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Aποτελοιiμεγo απ6 τοug: Aγγελlκη Σπεταεpoπoι]λου, Πρdεδpο EφετΦv Δ.Δ',
Eλπfδα Αvδροvικdκη.Γουδri καl tωαwα Kαpαμπdταoυ -Eloηγriτρlα, Eφιiτεg Δ,Δ., Ι(α|
γραμματfα τοv lωdwη Pηγα, δlκαατtκ6 υπdλληλo,

σ ιJ v ε δ ρ Ια α ε δημ6αα σTο ακροατfiριδ τοu ατlg 1 lουvΙοu 2α17, γtα γα
δlκdοεl Τηv με ημερομηvΙα κατdθεαηE 5 lαvοuαρlοu 2009 (αμθμ. κατζιX. ABEM
3θ40/4.

1

2.201 5) fφεοη,

o

U

Eλληuκοti Δημοοiου, ποU εκTΤρoαωπεiταl απ6 :οv Πpolbτdμεvο Τηζ
Δ.σ.Y Κηφlαdq. καl δεv παρααταθηκε,
T

κατ

ιi'o,

Π,

κατοΙκοUΞ

Aττlκξg (οδ6t

E,αp,|),oοπο[οEτrαpαoτdθηκεμεrοvπληρεξotαοδlκηγoροAγαατdgιο
AΦoΦ$αfμφωvα με τηv απi 31 '5'2a17 fγγραφη δηλωαξ του ( dpθρο 133 παρ.

2

l(ΔΔ }, πoυ κατfθεσε στη Γραμματεiα Τoυ ΔικαατηpΙοu.

Το Δtκαoτflρlο, ιiκουσε Tο δrdδrκo ποU παραοτdθηκε,
αvαφtρovΤα} σΤα πρακτικd'

o οποfo6 ζfτηαε

6αα

Mελfτηοε Tη δlκογραφΙα
Σκf φθηκε

oιiμφωvα με τo ν6μo.

1, Eπεlδξ, βt τηv κρlvδμεvη θφεαη, η οπο[α v6μ:μα φθρεταl για αuζξτηαη
εvΦγnοv του ΔlκαατηρΙου τοιlτοu. μετd τηv 10185/2ο1δ παρατrεμτnlκη απδφααη τou
Tplμελοιi5 Δlοlκητtκο0 ΓΙpωτοδlκεiου AθηvΦv. κα| για τηv αοκηαη τηζ οποΙαg δεv απαlτεiται

η καταβoλ{ παραβ6λου, ζητεiταl. παραδεκrιilg, η εξαφdvlση Tηt 6125ι2aa8

ορroτlκ(E

απ6φααη6 του Μovομελo0g Δlotκητlκο0 ΠρωτοδlκεΙoυ AθηvΦν. Mε τηv απ6φααη αυτη
*γιvε εv μfρεl δεκτη η, με ημερομηvΙα κατdθεαη6 1ο.1Ο,2οοr, αvακοπη του εφεαiβλητοu,
ακυρΦθηκαv α) εv μfρει η υπ.αρlθμ' 4343126.r.2006 τΤρdξη ταμεακξ6 βεβαrΦαεωζ TοU
αpμοδiου οργdvου τη6 ΔYO KηφlαdE κσι περιορioθηκε Tο τClμε|ακΦg βεβαrωrdo, οε βαροq
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του εφεαΙβλητoυ, ποα6 ατιE 197-48ο,ευpΦ, καl β) η ι.ιπ,αρlθμ. 1686122.9.2ο06 εκθεδαγαγκασT|κξ6 καταα;1θοεωg τoυ δtκαοτlκοι3 επμελητξ του ΠpωτοδlκεΙοu ΑθηvΦv BααιλεΙοu
Δdμου, που δtεvεργiiθηκε βdoa τηζ TTροαγαφερ6μεvηg ταμεlακrjE βεβαΙωoηg.
3, Eπεlδ{, oτο dρθρο

l53

τou KΦδtκα Ποlvlκl]E ΔlκovομiαE, oρΙζεται Φτl : κ1. Οl

γραμματεit τωv ποιvικΦv δlκαοτηρΙωv oφεiλουv vα βεβαlΦσοuv oτo δημ6αo ταμεiο τα
ποαd τωγ ποιvΦv οε 1ρημα, μαζ| με Tlζ υπ6λοlπεE προοαυξηαεIg, μθαα οτοv επΦμεvo
μrlvα απo τδτε που fγlvαv αμετακλητεg ol απoφdoεlE πoU Τlζ επθβαλαv.2. aι δlατdξειE τωv
παρ. 4 fωE 7 τoυ dρΘρου 588, καθΦ9 καl τo dpθρο 589, εφαρμ6ζοvταt αvdλογα και ο,αυτξ
τηv περΙπTωση. ΩE πpoE τα uπ6λolπα ιo10oυv oι διατdξaζ τοU

