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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2 
 
1. Κατά τον καταστροφικό σεισμό, που έλαβε χώρα την 7.9.1999 στην 

Απική, η πληγείσα από τον Α κατοικία στην Περιοχή Π κρίθηκε αρμο‐
δίως ως ακατάλληλη, έτσι, υποχρεώθηκε ο Α να την εγκαταλείψει γιο 
να εγκατασταθεί σε άλλη κατοικία. Γι’ αυτό κάλεσε τον Β, προκειμένου 
να τον βοηθήσει στη μεταφορά της οικοσκευής του. Μετά λίγες ημέρες 
και ειδικότερα την Ι 1. 9.1999, η εκδιδόμενη στην Αθήνα και κυκλοφο‐
ρούσα σε  όλη  την  Ελλάδα ημερήσια απογευματινή  εφημερίδα Χ,  εξέ‐
δωσε φύλλο της με πρωτοσέλιδο κύριο τίτλο: Ανίκανη η Κυβέρνηση να 
συνδράμει τα θύματα του σεισμού.  
ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ:  Λεηλατούνται  τα  σπίτια  φτωχών  ανθρώπων:  Συμμορίες 

ληστεύουν τις σκηνές και τα εφόδια. Παραπόδας του ως άνω πρωτοσέλι‐
δου κύριου τίτλου υπήρχε στην εφημερίδα και έγχρωμη φωτογραφία «τρα‐
βηγμένη»  από  κοντά,  απεικονίζουσα  με  εμφανή  τα  χαρακτηριστικά  των 
προσώπων των Α και Β να μεταφέρουν με τα χέρια οικιακή συσκευή  (ψυ‐
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γείο ή πλυντήριο), Η φωτογραφία αυτή, συνδυαζόμενη με τον κύριο τίτλο, 
όπως  τούτο  αναλυτικά  σχολιαζόταν  με  το  άρθρα  της  τέταρτης  σελίδας, 
αυτομάτως και συνειρμικώς δημιουργούσε την εντύπωση στον αναγνώστη 
της  εφημερίδας  ότι  τα  δύο  απεικονιζόμενα  πρόσωπα  ανήκαν  στους  κλέ‐
φτες που κάνουν πλιάτσικο στα πληγέντα από τον σεισμό σπίτια. 
Ερωτάται:  

Έχουν και ποιες αξιώσεις κατά της Χ οι Α και Β;  
 
Απάντηση.  
Επειδή κατά μεν το άρθρο 57 Α.Κ., όποιος προσβάλλεται παράνομα στην 

προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και 
να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης σύμφω‐
να με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται, αναφέρεται ότι η 
προσβολή της προσωπικότητας ενέχει κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη 
τρίτου προσώπου με την οποία διαταράσσεται κατά το χρόνο της προσβο‐
λής η υπάρχουσα κατάσταση ως προς τις διάφορες εκφάνσεις της προσω‐
πικότητας. Με τις σχετικές διατάξεις προστατεύεται  ιο δικαίωμα της προ‐
σωπικότητας το οποίο αποτελεί πλέγμα αγαθών που συνθέτουν την υπό‐
σταση του προσώπου με το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα και συ‐
γκροτούν την σωματική, ψυχική, πνευματική ή και κοινωνική ατομικότητα 
του βλαπτομένου. 
Τέτοια προστατευόμενα αγαθά είναι: η τιμή, η υπόληψη του ατόμου, το 

δικαίωμα στην ίδια εικόνα, η σωματική ακεραιότητα, η υγεία, το απόρρητο 
της  ιδιωτικής ζωής, τα Προσωπικά δεδομένα, η ψυχική υγεία, ο συναισθη‐
ματικός κόσμος, τα στοιχεία της πνευματικής ιδιοκτησίας, η προσωπικότη‐
τα  του  αποθανόντος  προσώπου,  το  έμβρυα,  το  άσυλο  της  κατοικίας,  η  ε‐
λεύθερη έκφραση γνώμης ή δια του τύπου, το επάγγελμα (και η αυτού πί‐
στη και φήμη). Ειδικότερα κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 59 και 914 Α.Κ 
σε περίπτωση παράνομης προσβολής της προσωπικότητας ο προσβληθείς 
με πράξη επαγόμενη μειωτική διαταραχή αυτής σε κάποια από τις εκφάν‐
σεις  της,  δικαιούται  να απαιτήσει  την αποκατάσταση  της προσγενόμενης 
σ’ αυτόν ζημίας από την προσβολή αυτή και χρηματική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης, εφόσον συντρέχει υπαιτιότητα του προσβάλλοντος. 
Σύμφωνα με τα προλεχθέντα πραγματικά περιστατικά είχαν ως αποτέ‐

