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Αµοιβή εργασίας - ∆ιαφορές αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών εργαζοµένου σε 
δηµόσιο Νοσοκοµείο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1260 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο σε περίπτωση µεταβολής του νοµοθετικού καθεστώτος (όροι ΣΣΕ και 
∆Α). Κατώτατο όριο βασικού µηνιαίου µισθού ή ηµεροµισθίου του πιο πάνω 
προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 321 , 322, 324 και 331 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι από 
τελεσίδικη απόφαση παράγεται δεδικασµένο και όταν το αντικείµενο της νέας δίκης 
που διεξάγεται µεταξύ των ίδιων προσώπων είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης 
που προηγήθηκε, έχει όµως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώµατος 
που κρίθηκε στη δίκη εκείνη, τούτο δε συµβαίνει όταν στη νέα δίκη πρόκειται να 
κριθεί η ίδια δικαιολογητική σχέση και το ίδιο νοµικό ζήτηµα µε αυτό που κρίθηκε 
στην προηγούµενη δίκη. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει αν κατά τον κρίσιµο για τη 
µεταγενέστερη δίκη χρόνο έχει επέλθει µεταβολή του νοµικού καθεστώτος, που 
διέπει την έννοµη σχέση ή τις έννοµες συνέπειες, που απορρέουν από αυτή, αφού δεν 
υπάρχει τότε η απαιτούµενη για την ενεργοποίηση του δεδικασµένου ταυτότητα 
νοµικής αιτίας. Ειδικότερα στην περίπτωση διαρκούς ενοχικής σχέσεως από την 
οποία πηγάζουν πλείονες έννοµες συνέπειες, όπως είναι η σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας, στην οποία η απασχόληση του µισθωτού θεµελιώνει ποικίλες αξιώσεις που 
στηρίζονται σε διάφορους ουσιαστικούς νόµους, ΣΣΕ ή ∆Α, το δεδικασµένο των 
αποφάσεων που κρίνουν επί µέρους αξιώσεις του µισθωτού, ως έννοµες συνέπειες 
της εν λόγω έννοµης σχέσεως, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το νοµοθετικό 
καθεστώς που ισχύει κατά τον κρίσιµο χρόνο θα παραµείνει αναλλοίωτο και στο 
µέλλον. 
Συνεπώς, η τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι η συνιστώσα 
προδικαστικό ζήτηµα για τις επί µέρους αξιώσεις του µισθωτού σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας, διέπεται από πλέγµα υφιστάµενο τότε διατάξεων δεν αποτελεί 
δεδικασµένο για την εκτός του κριθέντος χρονικού διαστήµατος και στο µέλλον 
αναγόµενη χρονική περίοδο, αν κατά την περίοδο αυτή δεν παρέµεινε αναλλοίωτο το 
προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς, δηλαδή αν οι ζητούµενες µε νεότερη αγωγή επί 
µέρους αξιώσεις του µισθωτού που γεννήθηκαν σε µεταγενέστερο του ήδη κριθέντος 
χρονικό διάστηµα, στηρίζονται σε νέες νοµοθετικές διατάξεις, διάφορες εκείνων που 
ίσχυαν κατά την πρώτη δίκη. Τέτοιες νέες νοµοθετικές διατάξεις είναι, κατά το 
κανονιστικό τους µέρος και οι όροι των ΣΣΕ ή ∆.Α, οι οποίοι προσδιορίζουν, ενόψει 
της ισχύος τους για συγκεκριµένη χρονική περίοδο (άρθρα 9 και 16 παρ. 3 Ν. 
1876/1999), όχι µόνο την έκταση, αλλά και το είδος των βασικών αποδοχών και τν 
επιδοµάτων του µισθωτού για την περίοδο εκείνη. Εποµένως, από της ισχύος κάθε 
νέας ΣΣΕ ή ∆.Α µεταβάλλεται το νοµοθετικό καθεστώς και οι αποφάσεις που έκριναν 
τελεσιδίκως αξιώσεις των εργαζοµένων ορισµένου χρονικού διαστήµατος, 
ρυθµιζόµενες από τις ισχύουσες τότε ΣΣΕ ή ∆.Α, δεν αποτελούν δεδικασµένο και για 
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τις αξιώσεις αυτών µεταγενέστερου χρονικού διαστήµατος που στηρίζονται στις 
ισχύουσες κατά που στηρίζονται στις ισχύουσες κατά το διάστηµα αυτό νεότερες 
ΣΣΕ ή ∆Α.  
- Με την 42/1981 απόφαση του ∆.∆.∆.∆. Πειραιώς, που κηρύχθηκε υποχρεωτική µε 
την 18749/1981 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ρυθµίστηκαν οι όροι αµοιβής και 
εργασίας του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆ και 
ΟΤΑ, ενώ µε τον όρο 12 την 74/1982 αποφάσεως του ∆.∆.∆.∆ Αθηνών που 
κηρύχθηκε εκτελεστή µε την 77663/1982 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
προβλέπεται ότι το κατώτατο όριο βασικού µηνιαίου µισθού ή ηµεροµισθίου του πιο 
πάνω προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 
το κατώτατο όριο βασικού µηνιαίου µισθού ή ηµεροµισθίου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Το νοµικό 
καθεστώς των ανωτέρω ∆Α µετέβαλε η από 22-12-1988 Ε.Σ.Σ.Ε της Π.Ο.Ε.∆.Η.Ν η 
οποία καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΑ 1198/1972 και µε την ΑΥΕ 
17853/1989 κηρύχθηκε υποχρεωτική για όλους του εργοδότες και εργαζόµενους του 
επαγγέλµατος στο οποίο αφορά και ίσχυσε από 1=7-1988, σύµφωνα µε το άρθρο 10 
αυτής. Με τη συλλογική αυτή σύµβαση εργασίας επεκτάθηκαν, στους εργαζοµένους 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα νοσοκοµεία του Ν∆ 2592/1953, στο σύνολό 
τους, οι διατάξεις του Ν. 1505/1984 για το µισθολόγιο του προσωπικού της δηµόσιας 
διοίκησης, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1810/1988 (άρθρο 3 παρ. 1 της Ε.Σ.Σ.Ε). 
Με το άρθρο 9 της ανωτέρω Ε.Σ.Σ.Ε ορίστηκε ότι τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες 
αποδοχές από αυτές που καθορίζονται µε τη συλλογική αυτή σύµβαση διατηρούνται. 
Αυτό έχει την έννοια της διατήρησης των µέχρι της µεταβολής του νοµικού 
καθεστώτος ανωτέρων αποδοχών και όχι της εξακολούθησης και µετά ταύτα του 
προϊσχύσαντος νοµικού καθεστώτος (ΟλΑΠ 3/2003, 10/2002, ΑΠ 775/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 331, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αµοιβή εργασίας - ∆ιαφορές αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών εργαζοµένου σε 
δηµόσιο Νοσοκοµείο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 716 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Χορήγηση επιδόµατος σε εργαζοµένους σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής. 