κΦδlκα <Περi εrαrrρdξεωg

δημοαiωv εσ6δωvlr,, εκτlE αv εlδικη διdταξη opiζεl δlαφοpετικd>l' καl αrο dpθρο 588 , 6τl

:

κ1. ".... 3. oι γραμματεΙζ τωv πolvlκιilv δκαατηρiωv oφεΙλουv μtαα ατοv ε'πδμεvο μlvα
απ6 τδτε πoU οl αποφdοεlq ξ τα βoυλει1ματα γΙvοvταl αμετdκλητα vα βεβαΦvoυγ ατo
δημrαιo ταμε[α τα πoαd τωv εξ6δωv ποU d;ουv εmβληθεi καl δεv f1ουv ακδμα ειαπρα1sεΙ
Περαrtρω,, σTο dpθρo4 παρ. 1 τοu v.6ffi/t977 (A,21sl,,6πω9 η δldταξη αuτr]
αvτ,καταfiαθηκε απ6 το ιipθρο 24 του v. 2145/1993 ( A, 88 ), ορΙζεταl δτl : <J. Tα πoαα
..,..))*

τωv επιβαλλομfvωv oε xρr]μα πotvΦv, καθΦg κα| τα ποαd ποu Trρoκ0πτοuv απi τη
μετατpοπξ ]ωv στερητlκιilγ τηg ελευθερiαg ποruΦv, πρoσαυξdvοvταl, κατd τηv εiαrrραξη
,

σε τΤοσοστ6

92o/o.

(2717|1999,

A.

2,

,,.,''''

97}, oρiζεταl

Εξdλλοu, οτο ιiρθρο 224 τον Κιi:δlκα Δlolκητlκη6 ΔlκοvομΙαg

δπ : κ1. Tο δlκαοτξριο ελ€γ1ει τηv πρoσβαλλ6μεvη πραξη

κατd το vδμο καt τηv οuαiα. oτα δplα τηζ αvακοπη6, τα οποiα προοδlορlζoιrrαl απθ τουg
λΦγοuE και Tο αlτημd Tηζ. ..... 4" Στηv περiπτωαη TηE αvακοπfrg κατd τηg ταμεlακξg
βεβαiωοη5 επτρ*πετα| ο τΤαρεμπiπτωv tλεγ1οg κατd το v6μο κα| Tα πpdγματα τou τΙτλoυ

βdαεl τoυ οποfομ θγIvε η βεβαΙωoη, εφ6αov δεv προβλ6.πεταl κατ.αuτοιj fvδlκο βοηθημα
TΤοU ε]TlΤρθπεt τοv iλεγxδ του κατd το v6μo καt Τηv οuαiα η δεv υφiοταται α1ετlκΦ6
δεδlκααμθvο ....,}.

4' Eπειδξ, απ6 το αυvδυαομδ τωv πlο πdvω δlαταξεωv oυvαγεταl

6τl, αε

περiπτωoη αvακοπιig κατ* ταμειακη6 βεβαiωαηg, η οποiα διεvεργfθηκε με v6μlμο τiτλο
αποφααη ποιvtκοιj δικαοτηpiου, TΙου επιβdλλεl χρηματ:κξ πolvη, μπορο0v, παραδεκτιjrg'
vα πpοβληθο0v λ*γοl

αφοροιiv τη vομlμ6τητα τη6 βεβαlωθεΙααE πρoααuξησεωξ Tηζ
ωE ιivω 1ρηματlκηq ποlv;JE, σε τΤοσοστ6 92a/o' Kαl τοιjτο, δlοτι τo τrοo6 Tηζ εv λογω
πpοoαuξησεωt δεv επlβdλλεταr με Tηv απlφαoη τoυ ποlvlκoιj δlκαατηρΙοu, αλλα
βεβαlΦνεταl ταμεlακιilζ βdoει ΧρηματΙκο0 xαταλiγοu TrοU,αποαrθλλεται απδ το γραμματtα
τTοιJ
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τQU δΙκασTηρiοU αι,,Τοι]

πρo$ τηv αρμ6δ|α Δ.ο.γ. κα, κατd τoυ οΤTοioυ δεv Τrpοβλ*πεTαl
αακηαη προσφuγη ουσiαζ.

