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Tμημα ΣT'

Aιd}'ΡΩTl KoΣ ΣXFt iMΑTl ΣEψ οΣ

Mε μ€λη ToUζ: Mαρiα Γκ6τoη, Πρ6εδρo EφετΦv ΔlolκητIκΦv

Δlκαoτηρiαlv, Αolvo8λα KλlβαvlΦτoυ Kαι Kωvoταvτivα Kαρακdoη, Eφ6τεE

Δlol κητtκωv Δtκαoτη ρΙωv.

σ Uvεδ ρ [αoε δημ6olα σΤo αKρoατηρr6Toυ σTiζ 15 Mαibυ 2017,

με γραμματ6α τηv Ευγεviα Kωoτ6γιαWη, γlα vα δtκdoεl Tηv απ6 4 ΑπρΛioυ

2014 (αρ. καταx.ΑK 68719-4-2014) αiτηoη ακυρΦoεωg

τ o U Θε6δωρoυ Δrαμαvτξ τoU Xρnoτoυ, κατoiκoυ

K.Nεoxωρ6πoυλoυ lωαwivωv (oδ69 Tdooυ Λεlβαδiτη αρ.'.l), o oπoioE δεv

παραoτdΘηκε, voμlμoπoΙηoε, 6μωζ, Tov πληρεξo0olo δrκηγ6ρo Kωv/vo

ΠεvταγrΦτη με oυμβoλαloγραφlκ6 πληρεξo0olo'

κ α τ d του Yπoυργoιi EoωτερlκΦv, o oπoioζ παραoτdθηKε με Tov

ΠdρεδρoτouΝoμlκoι3ΣυμβoυλioυτoυKρdτoυgΔημητριoKατωπ6δη.

Kατd τη δημ6olα oυζητηoη πoU ακoλoιiΘησε, To Δικαoτηριo dκoυoε:

Τηv εloηγητρlα τηζ υπ6ΘεoηE, Eιo€τη ΔιolκητlκΦv ΔtκαoτηρΙωv' Kωv/vα

Kαρακσoη, πoυ διdβαoε τη oxετικη 6κΘεoη Tηζ Καl εξ6Θεoε τα ζητημαΤα Troυ

πρoκιiπτoυv,

τov εκπρ6σωπo τou Yπoυργo0, πoυ αv6πτυξε καr πρoφoρlKd τoυg

λ6γoυ9 ακ0ρωoηg πoυ ζητηoε vα απoρριφθεi η αiτηoη'

Mετd τη oυvεδρΙαoη, τo Δlκαoτηρro oυvηλθε οε δldoκεψη καl, αφoι3

μελ6τηoε τη δlκoγραφiα καl τlg oxετtκfE δIατdξεlg

απoφασiζεr ταεξηg:
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1. Eπεlδη, γΙα τηv αoκηoη τηg κριv6μεvηE αiτηoηE καταβληΘηκε τo o.

v6μlμo παρdβoλo (βλ. τα 13391ο2, 3799536 εlδικd ιivτυπα παραβ6λoυ ΣεlρdE

A').

2. Επειδη, με Tηv αiτηoη αυτη, ζητεiταr η ακ0ρωoη τηζ με αρ. πρωτ.

3907 Φ.A" 14665 απ6 20-1-2014 απ6φαoη9 ToU Yπαρxηγo0 τoυ

Πυρooβεoτικoιj ΣΦματog, με τηv oπoiα επιβληΘηκε στoV αlτoOvτα,

Πυ ρ_ooβ€oτη, πεlΘαρ;l κη πolvη πρooτ[μoυ, 0 ψoυE τ-εv-η14τα (50) ευ ρΦ

3. Επεtδη, oι δlατdξεlζ ToU κεφαλαioυ B' τoυ π.δ' 210/92 (A'99)

