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Α Π Ο Φ Α  Η 

 

 

Α. ΠΟΤΓΙΟΤΡΟΤ, Δ:   Η δηαθνξά ησλ δηαδίθσλ ζηε βάζε ησλ φζσλ 

αθνινπζνχλ κφλν ζιίςε πξνθαιεί φρη κφλν δηφηη ηα Γηθαζηήξηα έρνπλ 

αζρνιεζεί κέρξη ην Δθεηείν, κε κηα πξαγκαηηθά ήζζνλνο ζεκαζίαο 

ππφζεζε ελψ ζα έπξεπε λα είρε επηιπζεί εμ αξρήο απφ ην ίδην ην 

εθεζίβιεην ζρνιείν ψζηε λα κελ είρε δεκηνπξγεζεί θαη ην πξφβιεκα, 

φζν θαη δηφηη πξνθάιεζε αρξείαζηε ςπρνινγηθή νδχλε ζηελ εθεζείνπζα 

ηελ ψξα πνπ παλέηνηκε ζα ζπκκεηείρε ζε ζρνιηθή εθδξνκή ζην 

εμσηεξηθφ καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. 

 

Η εθεζείνπζα ην 2006 ήηαλ καζήηξηα ηεο Γ΄ηάμεο Γπκλαζίνπ ηνπ 

ηδησηηθνχ ζρνιείνπ κε ην φλνκα «Δπξσπατθή Διιεληθή ρνιή Φίιηπο» 

ηδηνθηεζίαο ηεο εθεζίβιεηεο.  ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2005-

2006 ε εθεζίβιεηε εμέδσζε Aλαθνίλσζε φηη ην ζρνιείν ζα δηνξγάλσλε 

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ Οιιαλδία, Βέιγην θαη 

Γαιιία ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 2006 θαη ην ηίκεκα 

ζπκκεηνρήο ήηαλ Λ.Κ.600. 

 

Η εθεζείνπζα εθδήισζε ηελ πξφζεζε ηεο λα ζπκκεηάζρεη θαη θαηέβαιε 

ην αληίηηκν ζπκκεηνρήο ζε δχν δφζεηο, φπσο πξνλνείην ζηελ 

αλαθνίλσζε.  Σν πξστ ηεο 30
εο

 Ινπλίνπ 2006, εκέξα αλαρψξεζεο ησλ 
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εθδξνκέσλ, καζεηψλ, ε εθεζείνπζα κεηέβε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ καδί 

κε ηνλ παηέξα ηεο γηα λα επηβηβαζζεί επί ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ζα 

κεηέθεξε ηνπο καζεηέο ζην αεξνδξφκην γηα αλαρψξεζε.  Δλψ είρε 

επηβηβαζζεί, ε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ ηελ θάιεζε λα εμέιζεη κε ην 

δηθαηνινγεηηθφ φηη δελ κπνξνχζε λα ιάβεη κέξνο ζηελ εθδξνκή, εθφζνλ 

δελ είρε εγγξαθεί γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο.  Ο παηέξαο ηεο 

εθεζείνπζαο πξνζπάζεζε λα κεηαπείζεη ηε δηεπζχληξηα εθφζνλ είρε 

δηθαίσκα κέρξη ην κεζεκέξη ηεο ίδηαο κέξαο λα πξνβεί ζε εγγξαθή ρσξίο 

φκσο απνηέιεζκα. 

 

Με έρνληαο άιιε επηινγή ε εθεζείνπζα εμήιζε ηνπ ιεσθνξείνπ θαη δελ 

ζπκκεηείρε ηειηθά ζηελ εθδξνκή.  Δλφςεη ηεο εμέιημεο απηήο ν παηέξαο 

ηεο δήηεζε ηελ επηζηξνθή ηνπ αληίηηκνπ εθ Λ.Κ. 600 αιιά ε εθεζίβιεηε 

αξλήζεθε λα ην επηζηξέςεη πξνβάιινληαο σο δηθαηνινγία φηη ε 

εθεζείνπζα παξέβε νπζηψδε φξν ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίαο πνπ 

πξνλννχζε  γηα ηελ εγγξαθή ηεο ζην επφκελν ζρνιηθφ έηνο θαηά ηηο 28, 

29 θαη 30/6/06 θαη φηη ην πνζφ είρε δαπαλεζεί γηα ηα δηάθνξα έμνδα ηεο 

εθδξνκήο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εθεζείνπζα. 

 

Σν πξσηφδηθν Γηθαζηήξην είρε ηελ επθαηξία λα αθνχζεη καξηπξία απφ 

κελ πιεπξάο ηεο εθεζείνπζαο απφ ηνλ ίδην ηεο ηνλ παηέξα Άιθε 

Αιθηβηάδε, θαη ηεο εθεζίβιεηεο απφ ηε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ Διέλε 
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Κσλζηαληίλνπ-Υξπζνζηνκίδνπ (Μ.Τ.1) θαζψο επίζεο  θαη απφ ην 

ζενιφγν θαζεγεηή Νενπηφιεκν ηαθαιιή (Μ.Τ.2).  Σν Γηθαζηήξην 

απνδερφκελν πιήξσο ηε καξηπξία απφ πιεπξάο εθεζίβιεηεο, θαηά 

πξνηίκεζε εθείλεο ηνπ παηέξα ηεο εθεζείνπζαο ηελ νπνία έθξηλε σο 

αηεθκεξίσηε θαη αληίζεηε κε ηε ινγηθή, πξνέβε ζε απφξξηςε ηεο αγσγήο 

θαη θαηαδίθαζε ηελ εθεζείνπζα ζηελ πιεξσκή ησλ εμφδσλ ηεο 

εθεζίβιεηεο.  Σν Γηθαζηήξην ζηελ απφθαζε ηνπ ελψ έθξηλε ηνλ φξν γηα 

εγγξαθή ζην επφκελν ζρνιηθφ έηνο σο νπζηψδε γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

εθδξνκή, ζεψξεζε ηηο εκεξνκελίεο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ εγγξαθή, 

δειαδή 28, 29 θαη 30/6/06, επί ησλ νπνίσλ ζηεξίρζεθε ε εθεζείνπζα γηα 

λα ππνζηεξίμεη φηη δηθαηνχην κέρξη ην κεζεκέξη ηεο 30/6/06 λα θάκεη ηελ 

εγγξαθή ηεο, σο ήζζνλνο ζεκαζίαο.  Η κε εγγξαθή ηεο εθεζείνπζαο  

έθξηλε φηη ζπληζηνχζε απφ κέξνπο ηεο εθεζείνπζαο παξαβίαζε 

νπζηψδνπο φξνπ ηεο ζχκβαζεο, νπφηε ε εθεζείνπζα δελ κπνξνχζε λα 

απαηηεί ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ησλ Λ.Κ. 600 πνπ πιήξσζε γηα λα 

ιάβεη κέξνο ζηελ εθδξνκή.  χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηνπ ην πνζφ απηφ 

είρε θαηαβιεζεί απφ ηελ εθεζίβιεηε ζην ηαμηδησηηθφ γξαθείν γηα 

πιεξσκή ηνπ αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ ηεο εθεζείνπζαο θαη άιισλ 

ζπλαθψλ εμφδσλ, γη’ απηφ θαη ε αξρή ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηνπ άδηθνπ 

πινπηηζκνχ πνπ είλαη ε βάζε ησλ αμηψζεσλ ηεο εθεζείνπζαο δελ 

ηπγράλνπλ εθαξκνγήο. 
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Η πξσηφδηθε απφθαζε βάιιεηαη κε ηξεηο ιφγνπο έθεζεο.  Κχξηνο 