'

5. Eπεrδ{,
τΤprdσπση

περαιTεpω, σΤo αρθρo

6 τηζ Ξυρωπαik{6 ΣuμβdσειtJζ γ|α

η

Τηv

Δlκαlωμdτωv ΤoU AvθρΦπoυ κα| Tωv θεμελ:ωδΦv ελεuθεpιιi:v (ΕΣΔA),
η
οπoΙα κuρΦθηκε με το v.δ. 53/1974 (A'256), oρζοvταl τα εξηE <<.1,
:
Παv πρδαωποv f1εl
ΤιΙJv

δlκαΙωμα 6πω9 η υπ6θεοiE του δ:κααθη δlκαiω6, δημοoΙα καl εvτ6g
λογlκflE πpoθεαμΙαg
υπδ αvεξαρτ{του καl αμερολξτπou δlκαοτηpΙoυ, vομiμωg λεlτοuργο0vτοg, το
οποioι/ θα
απoψαC,Ιση ....." επ|, του βαοiμου παοηg εvαvτiοv τoU καTηγoρiαE
ποlvικ{g φ*oεωζ .....11.
|-| διdταξη αυτη δlθπεl το α0vολο τηg ποιvlκηg δlαδlκαα[αE,
περrλαμβαvoμθvηE καt τηs
εTr|μεΤρηαεωE τηg πolvriE αvηκεl ατο δrκdζov δlκαατξρlo, τo οποio πρθπεl
vα πληροΙ πE

αvαφεp6μεvεg σTο

'

ωζ dvω

dρθpο προUπoθfοεlg Τηζ vΦμlμηg λεlτouργΙαg,

τηξ

αvεξαpτηαiαg καl Tηζ αμερoληψΙαE καl vα προoφθpεl τlE πρoβλεπ6μεvεE ατηv Ιδlα δldταξη
δlαδlκαoτlκfE εγγuηαεlE ( πρβλ EΔΔA απ6φααη Easterboοk κατd l-,|vωμ€vου BααιλεΙου τηg

'6.20ο3 ). Kατ.ακολουθΙα Τωv αvu,Tfρω, εivαl αvτΙθετεE στηv εv λδγω δldταξη τηζ
EΣΔA κfl μη εφαρμοfi€εE, κατ. dρθρο 28 παp. 1 τοu Συvτdγματoζ, ο| δlατdξπg τoυ
12η6

dpθρoυ 4 τrαp. 1 του v. 66311977, 6πωζ αvτlκαTαατdθηκαv απδ τo ιipθρο 24 του v.
214511993, κατιi το μtροg τοUξ τΤοU opΙζοuv δτt τo ποo6 τηg επlβληθεΙοα6 απδ οριαμfvο
ποlvlκ6 δlκαατ{ρlο 1ρηματlκηE πolvη5 πρooαυξdvεTαl, κατd τηv εiαπραξη, oε ποαooτδ
g2%, Καl τοιjτo, δ16τl οl δlατdξειg αυτfE
61οuv,
κατ,ουαΙαv, ωg α1Toτ€λεαμα

δτ;, εvΦ

οpιαμθvο πρδoωπo καταδlκdζεταl απ6 ποlγlκ6 δlκαοτ{pο σε
xρηματlκη πolvfr οριομ€vοu
ιiψουE, η επrμfτρηση τηζ οπoiαg, εvτ6E τωv ορΙωv που δlαγpdφεl ο v6μog,
γivεταl απδ τo
εv λδγιυ δlκαοτξρlο, κατ,εκτ[μηση.τη5 προσωπtκδτηταE του δρdoτη, τηζ οlκovομlκξE τοU
ΘfαειrlE κα| Ιηt βαριiτητα6 τoυ εγκλQματog, που δlfπραξε, καt Trρoζ επiτευξη τωγ ακoπΦv

Τηζ γεuκrjE καl εlδlκηE προλfiψεωg τωv εγκληματωv, ακολo0θα.rE, με αποφααεlE
δtotκητlκΦv οργdvωv, τToU λαμβιivovται, κατ"εφαρμογη vδμoυ ΤTοU απoοκοπεi
αποκλεlαrlκd ατη διαφι3λαξη τωv ταμε|ακΦv αυμφερδvτωv τoυ ΔημoοΙoυ, o καταδlκααΘεig
υποβ&Mεταl, τελlκΦs, Y]α το fγκλημα πoU δtEπpαξε, oε ποlvη οημαvτικd πρooαuξημfvη
oε οxd,αη με αυτηv που αρΧ|κΦE τoυ επβλξθηκε απδ το πoιvικ6 δrκαατξprο.