- Από την αρχή της ισότητας που καθιερώνεται από το άρθρ. 4 § 1 του Συντάγµατος, 
προκύπτει ότι οι νόµοι, καθώς και οι κανονιστικού περιεχοµένου διατάξεις που 
εκδίδονται µετά από νοµοθετική εξουσιοδότηση, κατά τη ρύθµιση ουσιωδώς οµοίων 
καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν µπορούν να επιχειρούν αυθαιρέτως 
δυσµενείς διακρίσεις σε βάρος ορισµένης κατηγορίας εργαζοµένων που παρέχουν 
υπό τις αυτές συνθήκες όµοια εργασία, εκτός αν η διαφορετική ρύθµιση δεν είναι 
αυθαίρετη αλλά επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου 
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συµφέροντος, οπότε οι εργαζόµενοι για τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι αυτοί 
αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία. Η ισότητα αµοιβής µεταξύ εργαζοµένων µε σχέση 
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και παρέχουν την ίδια υπό τις 
αυτές συνθήκες εργασία επιβάλλεται και από το άρθρο 22 παρ. 1 εδ. β' του 
Συντάγµατος, το οποίο αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της ισότητας του 
άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος. 
Συνεπώς, αν γίνει µε νόµο ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων και 
αποκλείεται από τη ρύθµιση αυτή κατά αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση άλλη 
κατηγορία προσώπων για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που δικαιολογεί την 
ειδική αυτή µεταχείριση, η διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγµατική και προς 
αποκατάσταση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας πρέπει να εφαρµοσθεί η 
νοµοθετική ρύθµιση και για εκείνους εις βάρος των οποίων έγινε η δυσµενής 
διάκριση, διότι µόνο µε τον τρόπο αυτό αίρεται η κατά παράβαση των άνω διατάξεων 
του Συντάγµατος δηµιουργούµενη ανισότητα. Ο κανόνας όµως αυτός δεν 
εφαρµόζεται επί συγκεκριµένης, βάσει διατάξεως νόµου, παροχής προς ορισµένη 
κατηγορία µισθωτών σε σχέση µε µισθωτούς, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές 
κατηγορίες, όπως είναι αυτοί που έχουν διαφορετικό εργοδότη και διαφορετικούς, 
ενόψει του είδους της εργασίας τους, όρους απασχολήσεως και απολαυών. Ούτε 
επιτρέπεται η σύγκριση να γίνει επιλεκτικά µε βάση ορισµένη µόνο µισθολογική 
παροχή χωρίς συσχετισµό προς το ευρύτερο σύνολο αποδοχών, στο οποίο αυτή 
περιλαµβάνεται. Περαιτέρω, µε το άρθρο 35 του Ν. 3229/2005 "Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι "... 1) Στο 
προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στους αποσπασµένους σε αυτήν και στο 
µετακλητό προσωπικό χορηγείται µηνιαίο επίδοµα ειδικής απασχόλησης που 
ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου 2005 
και εφεξής. 2) Το επίδοµα αυτό δεν συµψηφίζεται µε την προσωπική διαφορά που 
προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 3205/2003 ... Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης το επίδοµα αυτό µπορεί να αναπροσαρµόζεται". Από την αιτιολογική 
έκθεση επί του άρθρου 35 του Ν. 3329/2005 προκύπτει ότι η θέσπιση του επιδόµατος 
της ειδικής απασχόλησης υπαγόρευε ο αυξηµένος φόρτος εργασίας και οι αυξηµένες 
ευθύνες που δηµιουργήθηκαν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης από τις αλλαγές που επήλθαν στο ΕΣΥ µε την κατάργηση των ΠΕΣΥΠ 
και τη δηµιουργία των ∆ιοικήσεων Υγειονοµικών Περιφερειών (∆ΥΠΕ) και την 
αναµόρφωση των Νοσοκοµείων σε ΝΠ∆∆. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι µετά τις 
παραπάνω δοµικές αλλαγές στον χώρο της υγείας, οι εργαζόµενοι στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου έχουν αναλάβει ένα συντονιστικό και επιτελικό ρόλο, ο 
οποίος συνίσταται στην παρακολούθηση και στον συντονισµό των δραστηριοτήτων 
όλων των ανωτέρω εποπτευόµενων φορέων, προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή οργάνωσή τους, σε όφελος του χρήστη των υπηρεσιών υγείας και ότι ο 
συντονιστικός και επιτελικός αυτός ρόλος συνεπάγεται αυξηµένες ευθύνες και 
υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλουν τη χορήγηση του επιδόµατος ειδικής 
απασχόλησης. Επισηµαίνεται ακόµη στην αιτιολογική έκθεση ότι οι εργαζόµενοι 
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στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου είχαν ήδη επιφορτισθεί µε πρόσθετες 
υποχρεώσεις, στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, µετά τις αλλαγές που 
επήλθαν στον χώρο της υγείας µε τους Νόµους 2889/2001, 3106/2003, 3204/2003 και 
3209/2003 (ίδρυση Ε.Σ.Υ.Κ.Φ., εποπτεία του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι", 
υπαγωγή των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας στην αρµοδιότητα του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ότι η αλλαγή του συστήµατος προµηθειών των 
Νοσοκοµείων, µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας επιτροπής στο Υπουργείο, τη σύσταση 
ενός εθνικού µητρώου προµηθευτών και την κατάρτιση ενιαίου κωδικολογίου για τα 
προµηθευόµενα είδη, συνεπάγεται επιπρόσθετο φόρτο εργασίας και ευθύνες για τους 
εργαζοµένους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και ότι για όλους τους 
παραπάνω λόγους επιβάλλεται χορήγηση του επιδόµατος ειδικής απασχόλησης στο 
προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και στους αποσπασµένους σε 
αυτή. Με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3627/2007 ορίσθηκε ότι δικαιούχοι του πιο πάνω 
επιδόµατος είναι και όσοι υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία των Υγειονοµικών 
Περιφερειών. Από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης και την επ' αυτής αιτιολογική 
έκθεση προκύπτει ότι ο νοµοθέτης συνέδεσε την καταβολή του επιδόµατος µε το 
πραγµατικό γεγονός της παροχής υπηρεσιών στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου αυτού για τους λόγους που εκτενώς παραθέτει. Εξάλλου, στο άρθρο 13 
παρ. 10 του Ν. 2889/2001 "Εθνικό Σύστηµα Υγείας και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι 
"διατηρούν το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς τους και δεν υπάγονται στις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 1 αυτού ... α) Το Εθνικό Νοσοκοµείο ... Τα παραπάνω 
Νοσοκοµεία που ανήκουν στο ΕΣΥ, καθώς και το Ι.Ε.Ν.Θ.Υ. ΑΕ και τα 
παραρτήµατα αυτού διασυνδέονται λειτουργικά µε το ΠΕΣΥ, στην τοπική 
αρµοδιότητα του οποίου βρίσκονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
5 αυτού του νόµου". Κατά δε της διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3329/2005: "1. Τα 
Νοσοκοµεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 διατηρούν το υφιστάµενο 
καθεστώς τους. Επ' αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 10 και 11 
του νόµου αυτού και τα άρθρα 6, 7 και 8 και 13 παρ. 10 του Ν. 2889/2001". 