άμνλαο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο εθεζείνπζαο απνηέιεζε ν πξψηνο 

ιφγνο έθεζεο φηη ην Γηθαζηήξην ιαλζαζκέλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε εθεζείνπζα παξέβε ηνλ φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνξνχζε ζηελ 

εγγξαθή ηεο ζην επφκελν ζρνιηθφ έηνο.  Ο δεχηεξνο ιφγνο έθεζεο αθνξά 

ζηε ιαλζαζκέλε εξκελεία πνπ έδσζε ην πξσηφδηθν Γηθαζηήξην ζην 

κέξνο ηεο Αλαθνίλσζεο πνπ πξνλνεί γηα ην δηθαίσκα ηεο εθεζίβιεηεο 

θαηαθξάηεζεο πνζνχ εθ Λ.Κ.100 απφ ην αληίηηκν ησλ Λ.Κ.600 ζηελ 

πεξίπησζε πνπ καζεηήο ελψ είρε δειψζεη ζπκκεηνρή, εμ ππαηηηφηεηαο 

ηνπ δελ ζπκκεηάζρεη ηειηθά ζηελ εθδξνκή.  Ο ηξίηνο ιφγνο έθεζεο 

αθνξά ζηελ ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε ηεο καξηπξίαο ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ 

ζρνιείνπ (Μ.Τ.1)  θαη ηελ απνδνρή ηεο ζηε ζπλέρεηα απφ ην πξσηφδηθν 

Γηθαζηήξην γηα λα θαηαιήμεη ζην ηέινο ζηελ απφξξηςε ηεο αγσγήο.  

 

Aπφ πιεπξάο ηεο ε εθεζίβιεηε ζηεξίδεη σο απφιπηα νξζή ηελ απφθαζε 

ηνπ πξσηφδηθνπ Γηθαζηεξίνπ εθ’ φισλ ησλ πηπρψλ ηεο δηαθνξάο 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο καξηπξίαο θαη ηεο λνκηθήο 

πηπρήο ηεο ππφζεζεο. 

 

Κξίλνπκε φηη πξνέρεη θαη’ αξράο ε εμέηαζε ηνπ 1
νπ

 ιφγνπ έθεζεο πνπ 

αθνξά ζηελ θαηάιεμε ηνπ Γηθαζηεξίνπ φηη ε εθεζείνπζα ππήξμε έλνρε 

δηάξξεμεο ηεο κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ ζπκθσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 
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νπζηψδνπο φξνπ πνπ πξνλννχζε γηα ηελ εγγξαθή ηεο ζην επφκελν 

ζρνιηθφ έηνο κέρξη ηηο 30/6/06. 

 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην πξσηφδηθν Γηθαζηήξην πεξηγξάθεη ζηελ 

απφθαζε ηνπ, ζην κέξνο πνπ αθνξά ζηα επξήκαηα ηνπ, ηνλ  φξν ηεο 

ζπκθσλίαο πνπ πξνλννχζε γηα ηελ εγγξαθή ηεο εθεζείνπζαο ζην 

επφκελν ζρνιηθφ έηνο σο νπζηψδε φξν, ρσξίο απηφο λα θαζνξίδεηαη 

νπζηψδεο απφ ηελ Αλαθνίλσζε.   Η ζεκαζία ηνπ φξνπ γηα ηελ 

εθεζίβιεηε είλαη δεδνκέλε, εθ’ φζνλ επ’ απηνχ ζηήξημε νπζηαζηηθά ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο θαη ηελ άξλεζε ηεο λα επηζηξέςεη ζηελ εθεζείνπζα ην 

πνζφ ησλ Λ.Κ. 600, πνπ ε ηειεπηαία είρε θαηαβάιεη γηα λα ζπκκεηάζρεη 

ζηελ εθδξνκή. 

 

Η ζπκθσλία ζηελ νπνία θαηέιεμαλ νη δηάδηθνη θαη νη φξνη πνπ ηε 

δηέπνπλ πεγάδνπλ απφ ηελ Αλαθνίλσζε πνπ απεπζχλεην ζε 

γνλείο/θεδεκφλεο καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ κε ζέκα «Δθπαηδεπηηθή 

εθδξνκή εμσηεξηθνχ (γηα καζεηέο Β, Γ΄ Γπκλαζίνπ, Α΄, Β΄θαη 

Γ΄Λπθείνπ».  Ο φξνο ηεο ζπκθσλίαο πνπ αθνξά ζηελ εγγξαθή ζηελ 

επφκελε ζρνιηθή ηάμε βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο Αλαθνίλσζεο θαη είλαη 

θαηαγξακκέλνο κε κηθξφηεξα γξάκκαηα απφ ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο 

Αλαθνίλσζεο, αιιά κε  ηνληζκέλα γξάκκαηα.  Σνλ παξαζέηνπκε 

απηνχζην: 
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«Η ρνιή έρεη ην δηθαίσκα λα κελ επηηξέςεη ζε καζεηή/καζήηξηα λα ιάβεη κέξνο 

ζηελ εθδξνκή.  Όινη νη καζεηέο/ηξηεο (εθηφο ηεο Γ΄Λπθείνπ) πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο 

ζηελ πην πάλσ εθδξνκή ζα πξέπεη λα έρνπλ εγγξαθεί θαηά ηηο εκεξνκελίεο εγγξαθήο 

28, 29, 30 Ινπλίνπ, 2006.» 

 

Σν πξσηφδηθν Γηθαζηήξην κεηά ηελ απφξξηςε ηεο εθδνρήο ηεο 

εθεζείνπζαο θαη ηελ απνδνρή εθείλεο ηεο εθεζίβιεηεο, πξνέβε ζηα εμήο 

επξήκαηα: 

«Καηά ην έηνο 2006 ε ελάγνπζα ήηαλ καζήηξηα ζηελ Δπξσπατθή Διιεληθή ρνιή 

Φίιηπο, επσλπκία πνπ αλήθεη ζηελ ελαγφκελε εηαηξεία.  ηηο αξρέο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο ε ελαγφκελε εμέδσζε Αλαθνίλσζε (χκβαζε-ηεθκήξην 3) γηα ηε 

δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο γηα ηνπο καζεηέο ηεο ζρνιήο κε πξννξηζκφ ηελ 

Οιιαλδία, Βέιγην θαη Γαιιία.  Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηείην ην πξψην δεθαήκεξν 

ηνπ Ινπιίνπ 2006 θαη ην ηίκεκα ζπκκεηνρήο θαζνξίζηεθε ζηηο ΛΚ600.  Πέξαλ ηεο 

εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο ζπκκεηνρήο, ήηαλ ξεηφο νπζηψδεο φξνο, 

φηη κε εμαίξεζε ηνπο ηειεηφθνηηνπο, γηα λα δηθαηνχην θαλείο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

εθδξνκή ζα έπξεπε λα εγγξαθεί σο καζεηέο γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά 2006-

2007 ζηηο 28, 29 ή 30 Ινπλίνπ 2006. 

 

Η ελάγνπζα κέζσ ηνπ παηέξα θαη θεδεκφλα ηεο Μ.Δ.1 γλψξηδε θαη απνδέρηεθε εθ 

ησλ πξνηέξσλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο.  Σν ηίκεκα ζπκκεηνρήο θαηαβιήζεθε ζε 

δχν δφζεηο ησλ ΛΚ300, ε πξψηε ζηηο 22.2.2006 (ηεθκήξην 1) θαη ε δεχηεξε ζηηο 

2.5.2006 (ηεθκήξην 2). 