.

6. Επειδη,

τ6λοE, ατο dpθpo

?0 του

Συντdγματο6, προβλdπεταt Φτl

:α1.

Kαθf'vαg f1εl δlκαiωμα στηv παρo1r] θvvομηg προατααlαE απδ τα δlκαoτηρlα |(cΙt μπoρεΙ
vα αvαπτιiξεl οε αυτιi τlg απδψεlE ToU γlα τα δrκαιΦματα η ουμφdροvτd του, 6πω9 vδμοq

Ap
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ορiζεl ...".). Περαrτ€ρωl

1

T

στo dρθρo 4 τou KΕAE, πρoβλ€πεταl

6τl : <Αμα ,η

βεβχιiιoε,

πoαο0 τlv66 εtg τo Δημ6oιov Tαμεiοv ωζ δημοαioυ εο6δου ο AιευθυvτηE

Ταμεiοιl

υπo1ρεoι3ταl επΙ πεlθαρxlκ{ αυτo0 ευθ0vη vα αποσTεiλη προE τov oφεtλ6τηv ατομlκl,1v

ειδoπoiηolv. δυvdμεvοE Ι(αl

vα

κοlvοποl{oη ται3τηv, περlf1ouoαv

τα ατοl1εiα

τοU

oφεlλθτου, το εΙδog καt το ποαδv του 1ρθουξ, τo οlKovομlκ6v 6τo9 εrg ο αvξκεI τοθτο, τοv

αρlθμδv κα| τηv 1ροvολoγiαv τoυ τρtπλoτιiπoυ βεβαlΦαεω6 καI τηv 1ρovολoγiαv
πληρωμηq τou 1ρ€ουq d εκdατηg δ6oεωζ εlζ περiπτωolv καταβολιlg αg δ6αε19. 1-|
εlδoπoiηαιg α0τη απooτtλλετα| τΤροζ τοv oφεrλfτη δlα τηE Tα1υδρομlκι]E Yπηρεoiαg {
δt,uπαΜι]λωv του ΔημοαΙου ΤαμεΙοu ..... 2. |.{ κατd τηv πρoηγοuμfvηv παρdγpαφοv
κo|vοπolουμ€vη

ατoμlκ{ εlδoπoΙηolq δεv εξομοιoιiταI τTρoq τηv επtTαγηv τrροg πληρωμηv.

3. l{ παρ6λεtψlE αποαrολη6 Tηξ κατd Τηv παpιiγραφοv 1 του παρ6vτοg

dρΘρou

εlδοποlηαεω6 οuδεμΙαv αακεf επΙδραolv επΙ τoU κ0pouq τωv κατd τοU οφειλEτου
λαμβαvομθvωv αvαγκαστ|κΦv μ€.τρωv>'

7. Eπειδη, κατd τηv θvvοια τωv αμθοωζ π!ο πdvω δlατdξεωv, η

ατομlκη

ειδoπoiηoη τoU ιiρθρου 4 τoυ KEAE, η οπoiα ακολουθεi τη vομ6τυτΤη ταμε1ακη βεβαiωαη
τοu τrοαο0 τοu 1ρθoυ6 τοU oφεlλθτη του AημοoΙou, αποσκoπεi oτο vα γvωστοπolηθεi.ατοv
oφεlλfτη τo 1ρfοE τοU καl η αlτiα αυτοU, ο0τωg Φoτε ο αvωτfρω vα εlvαl αε θθαη vα
oτραφεΙ, με Τα fvδtκα μ€oα που πρoβλdπεl ο K,Ε,Δ.E. καl, fiδη, ο K,Δ.Δ., ητol με αvακoπη
καl, εvδεxομfvω6, με αiτηoη αvαατοληg εκτελfοεωg, κατd τoυ νομΙμou τΙτλου fr vα πpοβεΙ
αε ρ0θμιαη τoU 1ρθουg τou. Εv6ψε| τωv αvωτ€ρω, καl κατd oιiμφωvη με τo αρθpο 20 παρ.