(Kαvovloμ6g Eoωτερl Kηζ Yπη ρεo'iαg Π υρooβεoτtκoιj ΣΦματog-KΕYΠ Σ) (αρΘρα

60-s0) απoτελoιjv κωδlκoπoiηoη τωv δlατdξεωv τoυ π.δ. 1301199'1 "ΠειΘαρxlκo

δiκαlo τbu Πυρooβεoτtκo0 πρoαωπlκo0" (A' 53), τo oπofo εκδ6Θηκε κατd

voμoΘετlκη εξoυoιoδ6τηoη τoυ dρΘρoυ 11 παρ, 1 περ. σT'ToU ν,1481Ι84, 6πωE

τo dρΘρo αυτ6 αvτlκαταoτdΘηκε απ6 τo dρΘρo 1 τoυ v. 1590/86 (A'49) καr

ρυΘμiζouv τo πεlΘαρ1lκ6 δiκαlo TCIU πυρooβεoτlκoιi TTρoσωπlKoO. Εlδrκ6τερα,

oτo dβΘρo 61 ToU π .δ. 210192 oρfζεταl 6τl: ''1. ΠεlΘαρ1lκ6 παρdπTωμα

απoτελεf κdΘε υπαiτlα Kαι καταλoγloτlκη παρdβαoη τoU υπηρεαlακoσ

καΘηκovτoE, με πρdξη η παρdλεlψη. 2.To UπηρεσtαK6 καΘηκov πρooδloρiζεται

απo τιE υπo1ρεΦoεlζ πoU επlβdMovταl σToUE πυρooβεoτlκo0E υπαλλξλoυE

απ6 τlg loxιioυoεE δlατdξεlg v6μωv, διαταγμdτωv, απoφdoεωv καl Tlζ δlαταγ6E

τηE Yπηρεofαg, καθιi-lg καl απ6 τηv εvτ6g και εκτ69 YπηρεofαE δlαγωγη, πoU

oφεiλεl vα τηρεΙ o πυρooβεoτtκog υπdΜηλoE''. Στo dρΘρo 62 τoυ iδloυ Π.Δ

oρiζεταl 6τι "1. Πaθαρxlκd παραπτιitματα, αvεξdρτητα απ6 τo αξl6πovo η 6xl

αυτΦv, εivαl τα παρακdτω εvδεlκτlκd αvαφερ6μεvα: 'lα ... κ. H μη oυμμ6ρφωση

πρoζ Tlζ UπoXρεΦoεlE oυvτηρηo'ηζ, XρησηE η δlαxεiρloηg τωv λolπΦv καl

εγκαταoτdσεωv τηg Yπηρεoiαg, κα. Η παραμ6ληoη καΘηκovτoζ, Kβ. Η oκvηρΙα,

η αμθλεlα, η ατεληg η μη €γκυρη η τυπrκη καr αδldφoρη εκτ6λεoη τηζ υπηρεoiαE

καΘΦE Kαl η υπαiτlα Xαμηλη UπηρεσιαKη απ6δooη.....μσT.Kdθε πρdξη η

παρdλεlψη τToU πρoκdλεoε βλdβη, φθoρd η απιi.lλεlα υλlκo0 τηg Yπηρεofαg, μζ.

KdΘε παρdβαoη υπoxρfωoηE πoU απoρρ6ει απ6 τoUE v6μoυg τoUζ

Kαvovlσμoιig καl τtg δlαταγ6ζ τηζ Yπηρεoiαζ '..-μθ....>. Eπ[oηζ, στo dρΘρo 63
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L:'ι--a παρ. '1 τou αUτoιj ττ'δ.21angg2 oρiζεTαl 6τt <1.Στo πυρooβεοτrκ6 TτρoσωTΤlK6