- Με την κρίση του αυτή το ∆ικαστήριο της ουσίας παραβίασε τις ουσιαστικού 
δικαίου διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 22 παρ. 1β' του Συντ. και 35 του Ν. 3329/ 
2005, οι οποίες δεν µπορούσαν να εφαρµοσθούν στην προκείµενη περίπτωση, διότι 
πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες µισθωτών, που έχουν διαφορετικό εργοδότη 
(δηλαδή οι αναιρεσίβλητοι, το αναιρεσείον Νοσοκοµείο και οι προς σύγκριση 
εργαζόµενοι στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, το Ελληνικό ∆ηµόσιο), δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε τους 
αυτούς όρους απασχόλησης, ούτε µπορούσε, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, να γίνει 
σύγκριση µεταξύ των δύο ως άνω κατηγοριών µισθωτών ως προς µόνη τη 
συγκεκριµένη ειδική παροχή, χωρίς συσχετισµό µε το εκατέρωθεν σύνολο απολαβών, 
µη αρκούντος του γεγονότος ότι το αναιρεσείον ανήκει στο ΕΣΥ και διασυνδέεται 
λειτουργικά µε το οικείο ΠΕΣΥ. Εποµένως, ο µοναδικός λόγος της αιτήσεως 
αναιρέσεως από το άρθρο 560 παρ. 1 του Κ.Πολ.∆. είναι βάσιµος και πρέπει να γίνει 
δεκτός. 
- Κατά το άρθρο 135 παρ. 1 του ΚΠολ∆, αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής 
διεύθυνση διαµονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, εφαρµόζονται 
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οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134 και συγχρόνως δηµοσιεύεται σε δύο 
ηµερήσιες εφηµερίδες, από τις οποίες η µία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η 
άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην 
Αθήνα, ύστερα από υπόδειξη του εισαγγελέα στον οποίο γίνεται η επίδοση, περίληψη 
του δικογράφου που κοινοποιήθηκε. Κατά δε το άρθρο 134 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, 
η επίδοση γίνεται προς τον εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί ή 
πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή σ' αυτό που εξέδωσε την επιδιδόµενη απόφαση και για 
δίκες στο ειρηνοδικείο, στον εισαγγελέα του πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του 
οποίου υπάγεται το ειρηνοδικείο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 134, 135, 560, 576, 
Σ: 4, 22,  
Νόµοι: 3205/2003, άρθ. 24, 
Νόµοι: 3329/2005, άρθ. 12, 35 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αρχή ισότητας - Ιση αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 690 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή ίσης αµοιβής. Υπάλληλοι ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Φλώρινας (∆ΕΥΑΦ). 
-  Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του 
νόµου. Η διάταξη αυτή καθιερώνει όχι µόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του 
νόµου αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι αυτών, µε την έννοια ότι δεσµεύει και 
το νοµοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθµίσει ουσιωδώς όµοια 
πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να µην αντιµετωπίζει 
κατά τρόπο ανόµοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας διακρίσεις ή εξαιρέσεις, εκτός 
αν αυτό επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος, 
τη συνδροµή των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια. Συνεπώς, αν γίνει από το νόµο 
ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί από τη ρύθµιση 
αυτή, κατ' αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για την 
οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος, που επιβάλλει την ειδική εκείνη µεταχείριση, η 
διάταξη που εισάγει τη δυσµενή αυτή µεταχείριση είναι ανίσχυρη ως 
αντισυνταγµατική. Στην περίπτωση αυτή, προς αποκατάσταση της συνταγµατικής 
αρχής της ισότητας, πρέπει να εφαρµοσθεί και για εκείνους, σε βάρος των οποίων 
έγινε η δυσµενής διάκριση, η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας 
θεσπίστηκε η ειδική ρύθµιση, διότι µόνο µε τον τρόπο αυτό αίρεται η κατάσταση που 
δηµιουργήθηκε από την παραβίαση της ανωτέρω αρχής. Εξάλλου, γενικότεροι λόγοι 
κοινωνικού συµφέροντος για τη διαφορετική νοµοθετική ρύθµιση των αποδοχών 
κατηγοριών εργαζοµένων, που παρέχουν την ίδια εργασία και υπό τις ίδιες συνθήκες, 
συντρέχουν όταν η κάθε κατηγορία παρέχει την εργασία κάτω από διαφορετικό 
νοµικό καθεστώς ήτοι, όταν η µία κατηγορία παρέχει τις υπηρεσίες της µε σχέση 
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δηµοσίου δικαίου και η άλλη µε σχέση ιδιωτικού δικαίου ή προκειµένου περί 
κατηγοριών απασχολουµένων µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, όταν η µία απασχολείται 
στο ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ ή Ν.Π.∆.∆. και η άλλη σε Ν.Π.Ι.∆. ή γενικώς στον ιδιωτικό 
τοµέα. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1069/1980 "Για την άσκηση των 
πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώµατος ύδρευσης και αποχέτευσης 
οικιστικών κέντρων της χώρας ...", δύνανται να συνιστώνται κατά την παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου σε κάθε ∆ήµο ή Κοινότητα της χώρας ... ή από περισσότερους 
∆ήµους ή Κοινότητες ή ∆ήµους και Κοινότητες ενιαίες επιχειρήσεις υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως, οι οποίες αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς 
χαρακτήρα, διεπόµενα από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά από το νόµο. 
- Με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999 διατηρήθηκαν σε ισχύ ειδικές διατάξεις µε 
τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση κατ' αποκοπή εξόδων µετακινήσεως σε 
υπαλλήλους για τις µετακινήσεις τους εντός έδρας και ορίστηκε επιπλέον ότι µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, 
τα εν λόγω έξοδα µπορούν να αναπροσαρµόζονται και να επεκτείνονται από 1ης 
Ιανουαρίου 1998 σε υπαλλήλους του ιδίου Υπουργείου, που η φύση της εργασίας 
τους επιβάλλει συνεχείς µετακινήσεις εντός έδρας. Η εν λόγω παροχή, ως εφάπαξ 
αποζηµίωση, ανερχόµενη σε 90.000 δρχ. για το έτος 1998 και σε 120.000 δρχ. για το 
έτος 1999, καταβάλλεται στους υπαλλήλους των OΤΑ για την κάλυψη των δαπανών 
κινήσεως στις οποίες υποβάλλονται λόγω της φύσεως της απασχολήσεώς τους, ήδη 
από 1-4-1998, σύµφωνα την υπ' αριθµ. 2040222/4110/0022/19-6-1998 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµικών. Αναπροσαρµόστηκε δε ακολούθως διαδοχικά µε τις υπ' αριθ. 