 

Σν πξσί ηεο 30
εο

 Ινπλίνπ 2011, εκέξα ηεο αλαρψξεζεο, ε ελάγνπζα καδί κε ηνλ 

παηέξα ηεο κεηέβε ζηε ζρνιή πεξί ηηο 6.45πκ.  Όηαλ ηνπο είδε ε δηεπζχληξηα ηεο 

ζρνιήο Μ.Τ.1, πιεζίαζε ηνλ Μ.Δ.1 θαη ηνλ παξαθάιεζε λα πεξάζνπλ ζην γξαθείν 

ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ζρνιείνπ.  Δθεί ζηελ παξνπζία θαη άιισλ πξνζψπσλ ηνπ 

δήηεζε λα πξνρσξήζεη ζηελ εγγξαθή ηεο ελάγνπζαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006-

2007, αιιά απηφο κε ηε δηθαηνινγία/απφθαζε φηη δελ είρε καδί ηνπ ην βηβιηάξην 

επηηαγψλ αξλήζεθε λα ην πξάμεη.  Οχηε θαη κεηξεηά πξφζθεξε γηα λα γίλεη ε ελ 

ιφγσ εγγξαθή.  Δλ φςεη θαζπζηέξεζεο ηεο πηήζεο, ε Μ.Τ.1 ηνλ πιεξνθφξεζε πσο 

ζα κπνξνχζε κέρξη θαη ην κεζεκέξη αθφκα λα πξνρσξήζεη ζηελ εγγξαθή θαη ε 

ελάγνπζα λα ζπκκεηάζρεη θαλνληθά ζηελ εθδξνκή, πιελ φκσο ν Μ.Δ.1 παξέιεηςε 

λα ην πξάμεη.  πλεπψο δελ επεηξάπε ζηελ ελάγνπζα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθδξνκή. 

 

Σν πνζφ ησλ Κ600 θαηαβιήζεθε απφ ηελ ελαγφκελε πξνο ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν 

γηα πιεξσκή ηνπ αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ (ηεθκήξην 5) θαη ησλ άιισλ ζπλαθψλ 

εμφδσλ ηεο εθδξνκήο θαη έηζη δελ επεζηξάθε ζηελ ελάγνπζα.» 
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Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ επξεκάησλ ηνπ ην πξσηφδηθν Γηθαζηήξην 

πξνβιεκαηίζηεθε σο πξνο θάπνηα εξσηήκαηα πνπ παξέκεηλαλ θαη πνπ 

ζρεηίδνληαλ κεηαμχ άιισλ θαη κε ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ, πνπ πξνλνεί 

γηα ηελ εγγξαθή ζην επφκελν έηνο. 

  

Παξαζέηνπκε απηνχζην ην κέξνο ηεο απφθαζεο σο πξνο ηελ εξκελεία 

πνπ ην πξσηφδηθν Γηθαζηήξην έδσζε ζηνλ φξν: 

 

«Η πξψηε επηζήκαλζε πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη είλαη πσο ν φξνο ηεο χκβαζεο αθνξά 

ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθδξνκή.  

Γελ ελδηαθέξεη ην ελ γέλεη δηθαίσκα εγγξαθήο ζηηο αλαθεξζείζεο εκεξνκελίεο.  

πλεπψο είλαη εληειψο αδηάθνξν αλ ε Γξακκαηεία ήηαλ αλνηθηή κέρξη ηηο 3.00κκ 

θαη αλ δπλεηηθά έλαο καζεηήο ζα κπνξνχζε λα εγγξαθεί γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή 

ρξνληά κέρξη εθείλε ηελ ψξα.  Γηα εθπιήξσζε ηνπ φξνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

εθδξνκή ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ απηνλφεην φηη ε εγγξαθή ζα έπξεπε λα 

πξνεγεζεί ηεο αλαρψξεζεο ησλ εθδξνκέσλ.  Αιιηψο ν φξνο ζα ήηαλ εθ πξννηκίνπ 

εμνπδεηεξσκέλνο, αθνχ ζα κπνξνχζε κε ην ζθεπηηθφ ηεο πιεπξάο ηεο ελάγνπζαο, 

φινη λα αλαρσξήζνπλ θαλνληθά γηα ηελ εθδξνκή κε ηελ ππφζρεζε ή παξάζηαζε φηη 

νη γνλείο ηνπο ζα πξνρσξνχζαλ ζηελ εγγξαθή ην απφγεπκα.  Κη αλ δελ 

πξνρσξνχζαλ, ζα είραλ βέβαηα ήδε ζπκκεηάζρεη θαλνληθά ζηελ εθδξνκή, ρσξίο 

πνηέ λα εθπιεξψζνπλ απηφλ ηνλ φξν.» 

 

Καη’ αξράο θξίλνπκε σο απζαίξεην ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ φξνπ σο 

νπζηψδνπο απφ ην πξσηφδηθν Γηθαζηήξην.  Δζθαικέλε επίζεο θξίλνπκε 

ηελ ελέξγεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα επηηξέςεη ηελ παξνπζίαζε απφ κέξνπο 

ηεο εθεζίβιεηεο εμσγελνχο καξηπξίαο, ε νπνία ζηφρεπε φρη ζε εξκελεία 

ή απνζαθήληζε θάπνησλ ζεκείσλ ηεο Αλαθνίλσζεο αιιά ηελ 

αληηπαξάζεζε κε ην ίδην ην έγγξαθν ηεο Αλαθνίλσζεο θαη ηνπο φξνπο 

ηεο (βι. Marfin Popular Bank Public Co. Ltd v. Χαηδελεοθιέοσς θ.α. 

(2013) 1 ΑΑΓ 595).   Δλφςεη ηνπ φηη δελ πεξηγξάθεηαη ν φξνο σο 
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νπζηψδεο ζηελ Αλαθνίλσζε, ην πξσηφδηθν Γηθαζηήξην ζα έπξεπε λα 

εξεπλήζεη ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ γηα λα θαηαιήμεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη απηφο ήηαλ νπζηψδεο θαη φηη  ε παξαβίαζε ηνπ απφ 

πιεπξάο εθεζείνπζαο έδηλε δηθαίσκα ζηελ εθεζίβιεηε λα ζεσξήζεη φηη 

έρεη απαιιαγεί απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ δηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ.  

Δληνπίδνληαη ζεκεία απφ ηελ Αλαθνίλσζε πνπ  ζα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ 

λα πξνβιεκαηίζνπλ ην Γηθαζηήξην σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ θαη φρη 

απιά λα απνδερζεί ηελ  εξκελεία πνπ ηνπ έδσζε ε Μ.Τ.1.  Όπσο ην 

ζεκείν ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν φξνο, ζην ηέινο δειαδή ηεο 

Αλαθνίλσζεο θαη ν ηξφπνο γξαθήο ηνπ πνπ είλαη κε κηθξφηεξα γξάκκαηα 

απφ ην ππφινηπν πεξηερφκελν ηεο Αλαθνίλσζεο, πνπ κπνξνχζε λα 

εθιεθζεί θαη σο ππνζεκείσζε.  Δπίζεο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είραλ θαη 

νη καζεηέο ηεο Γ΄Λπθείνπ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ηίζεην ζέκα εγγξαθήο 

ηνπο ζην επφκελν έηνο, γη’ απηφ θαη εμαηξνχλην ηνπ φξνπ.  Γεληθά απφ ην 

πεξηερφκελν ηεο Αλαθνίλσζεο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή 