επlβαλλovταl ol αKoλoUΘεζ πεΙθαρΧlKεζ Tj'olvεζ: " α) Παρατηρηση, β) Επiπληξη,

γ) Πρooτlμo μεΧρι, ιfvα μηvια[o βαolκo μlσθ6 ToU τιμωρoUμεVoU, δ) Αργiα με

πρ6σKαlρη πα0ση, ε) Aργiα με απ6λUση, στ) Απ6ταξη. 2. Η παραTηρηση., η

επiπληξη Kαl τo πρooτlμo ε[vαι KαTLbTερεζ πεlΘαρxtκ6g πoιv6g' 3.''.'4. ol

κατΦτερεζ πεlθαρXlκfζ πolv€ζ επlβdλλovTαl στo πυρooβεoτlκo πρoo'ωπlκo γtα

παραπτΦμαΤα ToU πρoηγoOμεvoυ dρΘρoυ, εφ6oov αυτα λ6γω τηE βαρ0τηταζ,

τoυ τρ6πoυ κδi τωv oυvΘηκΦv τ6λεoηζ, δεv επtoι]ρouv τηv επrβoλη αvιilτερηg

πεlΘαρxικξE πoιvηE κατd τoυE oρIoμoι3E τωv δlατdξεωv τιυv Ν.Δ. 343/69 καl

935Ι71 Kαl εlδlK6τερα' α. Η παρατηρηση επrβdλλεταl γlα ελαφρd παραπτΦματα

γlα Tα oτΤoiα KρΙvεταl 6τl δεv εivαI αvαγκαΙα η επrβoλη βαρ8τερηE τεlΘαρ1lκη5

πoιvξE λ6γω τηg φι3oηζ ToU παραπτΦματoζ, τωv oυvΘηκΦv τ€λεoηζ, τoU

xαρακτηρα Kαl τηg δlαγωγηg τoυ UπαlTioU, β. Η επiπληξη επlβαλλεταt γlα

ελαφρd τrαραπτιilμαTα, 6ταv δlαπρdττovταl απ6 αμ6λεlα Kαt αφoρoιiv κυρΙωE

τηv εκτθλεoη καΘηκ6vτωv, τη σUμπερlφoρd, τηv τdξη, τηv εμφdvlση, Kαl τηv

παρdoταoη γεvlκd ΤoU πυρooβεoτικo0 υπαλληλoυ, εvτ6E Kαl εκτ69 Tηζ

YπηρεoΙαζ, γ.Τo τρ6αrlμo επβdλλεταl για ooβαρ6τερα παραπτΦματα τrερi τηv

εκτ6λεoη τωv καΘηκ6vτωv, Tη σUμπερrφoρd, τηv τdξη, τηv εμφdvlση Kαl τηv

παρdoταoη γεvrκd Τoυ πυρooβεoτlκo0 υπαλλnλoυ, εvτ6E καl εκτ6E ΤηE

YπηρεoiαE". Στo dρΘρo 72 τoU π.6.210Ι1992 oρiζεταl: "1 5. Γlα τo

πειΘαρxlκ6 παρdπTωμα TΓoU δtαπloτΦvεταl Kαl καταλoγiζεταl η πolvη πoυ

πρfττεl vα επlβληΘεΙ καt η επlμ6τρηoη αυτηg πρooδloρiζovταl: α. Απ6 τη

βαρ0τητα τoU τTαραπτΦματog καl lδlαΙτερα απ6 τηv επΙδραση πoU εixε αυτ6

στηv ειiρυΘμη λεtτoυργiα Τηζ YπηρεoΙαE, β. Απo To βαΘμo, To 1ρ6vo

υπηρεofαg, τo Xαρακτηρα, τηv πρoηγoιJμεvη δlαγωγη καl Tηv επαγγελματlκη

απ6δooη τoυ υπαλληλoυ, γ. Aπ6 τlζ περlστdoaE, κdτω απ6 Tls oπoiεE

δlαπρdxθηKε Kαl γεvlκd Τlζ επlKρατoι3oεg oυvθηκεg' Kατd τo xρ6vo τηg τfλεoηg

τoυ. δ' Απ6 τη μoρφη υπαlτl6τηταE (δoλog η αμιiλεlα) καl clε περiπτωoη τΤoU

διαπρdxΘηκε απ6 αμ€λεtα, τo βαΘμ6 αυτηg".