21548/0022/99, 2/83422/0032, 2/71516/0022, 1607/0022, 2/6771/0022, 2/3557/0022 
και 2/50023/0022/3-10-2006 Κοινές Αποφάσεις των ιδίων πιο πάνω Υπουργών, σε 
300.000 δρχ. από 1-7-1999, σε 396.000 δρχ. από 1-3-2000, σε 480.000 δρχ. από 1-1-
2002, σε 112 ευρώ από 1-1-2002, σε 206 ευρώ από 1-1-2004, σε 238 ευρώ από 1-1-
2005 έως 30-6-2005, σε 270 ευρώ από 1-7-2005 και σε 325 ευρώ από 1-7-2006 
αντίστοιχα. Τέλος, ειδική εκδήλωση της δεσµεύουσας το νοµοθέτη συνταγµατικής 
αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος) αποτελεί το άρθρο 22 παρ. 1 
εδαφ. β' του Συντάγµατος, το οποίο αφορά τις σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 
κατά το οποίο για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας οφείλεται ίση αµοιβή. Ο κανόνας 
όµως αυτός δεν εφαρµόζεται επί συγκεκριµένης, βάσει διατάξεως νόµου, παροχής 
προς ορισµένη κατηγορία µισθωτών σε σχέση µε µισθωτούς οι οποίοι ανήκουν σε 
διαφορετική κατηγορία, όπως είναι και οι έχοντες διαφορετικό εργοδότη και 
διαφορετικούς όρους απασχολήσεως και απολαυών. Επίσης η παραπάνω αρχή της 
ισότητας δεν έχει εφαρµογή και στην περίπτωση κατά την οποία άλλος είναι ο 
ρυθµιστικός παράγων που καθορίζει τη µισθολογική κατάσταση µιας κατηγορίας 
υπαλλήλων από τον παράγοντα εκείνο που ρυθµίζει την ίδια κατάσταση άλλης 
κατηγορίας υπαλλήλων, όπως συµβαίνει όταν οι µισθολογικές παροχές στη µία 
περίπτωση ρυθµίζονται από νόµο ή κανονιστικό όρο Σ.Σ.Ε. και στην άλλη περίπτωση 
από απόφαση του ∆.Σ. νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Στην προκειµένη 
περίπτωση το Πολυµελές Πρωτοδικείο Φλώρινας που δίκασε ως Εφετείο, έφεση του 
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ήδη αναιρεσιβλήτου κατά της υπ' αριθ. 20/2008 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 
Φλώρινας, δέχτηκε τα εξής: Το αναιρεσίβλητο είναι δηµοτική επιχείρηση που έχει 
συσταθεί µε βάση την υπ' αριθµόν 144/1981 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Φλώρινας, η οποία εγκρίθηκε µε το υπ' αριθµόν 52/294/1982 Προεδρικό ∆ιάταγµα 
για την άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά µε την ύδρευση και αποχέτευση της 
Φλώρινας και αποτελεί κατά την ρητή διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ανωτέρω 
διατάγµατος νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελή χαρακτήρα. Η 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (∆ΕΥΑΦ) που έχει 
συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 δεν είναι ιδιωτική αλλά 
επιχείρηση που ανήκει στο ∆ήµο Φλώρινας κοινωφελούς χαρακτήρα και µε κριτήριο 
το ανωτέρω λειτουργικό της αντικείµενο εντάσσεται στο δηµόσιο τοµέα. 
- Με την κρίση του το Πολυµελές Πρωτοδικείο ορθά ερµήνευσε τις 
προαναφερόµενες ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, καθώς και αυτές των άρθρων 4 
παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντ. δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη 
µείζονα σκέψη και µε βάση της παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, δεν 
παραβιάστηκε η προβλεπόµενη από τις ως άνω διατάξεις αρχή της ισότητας, αφού: α) 
η διαφορετική ρύθµιση δικαιολογείται στην προκειµένη περίπτωση από γενικότερους 
λόγους κοινωνικού συµφέροντος, ενόψει του ότι οι αναιρεσείοντες ως εργαζόµενοι σε 
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνη 
των υπαλλήλων των ΟΤΑ, και των λοιπών Ν.Π.∆.∆., στους οποίους χορηγείται η 
επίµαχη παροχή και β) δεν συντρέχει νόµιµος λόγος για να χορηγηθεί στους 
αναιρεσείοντες η αιτούµενη παροχή, για το λόγο ότι το επίδοµα αυτό χορηγείται 
στους υπαλλήλους της ∆.Ε.Υ.Α Τρικάλων, διότι οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν 
διαφορετικό εργοδότη και υπάγονται σε διαφορετικό µισθολογικό καθεστώς. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
Σ: 4, 22, 
Νόµοι: 2685/1999, άρθ. 5, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - ∆ικαιολογηµένη άνιση µεταχείριση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 14 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή της ίσης µεταχείρισης. ∆ικαιολογηµένη άνιση µεταχείριση. 
- Από τα άρθρα 288 Α.Κ., 22 παρ. 1 εδάφ. β' του Συντάγµατος και 119 της Συνθ. 
