνπιεύκαηνο ή απνθάζεσο θαη ηελ θαηαδίθε ηνπ αζθήζαληνο απηό 

ζηα δηθαζηηθά έμνδα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Πεληακειέο Δθεηείν Αζελώλ, 

κε ηελ πξνζβαιινκέλε ππ' αξ. 2453/13-9-2017 απόθαζή ηνπ, απέξξηςε σο 

αλππνζηήξηθηε, ηελ αζθεζείζα από ηνλ θαηεγνξνύκελν θαη ήδε αλαηξεζείνληα, ππ' 

αξ. 599/21-1-2016 έθεζε, θαηά ηεο ππ' αξ. 3796/21-10-2016 απνθάζεσο ηνπ 

Σξηκεινύο Δθεηείνπ Καθνπξγεκάησλ Αζελώλ, κε ηελ νπνία απηόο θεξύρζεθε έλνρνο 

γηα ηελ αμηόπνηλε πξάμε ηεο άκεζεο ζπλέξγεηαο ζε απάηε επί Γηθαζηεξίνπ δεκίαο 

άλσ ησλ 120.000 επξώ θαη θαηαδηθάζζεθε ζε πνηλή θάζεηξμεο έμη (6) εηώλ. .Καηά 

ηεο απνθάζεσο απηήο ν αλαηξεζείσλ άζθεζε ηελ από 24-10-2017 αίηεζε αλαηξέζεσο 

κε δήισζε πνπ επηδόζεθε ζηελ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηελ 25-10-2017 (ππ' 

αξηζκό πξση. 10004). ύκθσλα, όκσο, κε ηα πξνεθηεζέληα, ε αίηεζε απηή δελ 

αζθήζεθε λνκνηύπσο, αθνύ ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε πνπ απέξξηςε ηελ έθεζή ηνπ 

σο αλππνζηήξηθηε δελ είλαη θαηαδηθαζηηθή. Δπνκέλσο, πξέπεη λ' απνξξηθζεί ε 

θξηλόκελε - αίηεζε αλαηξέζεσο σο απαξάδεθηε (αξ. 476 παξ. 1 θαη 513 παξ. 1α ηνπ 

Κ.Πνηλ.Γ.) θαη λα θαηαδηθαζζεί ν αλαηξεζείσλ ζηα δηθαζηηθά έμνδα (αξ. 583 παξ. 1 

Κ.Πνηλ.Γ.).  

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο Πξνηείλσ ην Γηθαζηήξην αο-ζε πκβνύιην : Α) Να 

απνξξίςεη σο απαξάδεθηε ηελ από 24-10-2017 θαη επηδνζείζα ηελ 25-10- 2017 ζηνλ 

Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ αίηεζε αλαηξέζεσο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ Π. Λ. ηνπ 

Α., θαηνίθνπ ..., θαηά ηεο ππ' αξ. 2453/13-9-2017 απνθάζεσο ηνπ Πεληακεινύο 

Δθεηείνπ Αζελώλ θαη Β) Να θαηαδηθάζεη ηνλ αλαηξεζείνληα ζηα δηθαζηηθά έμνδα.  

Ο Αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Γεκήηξην Κσ. Γαζνύιαο". 

Αθνύ άθνπζε ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ αλαθέξζεθε ζηελ παξαπάλσ εηζαγγειηθή 

πξόηαζε θαη έπεηηα απνρώξεζε, θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε από ηελ επί ηνπ θαθέινπ ηεο 

δηθνγξαθίαο ζεκείσζε ηνπ Γξακκαηέα ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, όηη 

εηδνπνηήζεθε, λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 476 

παξ. 1 ΚΠΓ, ν αληίθιεηνο ηνπ αλαηξεζείνληνο. 

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 473 παξ.2 εδ. α' ηνπ Κ.Πνηλ.Γ, "ε αλαίξεζε θαηά ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί από εθείλνλ πνπ θαηαδηθάζζεθε θαη κε 

δήισζε πνπ πεξηέρεη όζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ επόκελνπ άξζξνπ θαη επηδίδεηαη 

ζηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη εκεξώλ, ε νπνία 

αξρίδεη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1...". Δμάιινπ, θαηάληε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 474 παξ.1 

εδ. α' ηνπ ίδηνπ Κώδηθα, "κε ηελ επηθύιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 2 ηνπ αξζξ. 473, ην 

έλδηθν κέζν αζθείηαη κε δήισζε ζην γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ 

απόθαζε ή ζην γξακκαηέα ηνπ Δηξελνδηθείνπ ή ζηνλ Πξντζηάκελν, ηεο πξνμεληθήο 

αξρήο πνπ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθό θαη ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ θαηνηθεί ή 

δηακέλεη πξνζσξηλά ν δηθαηνύκελνο...". Από ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ απηώλ 

πξνθύπηεη όηη, ε αίηεζε αλαίξεζεο κε δήισζε επηδηδόκελε ζηνλ Δηζαγγειέα ηνπ 



Αξείνπ Πάγνπ, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη εκεξώλ από ηελ θαηαρώξεζε ηεο 

ηειεζίδηθεο απόθαζεο ζην εηδηθό βηβιίν, κόλν θαηά θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο 

κπνξεί λα αζθεζεί παξαδεθηά. Σέηνηα απόθαζε είλαη εθείλε πνπ επηβάιιεη ζηεξεηηθή 

ηεο ειεπζεξίαο ή ρξεκαηηθή πνηλή, όρη όκσο θαη ε απνξξίπηνπζα, γηα νπνηνλδήπνηε 

ιόγν, σο απαξάδεθηε ή αλππνζηήξηθηε ηελ έθεζε θαηά ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο ηνπ πξσηνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ (Οι.Α.Π. 5/2000, Α.Π. 736/2016), ε 