4. Επεlδη, απ6 τα o'τolxεiα Tηζ δrκoγραφiαE πρoκ0πτoυv τα

ακ6λoυθα: με τηV πρooβαλλ6μεvη Aπ6φαoη τoU Yπαρxηγoι1 τoU
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Πυρoo'βεoτtκoυ Σιi-lματoE, η oπo[α εκδ6Θηκε μετd τηv απo 104-2013 6γγραφη

εto'ηγηo"η τoυ 1oυ Tμηματoζ Tηζ Δ/voηg TεxvlκΦv EφαρμoγΦv ΤoU Aρxηγεioυ
Π.Σ καr τη δlεvεργηθεio'α oε βdρog τoυ αlτo0vτog Evoρκη Δlorκητlκη Εξfταoη
(E.Δ.E.) δυvdμεr τηE υπ'αρlθ. 35391 Φ.ΠΣ 3071124-4-2012 Δ/γηE A.Π.Σ Kαl Tηζ

Uπ αρlΘμ.749 Φ.216.14111-5-2012 Δ/γηE Tηζ Πυρooβεoτrκηg YπηρεoiαE
K6vlτoαg, επlβληΘηκε σΤov αιτo0vτα, Πυρooβεoτη, η πειΘαρxlκξ πolvη τoυ

πρooτfμoυ, 0ψoυg πεvηvτα (50) εuρΦ, με TηV αtτtoλoγiα oτι <τηv 26-6-2011
oδηγιilvταg τo ΠΣ 3071 υδρoφ6ρo πυρoo'βεoτrκ6 6fημα1iδ καiαδΦoη δαακηE
πυρκαγlαg o'τηv T/K ΗλloρdxηE τoυ Δημoυ K6vlτoαg δεv €δεlξε τη δfoυoα
πρooo1η Kαl επlμ6λεlα, ωζ 6φεlλε Kαl πρoκdλεoε φΘoρd (oxiolμo) σTηv

εξωτερικη πλευρd τoυ πfoω δεξld εξωτερtκo0 επloΦτρou Kαl oτρ6βλωoη σTo

δεξ16 oκαλoπdτl Tηζ Uπερκαταoκεuηζ ToU εv λ6γω oxξματog KαΙ στη oυv6xεlα
δεv αvfφερε To γεγov6g στηv Yπηρεoiα, πρdξη Kα] παρdλεlψη πoU
oτolxεloΘετεi πειΘαρxlκ6 παρdπTωμα πoυ εμπiπτεl σΤη παρ.1 τoυ dρΘρoυ 61

Kαl τωv εδαφiωv K', Kα', Kβ', μσT', καl μζ' Tηζ παρ. 1 τoυ dρΘρoυ 62 τoυ ΠΔ
210192 (Α'99)).

5. Eπεlδη, oιiμφωvα με τΙζ πρoαvαφερ6μεvεE δIατdξεlE, καl lδiωE
αυτ€E τoυ dρΘρoυ 72 ταρ.5 τoυ τ.δ'210Ι1992, τo παρdπTωμα πoυ απoδfδεται
σΤov αΙτoι]vτα, εv6ψεt τηE βαρ0τηTαζ αUToO, τηζ επiδρααηE πoυ εixε oτηv
ε0ρυθμη λεroυργfα τηg YπηρεoiαE, Τηζ πρoσωπtκ6τηταζ ToU αιτo0vτog, τlE

περloτdoεlg, κdτω απ6 τlg oπoiεg δlαπρd1ΘηKε Kαl Τlζ εΤTlKρατoι1oεg oυvΘηκεg,

κατd τo xρ6vo τηE τελεoηg τoυ, καΘΦE Kαl τηζ μoρφηζ υπαlτ16τητα9 (απ6

αμfλεtα, xωρiE vα πρooδloρiζεταl o βαΘμ6E αuτηE), δεv oυvloτd απ6 Tα

ooβαρ6τερα παραπτΦματα περi Tηv εκτθλεoη Tωv καΘηκ6vτωv, Tη

σUμπερlφoρd, τηv τdξη, τηv εμφαvlση Kαl τηv παρασTαση ToU πUρoσβεoτlκo0
υπαλληλoυ, εvτ6E καl εκτ69 τηE Yπηρεo[αg, δuvdμεvo vα επtoιiρεl voμiμωE τηv