ΕΟΚ, απορρέει η αρχή της ίσης µεταχειρίσεως των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την 
οποία αν ο εργοδότης προβεί σε εκούσια παροχή προς ορισµένους µισθωτούς του, δεν 
µπορεί να εξαιρέσει από αυτήν άλλους µισθωτούς του που ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία και εκτελούν την ίδια εργασία, κάτω από όµοιες συνθήκες, εκτός αν η 
εξαίρεση δικαιολογείται κατά την καλή πίστη και είναι συνεπώς δίκαιη και εύλογη 
κατά αντικειµενική κρίση. Η παραπάνω αρχή της ίσης µεταχειρίσεως έχει εφαρµογή 
µόνον επί οικειοθελών παροχών του εργοδότη ενώ επί παροχών που γίνονται σε 
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εκπλήρωση νοµικής υποχρεώσεως, η ανισότητα ελέγχεται βάσει του άρθρου 4 παρ.1, 
σε συνδυασµό προς το άρθρο 22 παρ. 1β' του Συντάγµατος. Περαιτέρω, µε τις από 
14-3-1985 και 10-5-1985 (τροποποιητική της πρώτης) Ειδικές Συλλογικές Συµβάσεις 
Εργασίας (ΕΣΣΕ), που καταρτίσθηκαν µεταξύ ΟΤΕ - ΑΕ και ΟΜΕ - ΟΤΕ, 
κατατέθηκαν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών µε αριθµό καταθέσεως 41/1985 και 66/1985, 
αντίστοιχα και ισχύουν από 1-1-1985, θεσµοθετήθηκε και ισχύει για το τακτικό 
προσωπικό της ΟΤΕ-ΑΕ (αναιρεσείουσας) ενιαίο µισθολόγιο, µε το οποίο το 
προσωπικό, ανεξάρτητα από τον βαθµό που κατέχει, διακρίνεται από την στάθµη της 
εκπαιδεύσεως του σε κατηγορίες, µε βάσει τις οποίες εντάσσεται και εξελίσσεται στα 
καθοριζόµενα µισθολογικά κλιµάκια (µ.κ.). Ο όρος 8 της παραπάνω Ε.Σ.Σ.Ε. που 
περιλαµβάνει τους πάγιους κανόνες ένταξης του προσωπικού στα µισθολογικά 
κλιµάκια, ορίζει: στην παρ. 1, ότι η ένταξη σ` αυτά γίνεται µε βάση την στάθµη 
εκπαίδευσης του και τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του στον ΟΤΕ ως µόνιµου, 
δόκιµου ή έκτακτου, ενώ µε τον όρο 2 παρ.1 αυτής (Ε.Σ.Σ.Ε.) το προσωπικό 
διακρίνεται µε βάση την στάθµη εκπαίδευσης του στις µισθολογικές κατηγορίες: ΣΕ 
(στοιχειώδους εκπαίδευσης), ΓΕ (γυµνασιακής εννεαετούς εκπαίδευσης), ΜΕ (µέσης 
δωδεκαετούς εκπαίδευσης), ΑΡ2 (ανώτερης διετούς εκπαίδευσης), ΑΡ3 (ανώτερης 
τριετούς εκπαίδευσης), ΑΡ4 (ανώτερης τετραετούς εκπαίδευσης), ΑΤ4 (ανώτατης 
τετραετούς εκπαίδευσης) και ΑΤ5 (ανώτατης πενταετούς εκπαίδευσης). Με τον όρο 3 
του µισθολογίου καθορίσθηκε η ένταξη του προσωπικού στα µισθολογικά κλιµάκια 
(µ.κ.) και η εξέλιξη του. Ο όρος 11 τούτου (µισθολογίου) περιέχει διατάξεις 
µεταβατικής ισχύος, για το προσωπικό που υπηρετούσε ήδη στον ΟΤΕ κατά την 
εισαγωγή του µισθολογίου. Ειδικότερα, ο όρος αυτός (11) προβλέπει στην παρ. 1 ότι 
στα µισθολογικά κλιµάκια εντάσσεται µόνο το δόκιµο και µόνιµο προσωπικό που 
υπηρετούσε την 1-1-1985, ενώ, κατά τον ίδιο όρο, το προσωπικό των κλάδων Ι, II και 
II του ΓΚΠ - ΟΤΕ (∆ιοικητικό, Οικονοµικό, Τεχνικό) εντάσσεται στο µισθολόγιο µε 
βάση τα τυπικά του προσόντα, ανεξάρτητα από τους περιορισµούς του άρθρου 7 του 
ΓΚΠ - ΟΤΕ στους τίτλους σπουδών. Ακολούθως, µε την από 21-3-1989 Ε. Σ. Σ. Ε. 
µεταξύ ΟΤΕ Α.Ε. και ΟΜΕ - ΟΤΕ (δηµοσιεύθηκε µε την Α.Υ.Ε. 13468/1989), που 
τροποποίησε και συµπλήρωσε το µισθολόγιο του 1985, ορίσθηκε ότι το προσωπικό 
των ΑΡ2, ΑΡ3, ΑΡ4, ΑΤ4, ΑΤ5 κατηγοριών εξελίσσεται, για τις πρώτες τρείς 
κατηγορίες σε 15 µισθολογικά κλιµάκια, µε εισαγωγικό και καταληκτικό για την 
πρώτη (ΑΡ2) το ενδέκατο και εικοστό πέµπτο, για την δεύτερη (ΑΡ3) το δωδέκατο 
και εικοστό έκτο και για την τρίτη (ΑΡ4) το δέκατο τρίτο και εικοστό έβδοµο, για την 
τέταρτη κατηγορία (ΑΤ4) σε 16 µισθολογικά κλιµάκια, µε εισαγωγικό το δέκατο 
τρίτο και καταληκτικό το εικοστό όγδοο και για την πέµπτη κατηγορία (ΑΤ5) σε 14 
µισθολογικά κλιµάκια, µε εισαγωγικό το δέκατο πέµπτο και καταληκτικό το εικοστό 
όγδοο, ορίσθηκε επίσης ότι όλα τα µισθολογικά κλιµάκια διανύονται ανά διετία. Το 
προσωπικό µε τίτλο σπουδών ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, που υπηρετούσε 
την 1-1-1985 είτε ως µόνιµο, είτε ως δόκιµο, εντάχθηκε στο µισθολόγιο βάσει της 
στάθµης εκπαίδευσης και των ετών σπουδών, ανεξάρτητα αν οι τίτλοι σπουδών τους 
αναγνωρίζονται ή όχι από το άρθρο 7 του ΓΚΠ - ΟΤΕ. Η ως άνω ρύθµιση δεν ίσχυε 
για το προσωπικό που υπηρετούσε ως έκτακτο την 1-1-1985, καθώς και για το µόνιµο 
και δόκιµο προσωπικό που υπηρετούσε την 1-1-1985, αλλά απέκτησε µετά την 
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ηµεροµηνία αυτή τίτλους σπουδών, που δεν προβλέπονται για την ειδικότητα του, 
αφού για την κατηγορία αυτή των υπαλλήλων ίσχυε η διάταξη του 2ου όρου του 
µισθολογίου, σύµφωνα µε την οποία οι τίτλοι σπουδών, που λαµβάνονται υπόψη για 
την διάκριση κάθε κατηγορίας, είναι αυτοί που για κάθε κλάδο του προσωπικού 
προσδιορίζονται στο ΓΚΠ-ΟΤΕ.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 
Σ: 22, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 446 
 
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - Οικειοθελείς παροχές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 364 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Οικειοθελείς παροχές. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648, 649 και 653 του ΑΚ, 3 παρ. 2 του Ν. 2112/1920, 
5 παρ. 1 του Ν. 3198/1955 και 1 της υπ' αριθµ. 95 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας 
"περί προστασίας του ηµεροµισθίου", που κυρώθηκε µε το Ν. 3248/1955, συνάγεται 
ότι ως µισθός στη σύµβαση εργασίας θεωρείται κάθε παροχή, την οποία µε βάση το 
νόµο ή τη συµφωνία καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόµενο ως αντάλλαγµα της 
παρεχόµενης εργασίας. Εποµένως, δεν έχουν τον χαρακτήρα µισθού οι πρόσθετες 
παροχές, που δίδονται από τον εργοδότη στον εργαζόµενο εκουσίως από 
ελευθεριότητα και όχι από νόµιµη υποχρέωση ή µε πρόθεση, εκδηλούµενη και από τα 
δύο µέρη, να αποτελέσουν αντάλλαγµα για την παρεχόµενη εργασία και ως εκ τούτου 
δεν ιδρύονται υποχρέωση και αντίστοιχο δικαίωµα αναφορικά µε τις παροχές αυτές, 
µε αποτέλεσµα ο εργοδότης να έχει τη δυνατότητα να τις ανακαλέσει οποτεδήποτε 
και να παύσει τη χορήγησή τους. Οι οικειοθελείς αυτές παροχές δεν είναι δυνατόν να 
µετατραπούν σε συµβατικές υποχρεώσεις του εργοδότη, ανεξαρτήτως του 
µακροχρόνιου, του αδιάλειπτου ή του γενικευµένου της καταβολής τους, ιδίως αν 
αυτός (εργοδότης), κατά την έναρξη της χορήγησής τους, ή έστω, πριν 
δηµιουργηθούν οι συνθήκες της δεσµευτικότητάς τους επιφύλαξε για τον εαυτό του 
το δικαίωµα να τις διακόψει ελευθέρως και µονοµερώς οποτεδήποτε. Έτσι‚ στην 
περίπτωση οµαδικής ασφαλίσεως του προσωπικού µιας επιχειρήσεως από τον 
εργοδότη, ο οποίος, συνάπτοντας γνήσια σύµβαση υπέρ τρίτου, αναλαµβάνει να 
καλύπτει αυτός, ολικά ή µερικά, το ασφάλιστρο, η ασφάλιση αυτή, αν αποτελέσει 
όρο της µεταξύ αυτού και των µισθωτών του εργασιακής συµβάσεως, έχει χαρακτήρα 
µισθολογικής παροχής, η οποία συνίσταται στο δικαίωµα προσδοκίας που αποκτά ο 
εργαζόµενος εωσότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις της σύµβασης ασφαλίσεως για 
την είσπραξη ενός εφάπαξ χρηµατικού ποσού. Στην περίπτωση δε ανώµαλης 
εξελίξεως της ενοχής στη γνήσια σύµβαση υπέρ τρίτου, µπορεί ο τρίτος, κατά τους 
όρους της συµβάσεως εργασίας, να στραφεί κατά του δέκτη της υποσχέσεως 
(εργοδότη), όταν µε συµπεριφορά του ο τελευταίος µαταιώνει την καταβολή της 
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παροχής από τον υποσχεθέντα, δηλαδή τον ασφαλιστή‚ και να αξιώσει αποζηµίωση 
Τέτοια περίπτωση είναι και αυτή της µη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του 
εργοδότη έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας και λήξεως εντεύθεν της ασφαλιστικής 
συµβάσεως, ή εκείνη κατά την οποία το εφάπαξ χρηµατικό ποσό, που θα εισέπραττε 