λεσμα να προσβληθούν παρανόμως οι Α και Β στην τιμή και την υπόληψή 
τους, δεχθέντες έκτοτε μειωτικά της προσωπικότητάς τους σχόλια και χα‐
ρακτηρισμούς  από  τους  αποκομίσαντες  την  ίδια  εσφαλμένη  εντύπωση 
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γνωστούς και φίλους. Εξάλλου, από το περιεχόμενο του συνταχθέντος από 
την Χ εφημερίδα άρθρου της τέταρτης σελίδας αυτής, προκύπτει ότι η προ‐
σβολή της προσωπικότητας των Α και Β επήλθε τελικώς μόνο εξαιτίας της 
χωρίς συγκατάθεση και  εν αγνοία τους τοποθέτησης της επίμαχης φωτο‐
γραφίας στην πρώτη σελίδα, κάτω από τους πηχυαίους περί κλεπτών και 
πλιάτσικου τίτλους, και της εντεύθεν σύνδεσης τους με το καταγγελλόμενο 
«πλιάτσικο»  
 
2. Οι Α και Β  είναι  εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο με την  επωνυμία Δ, 

που  βρίσκεται  στην Αθήνα και  ανήκει  ατην ανώνυμη  εταιρία με  την 
επωνυμία «Ξενοδοχεία ΑΕ». Στο ως άνω ξενοδοχεία έχει ιδρυθεί και λει‐
τουργεί το επιχειρησιακό σωματείο Γ, του οποίου μέλη μπορούν να γί‐
νουν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού του, όσοι εργάζονται 
στο ξενοδοχείο Δ και στις ξενοδοχειακές μονάδες που Θα ιδρυθούν από 
τον εκάστοτε φορέα της ειτιχείρησεως του Παραπάνω ξενοδοχείου. Οι 
Α και Β αποτελούν μέλη του επιχειρησιακού σωματείου Γ, το οποίο συ‐
νολικώς απαριΘμεί 182 μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 5  του καταστατι‐
κού του εναγομένου για να τελεί κάποιος εργαζόμενος του ως άνω ξε‐
νοδοχείου μέλος του σωματείου Γ πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να ζητεί την εγγραφή του 
στο μητρώα των μελών. Τα ΔΣ, εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την 
αποδέχεται και με απόφαση του είτε εγκρίνει την εγγραφή του αιτού‐
ντος είτε απορρίπτει την αίτηση. Αν η αίτηση απορριφθεί από τα ΔΣ, ο 
αιτών μπορεί να προσφύγει στην Πρώτη τακτική γενική συνέλευση, η 
οποία αποφαίνεται  οριστικά περί  της παραδοχής ή μη  του αιτούντος 
ως μέλους του σωματείου. Μετά την έγκριση της εγγραφής του αιτού‐
ντος ως μέλους στο μητρώο των μελών,  αυτός υποχρεούται  να κατα‐
βάλει στο ταμείο του σωματείου το δικαίωμα εγγραφής. Επιπρόσθετα, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ίδιου καταστατικού, δικαίωμα του εκλέ‐
γεσθαι έχουν μόνον τα τακτικά μέλη, τα αποία έχουν συμπληρώσει το 
21° έτος της ηλικίας τους, είναι Έλληνες πολίτες και είναι οικονομικώς 
τακτοποιημένοι  (ταμειακώς  εντάξει).  
Την 21.9.2004 διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες στο σωματείο για την ανάδει‐
ξη νέου διοικητικού συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπρο‐
σώπων για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών,  για την Ομοσπον‐
δία Επισιτισμού και για την ΓΣΕΕ, μεταξύ δε των υποψηφίων συγκατα‐
λεγόταν ο Α και ο Β. Η Δ, η οποία εργάζεται στην επιχείρηση του ξενο‐