νπνία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 501 παξ.1 Κ.Πνηλ.Γ., κπνξεί λα αλαηξεζηβιεζεί, αιιά 

κόλν κε δήισζε, θαηά ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 474 παξ. 1 εδ. α' ηνπ Κ.Πνηλ.Γ., εληόο πξνζεζκίαο δέθα εκεξώλ από ηελ 

θαηαρώξεζε ηεο ζην εηδηθό βηβιίν θαη' άξζξν 473 παξ.1 θαη 3 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα θαη 

όρη κε δήισζε επηδηδόκελε ζηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε νπνία αθνξά 

κόλνλ -ηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε. Δμάιινπ, θαηά ην άξζξν 476 παξ. 1 ηνπ Κ.Π.Γ., 

όηαλ ην έλδηθν κέζν αζθήζεθε θαηά βνπιεύκαηνο ή απόθαζεο ρσξίο λα ηεξεζνύλ νη 

νξηδόκελεο γηα ηελ άζθεζε απηνύ δηαηππώζεηο, ην αξκόδην λα θξίλεη επ' απηνύ 

δηθαζηηθό ζπκβνύιην ή Γηθαζηήξην (ζε πκβνύιην) κεηά από πξόηαζε ηνπ 

Δηζαγγειέα θαη, αθνύ αθνύζεη ηνπο ηπρόλ εκθαληζζέληεο δηαδίθνπο, θαινπκέλνπο 

πξνο ηνύην, θεξύζζεη απαξάδεθην ην έλδηθν κέζν θαη δηαηάζζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνζβιεζέληνο βνπιεύκαηνο ή απόθαζεο θαη ηελ θαηαδίθε ηνπ αζθήζαληνο απηό 

ζηα δηθαζηηθά έμνδα. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε κε ηελ πξνζβαιιόκελε κε αξηζκό 

2453/2017 απόθαζε ηνπ Πεληακεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ απνξξίθζεθε σο 

αλππνζηήξηθηε ε κε αξηζκό 599/21-10-2016 έθεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο 

θαηεγνξνύκελνπ Π. Λ. ηνπ Α. θαηά ηεο κε αξηζκό 3796/2016 απόθαζεο ηνπ 

Σξηκεινύο Δθεηείνπ θαθνπξγεκάησλ Αζελώλ κε ηελ νπνία είρε θαηαδηθαζζεί γηα ηελ 

αμηόπνηλε πξάμε ηεο άκεζεο ζπλέξγεηαο ζε απάηε επί Γηθαζηεξίσ ην πεξηνπζηαθό δε 

όθεινο ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην πνζό ησλ 120.000 επξώ ζε θάζεηξμε έμη 

(6) εηώλ. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην θαηά ην άξζξν 473 

παξ. 3 ηνπ ΚΠΓ βηβιίν ζηηο 5/10/2017 ν αλαηξεζείσλ άζθεζε ηελ από 24-10-2017 κε 

αξ. πξση. 10004/25/10/2017 αίηεζε αλαίξεζεο κε δήισζε πνπ επηδόζεθε ζηελ 

Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηελ 25 Οθησβξίνπ 2017. 

ύκθσλα, όκσο, κε ηα πξνεθηεζέληα, ε αίηεζε απηή δελ αζθήζεθε λνκνηύπσο, αθνύ 

ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε πνπ απέξξηςε ηελ έθεζε σο αλππνζηήξηθηε δελ είλαη 

θαηαδηθαζηηθή. Δπνκέλσο, εθόζνλ εηδνπνηήζεθε ν αλαηξεζείσλ ζρεηηθά κε ην 

παξαπάλσ απαξάδεθην, δηα ηνπ νξηζζέληνο αληηθιήηνπ δηθεγόξνπ ηνπ ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 476 παξ. 1 Κ.Πνηλ.Γ. όπσο πξνθύπηεη από ηελ επηζεκείσζε ηνπ αξκόδηνπ 

γξακκαηέα ζην θάθειν ηεο δηθνγξαθίαο θαη απηόο δελ παξαζηάζεθε ζην παξόλ 

ζπκβνύιην, πξέπεη λ' απνξξηθζεί ε θξηλόκελε αίηεζε αλαίξεζεο σο απαξάδεθηε (αξ. 

476 παξ. 1 θαη 513 παξ. 1α ηνπ Κ.Πνηλ.Γ.) θαη λα θαηαδηθαζζεί ν αλαηξεζείσλ ζηα 

δηθαζηηθά έμνδα (αξ. 476 Κ.Πνηλ.Γ.). 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

 

Απνξξίπηεη ηελ από 24/10/2017 κε αξ. πξση. 10004/25/10/2017 αίηεζε - δήισζε ηνπ 

Π. Λ. ηνπ Α. θαηά ηεο κε αξηζκό 2453/2017 απόθαζεο ηνπ Πεληακεινύο Δθεηείνπ 

Αζελώλ. 

 

Καηαδηθάδεη ηνλ αλαηξεζείνληα ζηα δηθαζηηθά έμνδα ηα νπνία αλέξρνληαη ζε 

δηαθόζηα πελήληα (250) επξώ. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ 2017.  

Καη  

Δθδόζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2018. 



Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
  

 