ο τρίτος (εργαζόµενος) από τον ασφαλιστή, περιορίζεται εξαιτίας συµπεριφοράς του 
εργοδότη, µε συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η καταβολή της πρόσθετης αυτής 
παροχής προς τον µισθωτό από υπαιτιότητα του οφειλέτη - εργοδότη, οπότε ο τρίτος 
(µισθωτός) δικαιούται να αξιώσει την καταβολή αντίστοιχης αποζηµιώσεως, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 382, 335, 336 και 338 ΑΚ (ΑΠ 1681/2010, 
ΑΠ 1934/2008).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
- Κατά την έννοια δε του άρθρου 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νόµιµης βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά, που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της διατάξεως του ουσιαστικού 
δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς ή 
αντιφατικές ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντιθέτως, 
δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως όταν πρόκειται για ελλείψεις, που ανάγονται 
στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, εφόσον τούτο διατυπώνεται 
στην απόφαση σαφώς.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 335, 336, 338, 382, 648, 649, 653,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 3,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ηµόσιο - Παραγραφή κατά ∆ηµοσίου & ΝΠ∆∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 332 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου. 
- Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 "περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού" η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
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υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ' αυτού, που αφορά σε 
αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζηµιώσεις, έστω και αν 
βασίζεται σε παρανοµία των οργάνων του ∆ηµοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου 
πλουτισµού διατάξεις, παραγράφεται µετά διετία από της γενέσεώς της. Κατά δε το 
άρθρο 91 εδ. α' του ίδιου νόµου, η ειδική αυτή παραγραφή αρχίζει από το τέλος του 
οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική 
επιδίωξή της. Η προβλεπόµενη από την παραπάνω διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 του 
Ν. 2362/1995, για τις ρηθείσες αξιώσεις κατά του ∆ηµοσίου, βραχυπρόθεσµη (διετής) 
παραγραφή επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου 
συµφέροντος και συγκεκριµένα από την ανάγκη ταχείας εκκαθαρίσεως των σχετικών 
αξιώσεων και των αντιστοίχων υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου, η οποία είναι 
απαραίτητη για την προστασία της περιουσίας και της οικονοµικής καταστάσεως του 
∆ηµοσίου, το οποίο από την φύση του έχει αποστολή και έργο την εξυπηρέτηση των 
πολιτών και στου οποίου την περιουσία και οικονοµική κατάσταση συµβάλλουν οι 
φορολογούµενοι πολίτες µε την καταβολή φόρων. Εξάλλου, η εν λόγω διάταξη, που 
θεσπίζει διετή παραγραφή για τις ρηθείσες αξιώσεις των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου 
κατ' αυτού, δεν είναι αντίθετη ούτε προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου 
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣ∆Α), που 
επιβάλλουν τον σεβασµό της περιουσίας του προσώπου, αφού οι υπερνοµοθετικής 
ισχύος αυτές διατάξεις παρεµποδίζουν το νοµοθέτη να καταργεί και ενοχικά ακόµη 
δικαιώµατα (ενδεχοµένως και µε την, µέσω της αναδροµικής ισχύος νόµου, 
απόσβεση ή κατάργηση αυτών), και όχι να θεσπίζει κανόνες που καθορίζουν 
διαφορετικό, κατά περίπτωση, χρόνο παραγραφής των αξιώσεων που θα γεννηθούν 
µετά την έναρξη της ισχύος τους. Άλλωστε, από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 
του ως άνω Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, που ορίζει ότι "Οι προαναφερόµενες διατάξεις 
δεν θίγουν το δικαίωµα κάθε Κράτους να θέτει σε ισχύ νόµους, τους οποίους κρίνει 
αναγκαίους προς ρύθµιση της χρήσης αγαθών σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον ή 
προς εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίµων", προκύπτει 
ότι και το Πρωτόκολλο αυτό ευθέως αναγνωρίζει το δικαίωµα κάθε Κράτους να 
θεσπίζει νόµους, αν το κρίνει αναγκαίο, για την διασφάλιση του δηµόσιου 
συµφέροντος, εποµένως και να θέτει νόµιµους περιορισµούς στην ικανοποίηση των 
αξιώσεων των πολιτών, όπως είναι η άσκηση των αξιώσεών τους εντός ορισµένου 
χρόνου, προς διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος, στην έννοια του οποίου 
εµπίπτει, κατά τα προεκτιθέµενα, και η προστασία της περιουσίας του ∆ηµοσίου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 341, 345, 346, 
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 90, 91, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - ∆ιεκδίκηση νόµιµης αµοιβής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 10 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Νόµιµη αµοιβή δικηγόρου. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικώς, όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου που προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το 
χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν την γένεση ή να 
επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την µεταγενέστερη 
άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού 
ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό 
ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, µε επακόλουθο να 
συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται δηλαδή, για να 
χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί στον 
υπόχρεο, από την συµπεριφορά του δικαιούχου, σε συνάρτηση και µε εκείνη του 
υποχρέου και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να 
ασκήσει το δικαίωµά του. Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υποχρέου και η υπ αυτού 
δηµιουργηθείσα κατάσταση, επαγοµένη ιδιαιτέρως επαχθείς για τον υπόχρεο 
επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την προηγηθείσα συµπεριφορά του 
δικαιούχου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι 
δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική την 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν, προσθέτως, ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες, κυρίως, από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του υποχρέου, ενόψει των οποίων και της αδρανείας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, τείνουσα στην ανατροπή της 
διαµορφωθείσης καταστάσεως υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες και διατηρηθείσης 
για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, να εξέρχεται των υπό της ανωτέρω διατάξεως 
διαγραφοµένων ορίων. Η ειρηµένη δε αδράνεια του δικαιούχου, που δεν είναι 
απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες, 
αρκούσης της επελεύσεως δυσµενών απλώς για τα συµφέροντά του επιπτώσεων, 
πρέπει να υφίσταται επί µακρό χρονικό διάστηµα, πλην ελάσσονα του διά την 
παραγραφή του δικαιώµατος υπό του νόµου προβλεποµένου, από τότε που ο 
δικαιούχος µπορούσε να ασκήσει το δικαίωµά του.(ΟλΑΠ17/95, ΟλΑΠ 62/90, ΟλΑΠ 
8/01). Το δε ζήτηµα αν οι συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος 
είναι επαχθείς για τον υπόχρεο πρέπει ναι αντιµετωπίζεται και σε συνάρτηση µε τις 
αντίστοιχες συνέπειες που µπορεί να επέλθουν εις βάρος του δικαιούχου από την 
παρακώλυση της ασκήσεως του δικαιώµατός του. (ΑΠ 321/02). Στην περίπτωση 
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αυτή η άσκηση του δικαιώµατος µπορεί να καταστεί µη ανεκτή κατά την καλή πίστη 
και τα χρηστά ήθη και συνεπώς καταχρηστική και απαγορευµένη.  
- Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, που έχει έντονο τον χαρακτήρα δηµοσίας τάξεως, 
εφαρµόζεται και επί δικαιωµάτων που απορρέουν από άλλες, επίσης δηµοσίας τάξεως 
διατάξεις, όπως είναι οι αξιώσεις των δικηγόρων προς καταβολή της ελαχίστης 
αµοιβής τους για την παροχή των νοµικών υπηρεσιών τους, που ορίζεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 1 , 98, 100 επ. του Ν∆ 3026/1954 "περί Κώδικος των 
∆ικηγόρων" (ΑΠ 229/2006). Ειδικότερα (α) κατ' αρθ. 91 παρ.1 του ως άνω Κώδικος 
ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του, πλην της δικαστηριακής ή 
άλλης δαπάνης, την οποία κατέβαλε εξ ιδίων και αµοιβή για κάθε εργασία του 
δικαστική ή εξώδικη, (β) κατ' άρθ. 92 παρ.1 του ίδιου Κώδικος (όπως ισχύει µετά την 
προσθήκη του εδ. β αυτής µε το άρθ. 5 παρ. 3 του ν.δ. 4272/1962 και την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 8 ν. 1093/ 1980), η δικηγορική αµοιβή κανονίζεται 
µε συµφωνία του δικηγόρου και του εντολέα ή αντιπροσώπου του, η οποία 
περιλαµβάνει είτε όλη την διεξαγωγή της δίκης είτε µέρος της είτε µεµονωµένες 
πράξεις ή άλλης φύσεως εργασίες, σε καµία περίπτωση όµως, δεν επιτρέπεται να 
υπολείπεται των ελαχίστων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 98 επ. του ως άνω 
Κώδικος, κάθε δε συµφωνία για λήψη κατώτερης αµοιβής από τα ως άνω 
καθοριζόµενα όρια είναι άκυρη ανεξάρτητα από τον χρόνο συνάψεώς της. Από τις 
προαναφερόµενες διατάξεις, οι οποίες αποσκοπούν όχι µόνο στην προστασία του 
δικηγόρου ως εργαζοµένου αλλά και στην κατοχύρωση του κύρους του δικηγόρου ως 
θεράποντος του δηµοσίου συµφέροντος, συνάγεται, ότι η συµφωνία µεταξύ του 
εντολέως και του δικηγόρου για την λήψη αµοιβής κατώτερης των ελαχίστων ορίων 
που καθορίζονται στα άρθρα 98 επ. του Κώδικος των ∆ικηγόρων, ανεξάρτητα από το 
χρόνο συνάψεώς της (πριν ή µετά την εκτέλεση της συµφωνηµένης εργασίας) και την 
µορφή υπό την οποία συνάπτεται, όπως άφεση χρέους του άρθρου 456 ΑΚ ή άλλη 
συµφωνία, είναι άκυρη και θεωρείται ως µη γενοµένη (άρθρ. 174,180 ΑΚ). Ο 
δικηγόρος, παρά την συµφωνία αυτή, δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του για 
κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, τα από το νόµο οριζόµενα ελάχιστα όρια 
αµοιβής, ο δε εντολέας του δεν µπορεί ν' αντιτάξει κατά της απαιτήσεώς του προς 
καταβολή της εν λόγω απαιτήσεώς του, ότι είχε συµφωνηθεί µικρότερη αµοιβή, αφού 
η συµφωνία αυτή είναι άκυρη. Όµως, η αφορµή ή οι συνθήκες, µε τις οποίες έγινε η 
παραίτηση του δικηγόρου από κάθε απαίτησή του για δικηγορική αµοιβή, το 
περιεχόµενο της εγγράφου παραιτήσεώς του κ.λ.π. µπορούν να ασκήσουν επιρροή για 
την εκτίµηση της αντιθέσεως της συµπεριφοράς του στην καλή πίστη, αφού, 
ανεξάρτητα από την ακυρότητα της παραιτήσεως η αβίαστη παραίτηση του 
δικηγόρου από την καταβολή της επιπλέον αµοιβής καθιστά κακόπιστη την εν 
συνεχεία διεκδίκησή της.  
- Κατά το άρθρο 560 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ,ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ευθεία παραβίαση κανόνος ουσιαστικού 
δικαίου υπάρχει όταν το δικαστήριο παρέλειψε να εφαρµόσει κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, καίτοι ήταν εφαρµοστέος στην συγκεκριµένη περίπτωση βάσει των 
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παραδοχών του, ή εφήρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που, µε βάση τις ίδιες 
παραδοχές, δεν έπρεπε να εφαρµόσει.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 456, 
Κωδ∆ικ: 92, 98, 100, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 433 
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Σύµβαση έµµισθης εντολής δικηγόρου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1695 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία σύµβασης έµµισθης εντολής δικηγόρου. Παραβίαση ερµηνευτικών 
διατάεξων των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Κατάθεση δικηγόρου στο δικαστήριο. Άδεια δικηγορικού 
συλλόγου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 63 παρ. 3 και 5 του Κώδικα των ∆ικηγόρων (Ν∆ 3026 
/1954), η σύµβαση παροχής υπηρεσιών από δικηγόρο για αόριστο χρόνο λύεται µε 
καταγγελία του εντολέα ή του εντολοδόχου. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 
1 του ίδιου Κώδικα ο δικηγόρος του οποίου καταγγέλλεται η σύµβαση δικαιούται να 
λάβει από τον εντολέα του την προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό αποζηµίωση και σε 
περίπτωση µη καταβολής αυτής δικαιούται να λαµβάνει τη συµφωνηµένη αµοιβή του 
µέχρι πλήρους καταβολής της αποζηµιώσεως. 