1 του

ΣυvτdγματoE ερβηvεiα τηg δrατdξεωg τοu dρθpου

4

τoU Κ.E.Δ.Ε., τυ1δv μη
κοlvοτοΙηοη τηζ ατoμικι]E ειδoπoιηαεωζ στον oφεlλ.fτη, η oπoiα θα εξε ωE αποτ€λεσμα vα
απωλθαεl αuτ6g οριαμθvo οταδιο δlκoνομlκηζ προστασiαE πρo τηq ληψεωE αvαγκααrlκοθ

μfτρoυ εκτελfcrεωg, δπωE η κατdo1εoη κtvητιilv fl ακvητωv TοU κα| ο εκπλεrατηρrαoμl6
TοUs, καθlστα ακυρωτθε5 Τlζ εv λδγω πρdξεlg εκτελθαεωg ( ΣτE 29Ι2ο13,270112011,
1806/2011, 17CI5l2ο08, 7ο8/2οο8, 1639/2ο03, πρβλ,

ΣτE 1623/2ο15, 4357ftaΜ,

1477ι2014),

8. Eπεlδη, στηv πpoκεlμθvη περiπτωoη, απo τα ατοl1εΙα ΤοU
πpοκιjπτοUv τα εξηs : Mε Tηv 1548Ι20"12.2005 απ6φααη ΤοU Τρlμελο0g

φακdλοu,

Eφετεiου

Πλημμεληματωv ΠεlραlΦ6, ο εφεαiβλητοg καταδrκdαθηκε οε ποlvξ φυλdκloηE 8 μηvιilv,
μετατρfψlμη σε xρηματtκd ποιvξ, προζ 4'40 ειlρΦ αvd ημfρα φυλdκlαη6, γlα κατοxη
εμπορειiματοζ

τΤοU

εi1ε εloα1θεΙ καt τεθεi οτη γεvlκη κατgγαλωoη, κατd τρoπο gυvιστΦvτα;

4.
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το αδΙκημα τηζ λαθρεμτrοpΙαg. Mε τηv lδlα απiφαοη επrpλι]θηκε στοv εφεοΙβλητο καl
11pηματlκt] πolvιi, ιiψοu6 197,26ο εuριil, κατ,εφαρμογη Tηζ δlατdξεωg του dpθpου ,16Ο

τrαp,Z τοU v. 296ο/2sο1, α0μφωvα με Tηv οποΙα εdv για οποtovδι}πoτε λδγο καταατεΙ
αδθvατη η δημευoη τωv εμποpευμdτωv, που απoτελοιiv τo αvτlκεiμεvο τηζ λαθρεμποpΙαg,
επβdλλετα! στοv fvο1ο 1pηματlκ{ πolvli, Ιoη με τηv αξfα ClF γωv εμΙΤοpεuμdτωγ αuτΦv,
καΘΦg και Tα Eξoδα τη6 δΙκηE, ι3ψoυE 220

ευρΦ. Fl απlφααη αuτη απoτ€λεαε το vδμlμο

τiτλο ψα , βdoεl α11ετlκοιi xρηματ|κοti καταλ6γου ΤηE Γραμματfωζ τou EφετεΙου ΠεlραlΦg,

βεβαiωαη αε βιiρoq του εφεοiβλητoυ, με τηv υπ,αplΘμ. 4343/26r.2οο6 πρdξη ταμaακr!5
βεβαΙωοηg αρμoδiοu οργdvοu τηg ΛΟY Kηφlαldg, του αuvoλικoιJ ποοοιj τωv 378.959,2ο
ευpΦ, απδ το oποiο 1g7.2rο ευpΦ αWlσΤolχo0v ατηv επlβληθεΙαα, κατd τα αvωτ€pω
1pηtr'lατtκ{ πoιvfr, 22CI ευpΦ oτα επlβληθEwα δικαατlκd θξoδα καl 181 .479,20 εupΦ ατηv
κατG 92% πpooαιiξηση τηE ωg dvω 1ρηματlκξg πolvfr5, καT" εφαρμογη τηξ δlατdξεωE του

,

dpθpοu 4 παρ. 1 τοu v' 66311977. Aκoλο8θωE, δuvdμε| τηζ υπ,αρlθμ. 253/26603/200s
€γγpαφηζ παραψελΙαE ΤοU ΓΙροi.οταμEvou τηζ Δ.ο,Y. KηφlαtdE, με τηv υπ,αplθμ.