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 
 

- 4 - 
 

δοχείου από τον Ιανουάριο του έτους 2002, την 8.9.2004 υπέβαλε αίτηση 
για  εγγραφή ως μέλος στο μητρώο μελών  του σωματείου.  Εκ παραλ‐
λήλου η Δ  έχει  αναπτύξει  νόμιμη  συνδικαλιστική δραστηριότητα πέ‐
ραν της δεκαετίας ως μέλος του κλαδικού σωματείου με την επωνυμία 
Ψ που εδρεύει στην Αθήνα συμμετέχοντας σε όλες τις αγωνιστικές κι‐
νητοποιήσεις  του  εν  λόγω σωματείου  (Π.χ  έλαβε  μέρος  στην  κρίσιμη 
απεργία της 4.8.2004 — παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων‐) που είχε 
κηρύξει το πιο πάνω σωματείο, ήταν δε η μοναδική προϊσταμένη που 
είχε  απεργήσει  στο  χώρο  του  ξενοδοχείου.  Η  προπεριγραφείσα  δρα‐
στηριότητά της δεν ήταν αρεστή στην επιχείρηση του ξενοδοχείου και 
όταν πληροφορήθηκε την πρόθεσή της να καταστεί μέλος του σωμα‐
τείου και να θέσει υποψηφιότητα στις επικείμενες αρχαιρεσίες προέβη 
σε καταγγελία της συμβάσεως εργασίας της. Παρά όμως την ως άνω 
καταγγελία της συμβάσεως της η Δ υπέβαλε αίτηση για την εγγραφή 
της ως  μέλους  του σωματείου και  υποψηφιότητα για  τις  αρχαιρεσίες 
που είχαν προκηρυχθεί για την 21.9.2004.  
Το Δ.Σ του σωματείου στην από  17.9.2004  συνεδρίασή  του  επιφυλά‐

χθηκε να κάνει δεκτή την παραπάνω αίτησή και ζήτησε σχετική γνω‐
μοδότηση από  τη  νομική  υπηρεσία  της  ΓΣΕΕ,  η  οποία  και  απάντησε 
ότι το αίτημα της Δ είναι νόμιμο, οποστέλλοντας με fax και τα σχετικά 
νομικά  έγγραφα.  Κατόπιν  αυτού,  μετά  από  σχετική  συνεννόηση  των 
μελών του ΔΣ του σωματείου έγινε επιτρεπτή η εγγραφή και η υποψη‐
φιότητα  της  Δ  η  οποία  προέβη  εκ  παραλλήλου  και  στην  οικονομική 
τακτοποίηση της εγγραφής της καταβάλλοντας την ανάλογη συνδρο‐
μή). Στις ανωτέρω αρχαιρεσίες ανακοινώθηκαν δε και εγκρίθηκαν από 
την  γενική  συνέλευση  του  σωματείου,  χωρίς  αντιρρήσεις  των  μελών 
του  τελευταίου.  Η  Δ  έλαβε  μέρος  στις  εκλογές  και  εκλέχθηκε  έβδομο 
μέλος του ΔΣ λαμβάνοντας 54 ψήφους.  
Κατά της εγγραφής της Δ στο μητρώο μελών του σωματείου και κα‐

τά της υποψηφιότητάς της στις αρχαιρεσίες ο Α την ημέρα των αρχαι‐
ρεσιών  υπέβαλε  την  ακόλουθη  ένσταση:  Ενίσταμαι  κατά  της  υποψη‐
φιότητας της κας Δ για το λόγο ότι έχει απολυθεί από την εταιρία «Ξε‐
νοδοχεία.. ΑΕ» από τις 6.9.2004, ενώ η εγγραφή της στο σωματείο έγινε 
στις 8.9.2004. Θα ήθελα να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Η εφορευτική επι‐
τροπή με  το  υπ’  αριθ....  πρακτικό αρχαιρεσιών  (για  την ανάδειξη  της 
εφορευτικής  επιτροπής)  και  το  υπ∙αριθμ...  πρακτικό  της  εφορευτικής 
επιτροπής απέρριψε την πιο πάνω ένσταση με το σκεπτικό ότι: « Επειδή 
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σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού του ως άνω σωματείου και 
το άρθρο 8 του ν. 1264/1982 το ΔΣ και η Γενική Συνέλευση ελέγχει τη νο‐
μιμότητα της υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου. 
Ερωτάται:  

α.  Είχε  αρμοδιότητα  η  Εφορευτική  Επιτροπή  να  αποφασίσει  επί  της 
προκείμενης ενστάσεως και ποια διάταξη του Α.Κ Θα μπορούσε να ε‐
φαρμοσθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση και γιατί:  
 