πξνηάζζεη ε ηδηφηεηα ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν ηεο εθεζίβιεηεο θαηά ην 

ρξφλν ηεο εθδξνκήο θαη έλαξμεο ηεο θαη θπξίσο ε θαηαβνιή ηνπ 

ηηκήκαηνο εθ Λ.Κ.600.  Απηφ είλαη εκθαλέο θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ είλαη 

θαηαγξακκέλνο ν φξνο γηα πιεξσκή ηνπ πνζνχ ησλ Λ.Κ.600, φπνπ ε 

αλαθνξά ζηελ Αλαθνίλσζε «Σν θφζηνο ηεο εθδξνκήο ζα είλαη Λ.Κ.600» 

θαη ε εκεξνκελία «Γεπηέξα 27 Φεβξνπαξίνπ» σο ε ηειεπηαία εκέξα 

δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή θαη πιεξσκή ηεο πξψηεο δφζεο εθ 
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Λ.Κ.300, αλαγξάθνληαη κε ηνληζκέλα γξάκκαηα.  Καηά ηελ απνδνρή ηεο 

πξφηαζεο ηεο εθεζείνπζαο  γηα ζπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή κε ηελ 

πιεξσκή πξνο ηελ εθεζίβιεηε ηνπ πνζνχ ησλ Λ.Κ. 600, ην νπνίν 

παξειήθζε απφ ηελ εθεζίβιεηε αλεπηθχιαθηα, πιεξνχλην απηά ηα 

θξηηήξηα. 

 

Απζαίξεηε επίζεο εξκελεία θαη πεξηγξαθή έδσζε ην πξσηφδηθν 

Γηθαζηήξην θαη ζηηο εκεξνκελίεο πνπ ηέζεθαλ ζηνλ ίδην φξν γηα εγγξαθή 

ζην επφκελν έηνο,  ραξαθηεξίδνληαο ηηο νπζηαζηηθά σο ήζζνλνο 

ζεκαζίαο  κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζηελ απφθαζε «Γελ ελδηαθέξεη ην ελ 

γέλεη δηθαίσκα εγγξαθήο ζηηο αλαθεξζείζεο εκεξνκελίεο».  Πξνβαίλεη 

δειαδή ζε δηαρσξηζκφ ηνπ φξνπ ζε δπν ζθέιε απφ ηα νπνία ην κελ 

πξψην ζθέινο, πνπ απαηηεί ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ, θξίλεη σο νπζηψδε 

φξν θαη ην ακέζσο επφκελν ζθέινο πνπ αλαθέξεη ηηο εκεξνκελίεο 

εγγξαθήο 28,29 θαη 30 Ινπλίνπ 2006, σο δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο.  

Βαζηθφ θξηηήξην παξακέλεη ε θπζηθή έλλνηα ησλ ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ 

πνπ απνηεινχλ ηνλ φξν, ρσξίο λα αγλνείηαη ην γεληθφηεξν πιαίζην εληφο 

ηνπ νπνίνπ ζπλνκνινγήζεθε ε ζπκθσλία.  Απφ ην ιεθηηθφ ηνπ φξνπ 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε ππνρξέσζε εγγξαθήο ζην λέν έηνο ζα έπξεπε λα 

εθπιεξσζεί ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν πνπ είλαη ε 28,29 θαη 30/6/06. 
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Δίλαη λνκνινγηαθά γλσζηή ε αξρή φηη νη θαλφλεο εξκελείαο εγγξάθσλ 

ζηφρν έρνπλ ηε γξακκαηηθή εξκελεία, ζπκπιεξσκέλε απφ ηελ αληίιεςε 

πνπ δεκηνπξγείηαη ζ’ έλα θνηλφ άλζξσπν, ε δε πξφζεζε ησλ κεξψλ 

εμάγεηαη απφ ηε γισζζηθή δηαηχπσζε (βι. Transnatco Ltd v. Superclima 

Eng. Ltd. (2010) 1 (A) AAΓ 643 θαη Καραηζηόιες λ. Royal Sports 

Betting Ltd. (2008) 1 (A) AAΓ 669).  Σν έξγν ηνπ Γηθαζηεξίνπ είλαη ε 

δηαπίζησζε ηεο έλλνηαο ηεο ζχκβαζεο θαη νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο (κε 

βάζε ηελ αληηθεηκεληθή ζεσξία ησλ ζπκβάζεσλ θαη ην ηη κεηαδίδεηαη ζην 

κέζν ινγηθφ άλζξσπν) ζην πιαίζην ηνπ φινπ θεηκέλνπ θαη έρνληαο 

ππφςε ην ππφβαζξν θαη ηα δεδνκέλα ηεο πεξίπησζεο, αιιά φρη κε βάζε 

ηηο ππνζέζεηο ηνπ Γηθαζηή ζ’ φζνλ αθνξά ζηηο επηδηψμεηο ησλ κεξψλ (βι. 

ζχγγξακκα «Το δίθαηο ηωλ Σσκβάζεωλ,» Τόκος Β, Ποιύβηοσ Ποισβίοσ 

ζει. 479). 

 

Αλ πξφζεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ ήηαλ ε εγγξαθή ζηελ επφκελε 

ζρνιηθή ηάμε  λα πξνεγείην ηεο επηβίβαζεο ζην ιεσθνξείν θαη ηεο 

αλαρψξεζεο ησλ εθδξνκέσλ-καζεηψλ απφ ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, πνπ 

είλαη ε εθδνρή ηεο Μ.Τ.1, ηελ νπνία θαη αθνινχζεζε ην πξσηφδηθν 

Γηθαζηήξην, ζα πεξηιακβάλεην ξεηά ε πξφλνηα απηή θαη φρη λα 

αλαγξάθνλην νη εκεξνκελίεο 28,29 θαη 30 Ινπλίνπ πνπ θαίλεηαη λα είλαη 

νη εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο δηελεξγνχληαλ νη εγγξαθέο ή αθφκε θαη 

λα εμαηξείην ε εκεξνκελία 30/6/06.  εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηε 
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καξηπξία ελψπηνλ ηνπ πξσηφδηθνπ Γηθαζηεξίνπ, ην ιεσθνξείν ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλν λα αλαρσξήζεη ε ψξα 06.30, κε ηελ νπνία 

ζπκθψλεζε θαη ε Μ.Τ.1. 

 

Η γισζζηθή δηαηχπσζε ησλ εκεξνκεληψλ δίλεη ηελ εληχπσζε ζηνλ 

κέζν ινγηθφ άλζξσπν φηη ζα κπνξνχζε θαη ζηηο 30/6/06 λα γίλεη ε 

εγγξαθή, ινγηθά θαηά ηηο ψξεο πνπ είλαη αλνηθηή ε γξακκαηεία ηνπ 

ζρνιείνπ, δειαδή κέρξη ηηο 15.00 κ.κ., φπσο ήηαλ θαη ε εληχπσζε πνπ 

είρε απνθνκίζεη ν παηέξαο ηεο εθεζείνπζαο, αθφκε δειαδή θαη κεηά ηελ 

αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ.  Απηή είλαη θαη ε αθξηβήο εξκελεία πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ φξν. 