168r/22.g.200r fκθεοη αvαγκαατικ{g κατααx€αεωE ΤοU δlκαcrτlκo0 επrμελητi! Του
Πpωτοδlκεiου AθηvΦv Bαolλεiοu Δξμoυ, καταοxfθηKε αvαγκαστlκd,
γlα τηv lκαvοποΙηoη

τηg αvωτfpω αTΤα|TξαεωE, τo εtδlκδτερα αvαφερ6μεvο σΤηv εv λ6γω fκθεαη ακivητο
lδlοxτηoiαs Tου εφεolβλ{του' Σ1ετlκιΙ:E. ατο φdκελο τηg δrκογραφiαg, περΛαμβdvοvταl : α)
η υπ,αρlθμ. 3987/3.7.2οο6 ατoμlκtr εlδoπoΙηαη 1ρεΦv του Πρoibταμfvοu τηE Δ.o.Y.

Κηφlαtdg,

η οπofα απευθ0vεταl πpoE τov

αvακδτTτοvTα και στηv

οποiα αvαφ€ρεταl ο

αplθμ6E κα| η Xροvoλογici τηE 4343126,6.2ο06 πρdξεωE ταμεlακ{E βεβωΦαεωg, καθΦg και
η αtτiα καl Το ποoδ τοιl 1pdουg καl β) η υπ.αριθμ. 21440/6697/2οο6 ατομlκη εtδοποΙηοη
ληξlπροθ€σμωv

1ρεΦv πρo καΤασXfαεωE του lδiοu ΠροΤαταμtvoυ Δ.o.Y', η οποΙα, επΙαηg,
απευθιJγεταl πpoζ τov εφεαiBλητο καl οτηv οτrοΙα αvαφ*pετα| To ποαδ τoυ 1ρθουζ ΤoU,

χωρ'g να γΙvεταl μvεiα Tou αρ€μο0

και τηg 1ροvολογΙαE τηζ πρdξεωE

ταμειακηE

βεβαtιilοεωE αυτoιi l(α| τηζ αtτΙαg τoυ 1ρθouE. Κατd τωv πρdξεωv αυτΦv ο εφεοΙβλητο5
dακηoε Tηv' με ημερομηvΙα κατdθεoη6 10.1ο.2006, αvακοπξ ζητΦvταg τηv ακ0ρωαξ τoυg,
Mε τηv εκκαλο0μεvη απ6φαση η αvακoπη αυτη dγιvε εv μfpεr δεκτη , ακupωθηκε εv μ*ρεl

η υπ,αριθμ' 4343126.6,2006 πρdξη ταμεlακηq βεβαιΦoεωζ ΤοU αρμοδiου οργdvoυ τηE
Δ.Ο.Y ΚηφloldE κα1 περ|oρiαΘηκε τo ταμε|αι(ΦE βεβαtωτ€o πoα6 ατ16 197.480 ευρΦ,ξτοl
197.2θο εuριil πoU ανT|στοlxοuν αrηv επlβληθεiαα xρηματικr,1 ποrvη καr 220 ευpιil, ποu
αvτloτotxοι]v στα επlβληθivτα δlκαατlκd fξοδα, εvΦ ακυρΦθηκε η υπ,αρlθμ.

Αp'-t$g*E,.. Aπ,ΩE.g.Ω.n
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1686/22.9.20ο6 tκθεοη αvαγκαoτlκη6 καταο1€οεωg

Του δlκαoτικo0 επrμελητη τoil

Πρωτοδlκεiου Aθηvιilν BαolλεΙoυ Δ{μου. Elδlκδτερα, το πρωτδδικο Δlκαατ{ρlο δ€xθηκε

to1uρlομ6 του εφεαiβλητoυ δτι ο υπολoψομ69 Τηζ πρoσαιjξηοηg g2σ/ο

εττ|

Το\l

τηζ Xpημαπκηq

εmβληθηκε απδ το ποlvικ6 Φκαoτ{plο, εΙvαl μη viμlμοg , δtΦτlπαpαβlιiζεl
τo dρθρo θ παρ. 1 τηζ EΣΔA, καθδοο ουvεπdγεται τηv τελtκr] επrμ€τpηση Tηζ ποlvξg l1r