πεlΘαρ1rκη πolvη ToU προστ[μoυ, η επrβoλη τηg oπoiαE εivαl αvτiΘετη με Tηv

αρXη αvαλoγlκ6TηTαζ, κατd τo βdolμo lcr1υρroμo τoυ αlτo0vτoE. Επoμfvωg, η

πρooβαλλ6μεvη απ6φαoη δεv εfvαl voμiμωE Kαl επαρKΦg αιτloλoγημεvη, 6πωE

βdotμα πρoβdλει o αlτΦv καl πρ6πει αυτη vα ακυρωΘεf.

:.-:.--

ιΔ'

χi
\ ΛΑt#r



.1 /\

' 
\"'17:;. ;r-,i

./l ; \;:". 
ι:

, j'\J'. 
I

* - -r'i:' . ,ι.'' il
r '.."..._,.--"- :\ ./

/ "--- _ - -uj''':'ri '' ,1 9--^'Χl '-^-' ^'-^t ^. .^i- -^Α*^'. '^ ..|. .^. Ξ^.-/ .****. ,'...*_-}"'- 6. Επεtδξ, Kατ' αKoλoUθ[α, πρεπεl Vα γivεΙ δεκτη η Kρlv6μεVη αfTηση,

KαΙ Vα αKUρωΘεi η rTρoσβαλλ6μεvη πρdξη, Vα αvαττεμφΘεf η UπoΘεση σTη

Διofκηση για vfα v6μlμη αιTioλoγημfvη Kρiση. Περαlτ6ρω, πρfπεl vα δlαταlΘεf η

απ6δoση τoU 1ταραβ6λoU σTov αΙΤo0vTα Kαl vα επιβληΘεi σTo Δημ6σ10 η

δlκαoτtκη δαπdvη ToU αιTo0vToζ, πoU αvερXεTαl σε 171εUρ6 (dρΘρα 36 παρ.4

Kαι 39 παρ.'1 τoυ π.δ'18/1989, Α'8 oε σUvδUασμ6 με τo dρΘρo 4, παρ.1 περ.

oτ',ν.70211977' 6πω9 αvτlKαTαστdΘηκε απo τo dρΘρo 50 v.3659l2a09, Φ.E.K.

77A't7.5.2o0B, αρΘρo 275, παρ.1, K.Δ.Δ._v.zlιτlιggg, Φ.E.K.97 A' καi

Παρdρτημα l περ' Γ'τoυ Kιilδlκα Δικηγ6ρων- ν" 4194ι2013, Α'2ο8).

ΔlA TAYTΑ

Δ6xεταl τηv α[τηoη.

Ακυριilvεl α) τηv με αρ. πρωτ. 39ο7 Φ.A. 14665 απ6 20_1-2014

απ6φαoη τoυ YπαρXηγoι1 τoυ Πυρooβεoτlκo0 ΣΦματoE.

Αvαπ6μπεl τηv υπ6θεση σTη Δtofκηoη γlα vεα v6μlμη κρioη, κατd τo

αlτloλoγlK6.

Δlατdooεl τηv απ6δoση ToU παραβ6λoU σTov αlτo0vτα.

Eπlβdλλεt σε βιiρoE ToU Δημooioυ Tη δlκαoτlκη δαπdvη ToU

αlτoOvτog 0ψoυE εκατ6v εβδoμηvτα εvoE (171) ευρΦ.

KρiΘηκε Kαl ατToφαoioθηκε oτnv ΑΘηvα σTlζ 20 oκτωβρioυ 2017 και

δημooιε0θηKε σTηv iδlα π6λη oε €κτακτη δημ6olα oυvεδρiαoη στo ακρoατηρlo

τoυ ΔlκαoτηρΙoυ, oτlE 30 oκτωβρΙoυ 2017.
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