 

Ο ζπιινγηζκφο ηνπ πξσηφδηθνπ Γηθαζηεξίνπ φηη γηα εθπιήξσζε ηνπ 

φξνπ ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ απηνλφεην φηη ε εγγξαθή ζα έπξεπε λα 

πξνεγεζεί ηεο αλαρψξεζεο ησλ εθδξνκέσλ, δηαθνξεηηθά ν φξνο ζα ήηαλ 

εθ πξννηκίνπ εμνπδεηεξσκέλνο αθνχ ζα κπνξνχζε έλαο καζεηήο λα 

ιάβεη κέξνο θαλνληθά ζηελ εθδξνκή θαη λα κελ εγγξαθεί ζηηο 30/6/06, 

δελ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο.  Σν πξσηφδηθν Γηθαζηήξην ζεσξεί σο 

δεδνκέλν φηη ν φξνο είλαη νπζηψδεο, παξαγλσξίδνληαο απφ ηελ άιιε φηη 

ηίπνηε δελ εκπφδηδε ηελ εθεζίβιεηε ζηελ πεξίπησζε πνπ καζεηήο δελ 

εγγξαθεί νχηε ζηηο 30/6/06, απφ ηνπ λα πξνρσξήζεη κε ηελ αμίσζε 

απνδεκηψζεσλ γηα ηπρφλ δεκηά ηεο.   



13 

 

 

Δλφςεη ησλ πην πάλσ ε εθεζείνπζα είρε δηθαίσκα λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηνλ φξν γηα εγγξαθή ζην επφκελν έηνο θαη ζηηο 30/6/06 ινγηθά κέρξη ηηο 

15.00 πνπ ε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ αλνηθηή.  πλεπψο ζηηο 06.30 

ην πξστ ηεο ίδηαο κέξαο δελ ηίζεην ζέκα παξαβίαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

φξνπ ηεο ζπκθσλίαο απφ κέξνπο ηεο εθεζείνπζαο, φπσο απνθάζηζε ην 

πξσηφδηθν Γηθαζηήξην.  Δπνκέλσο ν 1
νο

 ιφγνο έθεζεο επηηπγράλεη.   

 

Όπσο εμειίρζεθαλ ηα γεγνλφηα ε ελέξγεηα ηεο Μ.Τ.1 λα θαηεβάζεη ηελ 

εθεζείνπζα απφ ην ιεσθνξείν, πνπ ήηαλ έηνηκν γηα αλαρψξεζε γχξσ 

ζηηο 06.30 ην πξστ ηεο 30/6/06, απαγνξεχνληαο ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

εθδξνκή θαηέζηεζε ζαθή ηελ πξφζεζε ηεο λα κελ εθηειέζεη ηε δηθή ηεο 

ππνρξέσζε ζηε βάζε ηεο ζπκθσλίαο.  εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ 

Αλαθνίλσζε κεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εθεζίβιεηεο ήηαλ θαη ε 

κεηαθνξά ησλ εθδξνκέσλ-καζεηψλ ζην αεξνδξφκην, γη’ απηφ θαη 

θιήζεθαλ λα είλαη παξφληεο ε ψξα 06.30 π.κ.  Ο ηζρπξηζκφο ηεο Μ.Τ.1 

φηη έδσζε παξάηαζε κέρξη ηηο 12 κ.κ. γηα εγγξαθή, αθήλνληαο λα λνεζεί 

φηη θξαηνχζε ζε ηζρχ ηε ζπκθσλία κέρξη ηηο 12.00, παξά ηελ θαη’ 

ηζρπξηζκφ παξαβίαζε ηνπ φξνπ γηα εγγξαθή απφ πιεπξάο εθεζείνπζαο,  

επηβεβαηψλεη ην απηνλφεην δηθαίσκα εγγξαθήο αθφκε θαη ζε 

κεηαγελέζηεξν ηεο αλαρψξεζεο ηνπ ιεσθνξείνπ ρξφλν, ελψ αληηθαηηθά 

ε δηεπζχληξηα απαίηεζε ηελ θάζνδν ηεο εθεζείνπζαο απφ ην ιεσθνξείν, 
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θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηε ζπκκεηνρή ηεο θαη παξαβηάδνληαο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Σν πξσηφδηθν Γηθαζηήξην θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηεο καξηπξίαο θαη 

εμαγσγήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ θαηέιεμε φηη ε ζρέζε ησλ κεξψλ 

ήηαλ θαζαξά ζπκβαηηθή.  Παξά ηαχηα πξνρψξεζε θαη εμέηαζε ηε λνκηθή 

πηπρή ηεο αμίσζεο ηεο εθεζείνπζαο επηζηξνθήο ηνπ αληηηίκνπ ησλ 

Λ.Κ.600, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο παξάλνκεο θαηαθξάηεζεο θαη/ή 

αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ, πνπ ήηαλ ε λνκηθή βάζε ηεο αμίσζεο ηεο 

ζηελ Έθζεζε Απαίηεζεο.   Με αλαθνξά ζην ζχγγξακκα Chitty on 

Contracts (General Principles) 27
ε
 έθδοζε, ζει. 1392 θαη επόκελες, ην 

πξσηφδηθν Γηθαζηήξην δέρζεθε φηη ε εθεζίβιεηε νχηε θαηαθξάηεζε νχηε 

πινχηηζε ζε βάξνο ηεο εθεζείνπζαο κε ην πνζφ ησλ Λ.Κ.600, εθφζνλ 

απηφ είρε θαηαβιεζεί ζην ηαμηδησηηθφ γξαθείν γηα αγνξά αεξνπνξηθνχ 

εηζηηεξίνπ θαη ζε άιια ζπλαθή έμνδα ηεο εθδξνκήο ζηε βάζε ζρεηηθή 

απφδεημεο πνπ θαηαηέζεθε σο ηεθκ. 5. 

 

Η αξρή ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ ππήξμε 

αληηθείκελν εμέηαζεο ζηελ πξφζθαηε ππφζεζε Αρτηππέα Σύκβοσιοη 

Δπελδύζεωλ Ληδ θ.α. λ. Γεκεηρίοσ Καθάβοσ, Ποι. Έθ. 298/10, εκερ. 

15/10/15 φπνπ αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: 
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«Οη αξρέο ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ εμεγνχληαη κε 

ελάξγεηα ζην ζχγγξακκα ηνπ Π.Γ. Πολσβίοσ: «Το δίκαιο ηων Σσμβάζεων» Τόμος 3, 

ζελ. 799-810 φπνπ αλαπηχζζεηαη ε φιε ζρεηηθή λνκνινγία ζην ζέκα.  Όπσο εχζηνρα 

ζπδεηείηαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην, νη ζεξαπείεο ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ 

(«unjust enrichment”) θαη απνθαηάζηαζεο («restitution”), είλαη ζηελ νπζία 

εμσζπκβαηηθέο.  Δλψ, δειαδή, κηα ζχκβαζε ή ζπκθσλία βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία 

ζπλαίλεζε ησλ κεξψλ κε αληηπαξνρή λα θηλείηαη απφ ην έλα κέξνο πξνο ην άιιν, ε 

απνθαηάζηαζε βαζίδεηαη ζηνλ αδηθαηνιφγεην πξνζπνξηζκφ νθέινπο απφ πξφζσπν 

ζε βάξνο άιινπ ζηελ απνπζία ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο.  θνπφο ηεο ζεξαπείαο δελ 

είλαη ε θάιπςε ηεο δεκηάο ζηνλ ελάγνληα, αιιά ζηελ απνζηέξεζε ηνπ νθέινπο ή 

θέξδνπο απφ ηνλ ελαγφκελν. 

 

Γεληθά, φκσο, δελ έρεη αθφκε αλαγλσξηζζεί ζην Αγγιηθφ δίθαην κηα γεληθή θαη 

ελνπνηεκέλε θαηεγνξία βαζηζκέλε ζηνλ αδηθαηνιφγεην πινπηηζκφ, (Orakpo v. 