πolvξg,

τToυ τoυ

απ6 το αρμ6δlο δικαοτηρlo, αλλd απδ dΜο δημδolο 6ργαvo. Γlεpαlτθpω, απθpρlψε τοv
lα1υρ:oμδ τoυ εκκαλο0vτoE Eλληvlκo0 ΔημοοΙou , 6τt ο παpαπdvω λ6γοE, απαραδθκτωE,
προβλ{θηκε στα πλαΙαια Tηζ αακηθεΙoαE αvακοπrlE καl 6χl κατ6πlv αοκηoεωg
προοφυγξq, κατd του oικεΙoι.l 1ρηματlxo0 καταλδγοu τηg Γραμματ€ωζ ΤοU Eφετεioυ
ΠεlραlΦE, δt6τι απδ καμΙα δldταξη δεv πρoβλfπεταt dακηοη πρoοφυγηg οuα[αE κατd του
)φηματ|κοιj αuτο0 καταλδγoυ. TθλoE, το Δlκαατr]ριo δf1θηκε δτl, μη v6μtμα ουvτd1θηκε οε

βdροq ακtvητοu του εφεαiβλητου, η uπ,αριθμ. 1186/22.9-20θ6 fκθεαη αvαγκαατlκηE
κατdq11εoηg, δ16τι δεv ειxε προηγηθεΙ vομ6τυπη κοιvοποΙηαη σε αuτ6γ ατoμικξE
εlδοποlηoεωζ, με τηv οποiα vα εvημεριilvεταl γ|α τη δlεvεpγηθεΙαα αε βdροE τοu βεβαΙωοη
κα| γlα τηv απΙα κα| τσ υψοζ τηE οφεΛηt τοU,

δτl ο

9" Eπειδ{, με τηv κμvδμεvη tφεoη, το εκκαλo0v ΕΜηvtκo Δημδοlo lο1υρiζεταl

uπολογtσμδζ τηt πρoσαιjξηαηE ποοooτo0 92% απδ το γραμματθα τοu αρμ6δlου
δικαατηρΙou προβλ6πεταl απΦ το vδμο, αφοpιi τοv απλs λογιαrικδ πρooδlοptcrμδ καl δεv

απoτελεf αvdθεοη τηg επluθΤρησηζ τηE τελlκηg πolv{E

οε δloκητlκ6 δργαvο, 6πωE

εαφαλμθvα fκρtvε η εκκαλοιiμενη απδφαοη. Περατ6ρω, το εκκαλoι3v lqtuρiζεταl 6τl, ακ6μη
καl υπδ τηv οαφιilg αvτliρoυdμεvη εκδο1r], 6τl αυτι] η κρlαη εivαl οpθl], η εv λ6γω τΓρdξη,

ωE εκτελεατο0 xαρακτ{ρα πρdξη δtοlκηnκoO οργdvοu, θα μπορο0αε vα ελεγ1θεΙ με τo
θvδικο βοξθημα τηζ προσφυγdE καr δxl με αvακοπ{, κατd τα οριζομεvα ατη διdταξη ΤοU

dρθρου 224 παρ. 4 του 1(ΔΔ, 6πωE , επ[οηg, εοφαλμθvα δθ1θηκε η εκκαλοιiμεvη. σ
tα11uρloμ66, δμωζ, αυτ6E εv6ψει τωv δαωv αvαφfpΘηκαv στη μεiζοvε ακiψη, εivαl
απoρρlτπθoζ, ωζ αβdαμoE, καl κατd τα διjo ακfλη τoυ. Καl το0το δι6τl οt διατdξεq του

αρθρου 4 παρ. 1 του v. 663/,t977, lπωE αvτlκατασTdθηκαv απ6 τo dρθρο 24 τoυ v.
2145/1993, βdοεt τωv oποEωv γΙvεται ο λογιoπκΦE προoδloρlσμ6ζ Τηζ επlβλητ6α9
1ρηματtκ{g ποlv{g, κατ, οuοiαv οδηγεΙ oε fκδooη Τrραζηζ, απ6 δlolκηπκd οργαvο, τoυ
uψοuE τηE τελlκξg επlμ€τρησηξ Tηζ ποlvfrE τωv καταδlκαoθ6vτωv σε χρηματrκθg ποlv€E-

απδ τοlvlκd δικαoτηρια, και. σUvεπΦE οl
αvτ:κεΙμεvεζ σTo dρθρο θ παρ. 1 τηg

δlατdξεl6

EΣΔΑ.
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Eπεtδξ, περαtτ€pω,

προβdΜεταl απ6 το εκκαλοιiv Eλληvικ6 Δημδαιο 6τl, Tο
πpωτοβdθμlo Alκαατ{ρlο εαφαλμθvα πρo€βη σε εpμηvεiα τnυ δlκογρdφoυ
τηg αvακοπ{9,
oπο[α
εi1qε
ωE
απoτ€
λ
εαμα
η
Ιοv fλεμ1ο δldφopου λlγου αvακoπηg, αvτ[θετα απδ 6αα
επβfrλλοvταl απ6 τη δldταξη Toι, dρθρου 224 παp. 1 τοu l(AΔ,
καl το0το δtiτt,
η