Απάντηση.  
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 101 Α.Κ ορίζεται ότι απόφαση γε‐

νικής συνέλευσης ΓΣ σωματείου είναι άκυρη, αν αντιβαίνει στον νόμο ή το 
καταστατικό.  Την  ακυρότητα  κηρύσσει  το  δικαστήριο  ύστερα  από  αγωγή 
μέλους που  δεν  συναίνεσε  ή  οποιουδήποτε  άλλου  έχει  έννομο  συμφέρον. 
Πρόκειται  δηλαδή  για  άκυρη  απόφαση  ηρτημένως  έγκυρη,  η  οποία  ανα‐
πτύσσει  τη νομική ενέργεια της μέχρις ότου προσβληθεί με ακυρωτική α‐
γωγή,  η  οποία ασκείται  εντός αποκλειστικής προθεσμίας  έξι  μηνών,  η ά‐
πρακτη πάροδος της οποίας θεραπεύει οριστικά την ακυρότητά της. Σχετι‐
κά με την προσβολή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου ΔΣ  του 
σωματείου δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον Α.Κ, όμως γίνεται παγίως δε‐
κτό ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις ισχύουν και επί των αποφάσεων αυ‐
τών.  Το  ίδιο  συμβαίνει  και  με  τις  αποφάσεις  της  εφορευτικής  επιτροπής, 
που αποτελεί ολιγομελές συλλογικό όργανο ενός σωματείου.  
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η εφορευτική επιτροπή, η οποία αποτελεί 

σμικρογραφία της γενικής συνελεύσεως ΓΣ και ενεργεί κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό  της,  Παρά  τη  λειτουργική  αυτοτέλειά  της,  δεν  θεωρείται  ότι 
έχει οργανική αυτοτέλεια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει λόγος ότι 
οι αποφάσεις της λαμβάνονται από όργανο διαφορετικό από εκείνο της γε‐
νικής συνελεύσεως. Αυτό σημαίνει  ότι  οι αποφάσεις  της  εφορευτικής  επι‐
τροπής  προσβάλλονται  ως  αποφάσεις  της  ίδιας  της  γενικής  συνέλευσης 
(βλ.  Αθ.  Κρητικό,  Όρια  νόμιμης  λειτουργίας  συλλογικών  οργάνων  σωμα‐
τείων,  συνδικαλιστικών  οργανώσεων  και  συνεταιρισμών,  1994,  παρ.149, 
σ.35, Σ. Βλαστό, Αστικά Σωματεία, Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργα‐
νώσεις,  1996  παρ.259,  261,266,  σ.279282,  287  επ.,  ΑΠ  1430/1987  ΕΕργΔ 
46,865,ΕφΑ8 676/2005 ΕλΔ 461513). Με την άσκηση της ακυρωτικής αγωγής 
κατά  της αποφάσεως γενικής συνελεύσεως σωματείου ή συνδικαλιστικής 
οργανώσεως,  το  δικαστήριο  έχει  εξουσία  μόνο  να  ελέγξει  το  κύρος  της 
προσβαλλόμενης  αποφάσεως  σχετικά  με  τη  συμμόρφωση  της  ή  μη  στον 
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νόμο ή το καταστατικό. Αν η απόφαση δεχθεί  την ακυρωτική αγωγή έχει 
ως μόνο περιεχόμενο την ακύρωση της προσβληθείσης αποφάσεως της γε‐
νικής συνελεύσεως.  
Πέραν  της  εν  λόγω ακυρώσεως  το  δικαστήριο  δεν  έχει  την  εξουσία  να 

υποκαταστήσει τη γενική συνέλευση και αφού ακυρώσει την ελαττωματική 
της απόφαση —να αντικαταστήσει αυτήν με  την απόφαση  εκείνη,  την  ο‐
ποία θα λάμβανε η συνέλευση, αν δεν μεσολαβούσε το ελάττωμα που προ‐
κάλεσε την ακύρωσή της. Μια τέτοια αποκατάσταση ανήκει αποκλειστικώς 
στην αρμοδιότητα  της  γενικής  συνελεύσεως. Η  εκδιδόμενη απόφαση  έχει 
διαπλαστικό χαρακτήρα, διότι διαπλάσσει μια νέα κατάσταση και λόγω της 
διαπλαστικής της φύσεως ισχύει erga omnes [βλ. σχετ. ΕφΑΘ 9080/2006, ΔΕΕ 
2007, 850)  
 
 