Manson Investments Ltd (1978) AC 95).  Απηή ε κε αλαγλψξηζε ηνπ 

αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ σο απηφλνκεο αηηίαο αγσγήο έρεη απαζρνιήζεη θαη ην 

Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηηο ππνζέζεηο Minerva Finance and Investment Ltd v. 

Γεωργιάδη (1998) 1 ΑΑΓ 2173 θαη Κίηζης ν. Γενικού Διζαγγελέα (2001) 1 ΑΑΓ 1077.  

Η ζχγρξνλε αληίιεςε είλαη φηη ε απνθαηάζηαζε ζπληζηά ζεξαπεία θαη φρη βάζε 

αγσγήο θαη αλήθεη ρσξίο άιιν ζην ρψξν ηνπ δηθαίνπ ηεο επηείθεηαο.  Γίλεηαη πιένλ 

ιφγνο γηα restitutional claim, ε θηινζνθία θαη ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ απνξξέεη απφ 

νηνλεί ζπκβαηηθή ζρέζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ απφδνζε πνζνχ ζηνλ ελάγνληα ηνπ 

νθέινπο πνπ απεθφκηζε ν ελαγφκελνο ιφγσ ιαλζαζκέλεο ή έθλνκεο πξάμεο.  Καηά 

ηνλ F.H. Lawson: “Remedies of English Law” ζελ. 173, ε βάζε ηεο αμίσζεο 

εδξάδεηαη ζηνλ αδηθαηνιφγεην πινπηηζκφ ή ηελ χπαξμε εμππαθνπφκελεο 

ππφζρεζεο.  Η ζεξαπεία ηεο απνθαηάζηαζεο (“restitution”), έρεη αλαθεξζεί θαη 

εμεγεζεί ζηελ Θεοταρίδης ν. Ιωάννοσ (2012) 1 ΑΑΓ 1311, ζελ. 1328-1330.» 

 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απφ ηα αδηακθηζβήηεηα γεγνλφηα 

πξνθχπηεη ε χπαξμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ κέζσ ηεο 

Αλαθνίλσζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο.  ηε βάζε 

ηεο ζπκθσλίαο, ε εθεζείνπζα ππέβαιε δήισζε ζπκκεηνρήο έγθαηξα θαη 

πιήξσζε ην αληίηηκν ησλ Λ.Κ.600.  Σν πξστ ηεο 30/6/06, γχξσ ζηηο 

06.30, εκέξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηείην ε εθδξνκή, δελ επεηξάπε ζηελ 

εθεζείνπζα απφ ηελ εθεζίβιεηε λα επηβηβαζζεί ηνπ ιεσθνξείνπ γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζην αεξνδξφκην, πνπ ήηαλ κεηαμχ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο εθεζίβιεηεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο, 
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παξφηη ηελ είρε εγθξίλεη κε ηελ απνδνρή ηνπ αληηηίκνπ ησλ Λ.Κ.600.  

εκεηψλεηαη φηη ε εθεζείνπζα είρε θάζε δηθαίσκα εγγξαθήο θαη ζηηο 

30/6/06, ινγηθά κέρξη ηηο 15.00 πνπ έθιεηλε ε γξακκαηεία, ζχκθσλα κε 

ηνλ ζρεηηθφ φξν ηεο Αλαθνίλσζεο.  Η ζπκπεξηθνξά απηή ηεο 

εθεζίβιεηεο λα κελ επηηξέςεη ζηελ εθεζείνπζα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

εθδξνκή, πξνηνχ ιήμεη ε πξνζεζκία εγγξαθήο, ηελ θαζηζηά έλνρε 

δηάξξεμεο ηεο ζπκθσλίαο θαη ζπλαθφινπζα ππφινγε ζηελ πιεξσκή 

απνδεκηψζεσλ πξνο ηελ εθεζείνπζα. 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ην ζχλεζεο κέηξν ηεο απνδεκίσζεο γηα δηάξξεμε 

ζπκθσλίαο ζπλαξηάηαη κε ην πνζφ πνπ ζα ρξεηαδφηαλ γηα λα ηεζεί ην 

αλαίηην κέξνο ζηε ζέζε πνπ ζα ήηαλ αλ ε ζπκθσλία εθηειείην θαλνληθά 

(βι. Alpan (Αδειθοί Τάθε) Ληδ. λ. Τρσθωλίοσ (1996) 1 ΑΑΓ 679 θαη 

A. Panayides Contracting Ltd v. M & M. Frangos Engineering and 

Contracting Ltd. (2012) 1 AAΓ 1136). 

 

Η εθεζείνπζα σο ην αλαίηην κέξνο δηθαηνχηαη λα αλαθηήζεη ην 

θαηαβιεζέλ ππ’ απηήο πνζφ, σο απνδεκίσζε, γηα ηε δηάξξεμε ηεο 

ζπκθσλίαο απφ κέξνπο ηεο εθεζίβιεηεο θαη απηφ απνηειεί θιαζζηθή 

ζεξαπεία ηνπ δηθαίνπ ησλ ζπκβάζεσλ.  Η εθεζείνπζα κε ηελ αγσγή ηεο 

πεξηνξίδεη ηελ αμίσζε ηεο ζηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ησλ Λ.Κ. 600, πνπ 
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έδσζε ζηελ εθεζίβιεηε γηα λα ιάβεη κέξνο ζηελ εθδξνκή θαη κε ηελ 

άξλεζε ηεο εθεζίβιεηεο λα ιάβεη κέξνο, δελ ππήξμε αληηπαξνρή. 

 

εκεηψλεηαη φηη κε ηελ Έθζεζε Απαίηεζεο ηεο,  ε εθεζείνπζα 

πξνψζεζε ηελ αμίσζε ηεο ζηε βάζε κφλν ηεο αξρήο ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ 

πινπηηζκνχ. 

 

Η Μ.Τ.1 γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ άξλεζε επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ησλ 

Λ.Κ.600, αλέθεξε ζηε καξηπξία ηεο  φηη ην πνζφ απηφ δφζεθε ζην 

γξαθείν Royal Holidays πνπ είρε αλαιάβεη ηελ εθδξνκή θαη θαιχπηεη «ην 

εηζηηήξην, εμεγνχζε δειαδή πνηφ μελνδνρείν ζα παξέκελαλ νη καζεηέο 

θαη νη ζπλνδνί φπσο επίζεο θαη θάιπςε αζθάιεηαο».  εκεηψλεηαη φηη ην 

αεξνπνξηθφ εηζηηήξην θαηαηέζεθε σο ηεθκ. 3 θαη δελ εληνπίδεηαη ζ΄απηφ 

ε αμία ηνπ αιι’ νχηε θαη ππάξρεη άιιε καξηπξία γηα ηελ αμία ηνπ.  Γελ 

πξνζθέξζεθε επίζεο καξηπξία απφ ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν σο πξνο ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο απ’ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 

καζεηέο πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή.    Δληνπίδεηαη φκσο ε γεληθή αλαθνξά 