εκκαλoιiμεvη απδφαoη, κατ.εoφαλμθvη εκτiμηαη τοU δ:κoγρdφου (αελtδα
1ο Τη{
απoψαoη$ δfχθηκε δτl προβλ{θηκε ωζ Ισχup|σμ6{ απδ τοv,
ξδη, εφεoΙβλητο, οτl η
frθεαη αvαγκααrlκηE xατdα1εαηg εκδδθηκε παρdvομα,
χωρlζ vα f1εl κοιvοπolηθεi
TΤpοηγοUμfvωg οε αuτδv αtoμtκη ειδοποΙηαη,
με τηv οποiα vα εvημεpΦvεταt γlα Tη
διεvεργεlα ταμεlακ{E βεβαiωαη6 αε βdρog τοu. καθΦE κα]
γtα τηv αtτΙα κα| τo 0ψog τη6
οφεlλrlg, εvΦ με Το δlκδγpαφο τηE αvακoπηg, ο αvωτθρω, προfβαλε δτl δεv ΤοU
κοlvοπotι]θηκε η πρdξη τηE Tαμε|ακf1g βεβαiωαη6,
1ωplg vα αvαφ€pετα] σε Trρdξη ατομlκηg

aδοπο[ηoη6.

ο

λδγοE, 6μω9, αuτδ5 τηs κpιvoμfvηζ εφ€αεωg, εΙvαl ατΤοppιπτEοg, ω5
αλuοtτεiΦE πρoβαM6μεvοE. Kαι γoιjτο δloτl, απ6 καvθvα σTοlχεiο του
φακ*λοu δεv
πpοκtlτπεl vομΦτυπη κo|vοπoiηαη 11 απoαroλη σTοv εφεσiβλητo παρ6μoια5 ατoμlκ{E
,
ειδoποιηαεωg, ο0τε καl εκεΙvη5 τη6 2644Ο t66g7!20o6 περi ληξrπρoθ6σμωv
προ τηζ
καταο;1tαεωg, με αποτθλεαμα vα μηv αvαπληρΦvεταl
η

XρεΦγ

'

κατd το dpθρo

4 τoυ KEΔE,

€Μεlψη Τηζ κolvοπolηαεωg ατομlκ{g εlδοποlξαεω5, 6πωE επlτdαοουv
τTροαvαφερ6μεvε6 δlατdξεq

κα

ο|

η εpμηvεIα τoυE καl vα καθΙoταταt, εξ αυτο0 τοu λ6γου, μη

v6μμη η λ'1ψη τoU αvαγκαατlκοι) μθτpου τη6 καTαq1dαεωg TοU σUγκεκρlμfvoυ ακlvητou
τοu εφεoiβλητoυ.

11. Επεtδη, κατ,ακολουθ[α τιοv αvωτ€ρω, η κptvlμεvη Eφεαη, πρfπεl vα
απορρlφθεi oτο oιjvολo Τηζ, καT.εκτΙμηoη δε τωv περtατdαεωv vα απαλλαyεΙ το εκκαλο0γ
Eλληvικ6 Δημ6αιο απδ τη δrκααrlκξ δαπdvη τoυ εφεοΙβλητoυ κα| τωv δfο
βαθμΦv
δlκαloδοο[αg (ιiρ9ρο

27

5 τtαp. 1 εδ. ε,του κΔΔ}-

Δ|A ΤΑΥTA
Aποppiπτε| Tηv iφεαη.

.

Aπαλλdααει τo Ελληvlx6 Δημδαlο απδ τη δlκαπτlκη δαπαvη του εφεoΙβλητου και

τωv δuο βαθμΦv δlκαlοδοαΙαq.

Αρ' θμΦs A.τrο φqgπ g:.sl

l{p[θηκε

$"#/20 t

7

Kα| αTTOφααIαθηI(ε σTηv AθrJvα

σTι{ 29 Σεπτεμβρiοu 2Ο17 κα|

δημοοtεtjθηκε σrηv Ιδια πολη, σE f κτακτη δημ*σlα αuvεδρlαοη σTθ ακροαTηplο
ΔlκαclτηpΙοu, σTIζ 2 ΟκτωβpΙοu 20 17.
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