ηεο Μ.Τ.1 θαηά ηελ αληεμέηαζε ηεο «Σν εηζηηήξην είρε ήδε ραζεί θαη αλ 

θάπνηνο δελ κπνξνχζε λα πάεη δελ μέξσ πνηά ήηαλ ε δηαδηθαζία, ηη ζα 

γηλφηαλ.  Γελ ζα έπαηξλε πίζσ».  εκαληηθφο φκσο γηα ην ππφ εμέηαζε 

ζέκα είλαη ν φξνο ηεο Αλαθνίλσζεο φηη ζε πεξίπησζε πνπ καζεηήο εμ 

ππαηηηφηεηαο ηνπ δελ ιακβάλεη κέξνο ζηελ εθδξνκή ζα θαηαθξαηείηαη 
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απφ ην ζρνιείν ην πνζφ ησλ Λ.Κ.100, γηα ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο 

ζέζεηο.  Παξαζέηνπκε απηνχζην ηνλ φξν:  «ε πεξίπησζε πνπ 

καζεηήο/ηξηα αιιάμεη γλψκε, ε ρνιή ζα θξαηήζεη Λ.Κ. 100 απφ ην 

θαηαβιεζέλ πνζφ, γηα λα θαιχςεη ηα θελά πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ 

ηελ αθχξσζε ησλ ζέζεσλ».  ηε καξηπξία ηεο ε Μ.Τ.1 δηεπθξίληζε φηη 

θαη ηελ ίδηαλ εκέξα ηεο αλαρψξεζεο λα ππαλαρσξνχζε ν καζεηήο, πάιη 

ζα ίζρπαλ νη πξφλνηεο ηνπ ελ ιφγσ φξνπ. εκεηψλεηαη φηη ε εξκελεία πνπ 

ην πξσηφδηθν Γηθαζηήξην έδσζε ζηνλ φξν απηφ ζπληζηά ηνλ 2
ν
 ιφγν 

έθεζεο.  Ο πξσηφδηθνο δηθαζηήο ζηελ απφθαζε ηνπ έθξηλε ηα εμήο γηα 

ηνλ φξν: 

«Καη’ αξράο ππήξμε εθ κέξνπο ηεο ελάγνπζαο ππαηηηφηεηα, κε ηε κε εθπιήξσζε 

ηνπ φξνπ γηα εγγξαθή γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά.  Άξα ηα πξάγκαηα είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθά.  Δίλαη παξάβαζε φξνπ ηεο χκβαζεο πνπ έγηλε εδψ θαη φρη 

αθχξσζε πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ πξνβιεπφηαλ απφ ηελ ίδηα ηε χκβαζε.  Η ξήηξα 

ησλ ΛΚ100 θάιππηε κφλν ην ελδερφκελν ηεο αθχξσζεο θαη φρη ζπλεηξκηθά θαη 

παξαβάζεηο ηεο χκβαζεο.» 

 

πκθσλνχκε κε ηε ζέζε ηνπ πξσηφδηθνπ Γηθαζηεξίνπ σο πξνο ην φηη ν 

πην πάλσ φξνο εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο 

ππαλαρσξεί απφ ηε ζπκθσλία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.  Όκσο ν φξνο 

απηφο είλαη ζεκαληηθφο γηαηί θαζνξίδεη ην χςνο ηεο ππνινγηζζείζαο 

δεκηάο ηεο εθεζίβιεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ καζεηήο αλ θαη πιήξσζε ην 

πνζφ ησλ Λ.Κ.600, δελ ιάκβαλε ηειηθά κέξνο ζηελ εθδξνκή.  πλεπψο 

ην κφλν πνζφ πνπ ζα δηθαηνχην λα θαηαθξαηήζεη ε εθεζίβιεηε, ζηελ 

πεξίπησζε βέβαηα πνπ ε εθεζείνπζα θξηλφηαλ έλνρε γηα δηάξξεμε ηεο 
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ζπκθσλίαο, είλαη θαη’ αλαινγία Λ.Κ.100 θαη φρη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ 

Λ.Κ.600, φπσο έπξαμε. πλεπψο θαη ν 2
νο

 ιφγνο έθεζεο επηηπγράλεη. 

 

Δλφςεη ησλ γεγνλφησλ ηεο παξνχζαο ππφζεζεο ε εθεζείνπζα 

δηθαηνχηαη ζηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ησλ Λ.Κ.600, φρη ζηε βάζε ηεο 

αξρήο ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ, αιιά σο απνδεκηψζεηο γηα 

δηάξξεμε απφ κέξνπο ηεο εθεζίβιεηεο ηνπ νπζηψδνπο φξνπ ηεο 

ζπκθσλίαο, πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηεο εθεζείνπζαο ζηελ εθδξνκή. 

 

Ήηαλ ε ζέζε ηνπ δηθεγφξνπ ηεο εθεζίβιεηεο ζην πεξίγξακκα 

αγφξεπζεο ηνπ φηη ε εθεζείνπζα δελ δηθαηνχηαη ζε επηζηξνθή ηνπ πνζνχ 

ησλ Λ.Κ.600 ζηε βάζε άιινπ αγψγηκνπ δηθαηψκαηνο απ’ εθείλν πνπ 

πξνψζεζε κε ηελ Έθζεζε Απαίηεζεο ηεο, δειαδή εδψ ηνπ 

αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ. 

 

Γηαθσλνχκε κε ηελ πξνζέγγηζε απηή ηεο εθεζίβιεηεο.  Δίλαη γεγνλφο 

φηη ζηελ Έθζεζε Απαίηεζεο γίλεηαη ξεηή επίθιεζε θαη ζηήξημε ηεο 

αμίσζεο ηεο εθεζείνπζαο απνθιεηζηηθά ζηε βάζε ηνπ «αδηθαηνιφγεηνπ 

πινπηηζκνχ».  Απηφ φκσο δελ ζπληζηνχζε θαη νχηε ζπληζηά θψιπκα ζηελ 

απφδνζε ζεξαπείαο ε νπνία δηθαηνινγείηαη απφ ηα γεγνλφηα ηεο Έθζεζεο 

Απαίηεζεο θαη πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ην αγψγηκν δηθαίσκα ηεο δηάξξεμεο 

ζπκθσλίαο (βι. Stylianou v. Papakleovoulou (1982) 1 C.L.R. 542, 
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Kennedy Hotels Ltd v. Indjirdjian (1992) 1 (A) A.A.Γ. 400, Χρσζάλζοσ 

λ. Παγθραηίοσ (1998) 1 (Β) Α.Α.Γ. 675 θαη Ποισθάρποσ λ. Λαϊθής 

Κσπρηαθής Τράπεδας Ληδ. θ.α. (2011) 1 Α Α.Α.Γ. 324). 

 

Παξέκεηλε λα εμεηαζηεί ν 3
νο

 ιφγνο έθεζεο πνπ αθνξά ζηε ιαλζαζκέλε 

αμηνιφγεζε ηεο καξηπξίαο ηεο Μ.Τ.1. 

 

Η εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ δηθεγφξνπ ηεο εθεζείνπζαο αθνξά γεληθά 

ζηελ θαη’ ηζρπξηζκφ ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε ηεο καξηπξίαο ηεο Μ.Τ.1, 

πνπ θαηαιακβάλεη κφλν έμη γξακκέο απφ ηελ απφθαζε ηνπ πξσηφδηθνπ 

Γηθαζηεξίνπ θαη είλαη ε εμήο:  

 

«ηνλ αληίπνδα ε Μ.Τ.1 κνπ πξνμέλεζε θαιή εληχπσζε.  Ήηαλ ζηαζεξή θαη 

πεηζηηθή ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηεο, ρσξίο λα ππνπέζεη ζε  αληηθάζεηο νπζίαο θαη ρσξίο 

λα ππεθθχγεη ή λα δηζηάζεη λα απαληήζεη νπνηαδήπνηε εξψηεζε ηήο ππνβιήζεθε.  

Γελ έρσ ακθηβνιία φηη είπε ηελ αιήζεηα ζην Γηθαζηήξην κε ιεπηνκέξεηα θαη 

πιεξφηεηα.  Έηζη απνδέρνκαη ηε καξηπξία ηεο.» 

 

  Αλαηξέρνληαο ζηα πξαθηηθά ηεο δίθεο εληνπίδνληαη ζηνηρεία απφ ηε 

καξηπξία ηεο Μ.Τ.1 πνπ ζα έπξεπε λα πξνβιεκαηίζνπλ ην πξσηφδηθν 

Γηθαζηήξην σο πξνο ηελ αιήζεηα ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο θαη φρη απιά 

επεηδή βξηζθφηαλ «ζηνλ αληίπνδα» κε ηνλ παηέξα ηεο εθεζείνπζαο, ηνλ 

νπνίν έθξηλε σο παληειψο αλαμηφπηζην,  λα απνδερζεί ηελ εθδνρή ηεο.  

Απφ ηελ άιιε δηαπηζηψλνπκε θελά θαη θπξίσο ιαλζαζκέλε ζεψξεζε 

απφ πιεπξάο ηνπ πξσηφδηθνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ γεγνλφησλ πνπ 
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καξηχξεζε ν παηέξαο ηεο εθεζείνπζαο, φπνπ ηνπ απέδσζε ζέζεηο θαη 

θίλεηξα πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηα πξαθηηθά ηεο δίθεο, γηα λα ηα 

αλαδείμεη ζε νπζηψδε ζέκαηα πξνο ην ζθνπφ ηνπ πιήξνπο απνθιεηζκνχ 

ηεο καξηπξίαο ηνπ γηα λα αθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα ε απνδνρή ηεο 

καξηπξίαο ηεο Μ.Τ.1.  Παξάδεηγκα ν βαζηθφο ηζρπξηζκφο ηνπ, φπσο 

ραξαθηεξίδεηαη ζηελ πξσηφδηθε απφθαζε, φηη εμέδσζε επηηαγή γηα ηελ 

εγγξαθή, ηνλ νπνίνλ κάιηζηα ζρνιηάδεη αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ, ελψ είλαη δηάρπηε ζηα πξαθηηθά ε ζέζε ηνπ φηη πξφηεηλε 

ηελ έθδνζε επηηαγήο αιιά ε εθεζίβιεηε απέξξηςε ηελ πξφηαζε ηνπ 

απηή.  Οπδέπνηε ηζρπξίζηεθε φηη εμέδσζε επηηαγή.    εκεηψλεηαη φηη ε 

αμηνιφγεζε ηεο καξηπξίαο ηνπ παηέξα ηεο εθεζείνπζαο δελ ζπληζηά 

ιφγν έθεζεο.  Η αλαθνξά ζ’ απηήλ γίλεηαη  γηαηί ν πξσηφδηθνο 

Γηθαζηήο ηελ έζεζε ζηνλ αληίπνδα εθείλεο ηεο Μ.Τ.1. 

 

Απνηειεί πάγηα λνκνινγηαθή αξρή φηη ε πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξνζαρζείζαο καξηπξίαο ελαπνηίζεηαη ζην πξσηφδηθν 

Γηθαζηήξην ην νπνίν έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη ηνπο 

κάξηπξεο φηαλ θαηαζέηνπλ ελψπηνλ ηνπ.  Σν Δθεηείν δελ επεκβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε εθηφο αλ απηή παξνπζηάδεη θελά, παξαιείςεηο ή 

ιαλζαζκέλε ζεψξεζε ησλ γεγνλφησλ ή ε θξίζε επί ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

καξηχξσλ παξνπζηάδεηαη πξνβιεκαηηθή ελφςεη ινγηθήο αλαθνινπζίαο ή 

πιεκκεινχο αμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ (βι. Φραληδής θ.α. λ. Φηιηθή 
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Αζθαιηζηηθή Δηαηρεία (2010) 1 (Α)ΑΑΓ 254, Μεζζάρες λ. 

Καηζακίδες (2010) 1 (Γ) ΑΑΓ 1851, Εερβού θ.α. λ. Δκπορηθής 

Τράπεδας ηες Διιάδας (Κύπροσ) Ληδ. (2012) 1(Γ) ΑΑΓ 1999, 

Γηάιιοσρος θ.α. λ. Ψύιιοσ θ.α. (2009) 1 (Β) ΑΑΓ 1552 θαη 

Παλαγηώηες Παριάηα λ. Σηέιιας Γεκεηρίοσ, Ποι. Δθ. 387/09, εκερ. 

21/5/14). 

 

Η επίιπζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ δελ εζηηάδεηαη ηφζν ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξνθνξηθήο καξηπξίαο φζν ζηελ εξκελεία φξσλ ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίαο.  Σα βαζηθά γεγνλφηα πνπ είλαη ε ηδηφηεηα ηεο 

εθεζείνπζαο σο καζήηξηαο ηεο Γ΄ηάμεο Γπκλαζίνπ ζην ζρνιείν ηεο 

εθεζίβιεηεο θαη φηη θαηέβαιε ην πνζφ ησλ Λ.Κ.600, αληίηηκν, γηα λα 

ιάβεη κέξνο ζηελ εθδξνκή θαη φηη ηειηθά δελ ηεο επηηξάπεθε λα ιάβεη 

κέξνο απφ ηελ εθεζίβιεηε, θαη φηη κέρξη ηελ αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ 

γχξσ ζηηο 06.30 ην πξστ ηεο 30
εο

 Ινπλίνπ 2006 δελ είρε γίλεη ε εγγξαθή, 

δελ ακθηζβεηνχληαη.   Σν γεγνλφο φηη ηειηθά δελ ελεγξάθε ε εθεζείνπζα 

γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο δελ ελέρεη νπνηαδήπνηε ζεκαζία εθφζνλ 

πξνεγήζεθε ε παξαβίαζε ηεο ζπκθσλίαο απφ κέξνπο ηεο εθεζίβιεηεο.  

Ήηαλ εμάιινπ αλακελφκελν κεηά ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. 
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Δλφςεη ησλ πην πάλσ θξίλνπκε πεξηηηή ηελ επέκβαζε καο ζ’ φζνλ 

αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο καξηπξίαο, εθφζνλ ην απνηέιεζκα ηεο έθεζεο 

έρεη ήδε θξηζεί κε ηελ επηηπρία ησλ ιφγσλ έθεζεο 2 θαη 3. 

 

 

 

Ενότει όλυν ηυν πιο πάνυ ε ππυηόδικε απόθαζε παπαμεπίδεηαι.  

Εκδίδεηαι απόθαζε ςπέπ ηερ εθεζείοςζαρ και ενανηίον ηερ 

εθεζίβλεηερ για ηο ποζό ηυν €1.025,16 (ιζάξιο ηυν Λ.Κ.600).  Σα 

έξοδα ηόζο ηερ έθεζερ όζο και ηερ αγυγήρ επιδικάδονηαι ςπέπ ηερ 

εθεζείοςζαρ και ενανηίον ηερ εθεζίβλεηερ, όπυρ ςπολογιζηούν από 

ηον Ππυηοκολλεηή ηος Ανυηάηος Δικαζηεπίος και ηον οικείο 

Ππυηοκολλεηή ανηίζηοισα. 

     

η. Ναζαλαήι, Γ. 

 

Σ. Φαξά-Μηιηηάδνπ, Γ. 

 

Α. Πνχγηνπξνπ, Γ. 

/ΚΑ 
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