- Από τις ίδιες διατάξεις καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 38, 44 ίδιου 
Κώδικα, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 648 επ., 713 ΑΚ συνάγεται ότι η 
κατ' εξαίρεση επιτρεπόµενη στο δικηγόρο παροχή νοµικών υπηρεσιών µε πάγια 
ετήσια αντιµισθία ή µηνιαία αµοιβή (σχέση έµµισθης εντολής), που είναι πάντοτε 
αορίστου χρόνου, ρυθµίζεται από τον Κώδικα αυτό και συµπληρωµατικά από τους 
περί ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισµούς και περί εντολής κανόνες του ΑΚ, εφόσον 
δεν αντίκεινται στο δηµόσιο χαρακτήρα της σχέσης αυτής. Η εν λόγω παροχή 
υπηρεσιών από δικηγόρο δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συµβάσεως εργασίας 
και επί της σχέσης αυτής δεν εφαρµόζονται οι γνήσιες διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας παρά µόνο εφόσον επιτρέπει αυτό ειδικός νόµος ή αναλογικά αν 
προσαρµόζονται προς τις άνω διατάξεις του Κώδικα των ∆ικηγόρων και δεν 
αντίκεινται στο δηµόσιο χαρακτήρα του δικηγορικού επαγγέλµατος. Κατά το άρθρο 
94 παρ. 1 του Κώδικα των ∆ικηγόρων, η αποζηµίωση την οποία δικαιούται να λάβει 
ο δικηγόρος που προσφέρει τις υπηρεσίες του µε πάγια δικηγορική αµοιβή σε 
περίπτωση καταγγελίας της συµβάσεως έµµισθης εντολής εκ µέρους του εντολέως, 
υπολογίζεται µε βάση τις τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται σ' αυτόν "σταθερώς 
υφ' οιανδήποτε µορφή", κατά τον τελευταίο πριν από την απόλυσή του µήνα. Ως 
τακτικές αποδοχές, κατά την έννοια του άρθρου 648 ΑΚ, θεωρούνται ο 
συµφωνηµένος µισθός ( πάγια µηνιαία αντιµισθία ) και κάθε άλλη παροχή που 
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χορηγείται σταθερά και µόνιµα ως συµβατικό αντάλλαγµα των παρεχοµένων 
υπηρεσιών. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών 173 και 200 ΑΚ. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν 
δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, 
ή αν εφαρµοστεί, αν δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε 
κακή εφαρµογή δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή 
λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού 
δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε (ανεπαρκής αιτιολογία ) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική 
αιτιολογία ) (ΟλΑΠ 1/1999). Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος 
προτάσεως προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές 
της αποφάσεως στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. 
Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων 
και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861 /1984). 
∆ηλαδή µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της αποφάσεως, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διατάξεως του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται 
αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναιρέσεως ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά 
τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων. Τέλος, από τη 
διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν 
µε αυτά οι κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους αναιρέσεως από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ είναι από τον Άρειο Πάγο 
ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναιρέσεως, εκ του περιεχοµένου του οποίου 
προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις 
είναι απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται 
σε αναιρετικό έλεγχο. 
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- Όπως προκύπτει από τα άρθρα 335, 338 και 346 του ΚΠολ∆ το δικαστήριο της 
ουσίας για να σχηµατίσει την κρίση του για τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των 
διαδίκων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη 
αποδείξεως, υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία 
νόµιµα προσκοµίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε 
για συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, χωρίς να είναι αναγκαίο να γίνεται ειδική µνεία 
ή χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' αυτά. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής 
του δικαστηρίου της ουσίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αρ. 11 γ' του 
ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, όταν παρά τη βεβαίωση του δικαστηρίου της ουσίας ότι 
έλαβε υπόψη τα έγγραφα που προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι, από το 
περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες καταλείπονται αµφιβολίες 
για τη συνεκτίµηση όλων ή συγκεκριµένων εγγράφων. 
- Κατά το άρθρο 49 παρ.1 και 2 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, ο δικηγόρος 
υποχρεούται να τηρεί απαραβίαστη την απαιτούµενη υπέρ του εντολέως του 
εχεµύθεια, για όσα αυτός του εµπιστεύθηκε. Για όσα άλλα περιέρχονται σε γνώση 
του εξ αφορµής της ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήµατός του, αφήνεται σ' 
αυτόν να κρίνει, κατά συνείδηση, αν και σε ποιο µέτρο πρέπει καλούµενος να 
εξετασθεί ως µάρτυρας (παρ. 1). Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να εξετάζεται ως 
µάρτυρας σε υπόθεση στην οποία αναµίχθηκε ως δικηγόρος, χωρίς προηγούµενη 
άδεια του ∆ικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο ανήκει, ή σε κατεπείγουσα περίπτωση 
του Προέδρου αυτού. Στην απαγόρευση αυτή περιλαµβάνεται και ο δικηγόρος που 
παρέχει τις υπηρεσίες του µε πάγια περιοδική αµοιβή για όλες τις υποθέσεις εκείνου 
στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του (παρ. 2). Από τις διατάξεις αυτές που τέθηκαν 
προς προστασία των διαδίκων και ενίσχυση των σχέσεων εµπιστοσύνης που πρέπει 
να υπάρχουν µεταξύ αυτών και των δικηγόρων, προκύπτει ότι ακυρότητα δηµιουργεί 
η κατάθεση από δικηγόρο γεγονότων που εµπιστεύθηκε σ' αυτό ο πελάτης του, 
δηλαδή η ακυρότητα υφίσταται µόνο υπέρ του εντολέα του δικηγόρου που εξετάζεται 
ως µάρτυρας, αφήνεται δε στο δικηγόρο να κρίνει κατά συνείδηση, αν πρέπει να 
καταθέσει για γεγονότα που έµαθε κατά την άσκηση του λειτουργήµατός του. 
Περαιτέρω, η έλλειψη άδειας του δικηγορικού συλλόγου ή του Προέδρου δεν 
δηµιουργεί ακυρότητα της καταθέσεως, αλλά συνεπάγεται πειθαρχικές κυρώσεις 
κατά του παραβάτη δικηγόρου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 648 επ., 713, 
Κωδ∆ικ: 1, 2, 38, 44, 49, 63, 94,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ειδική πρόσθετη αµοιβή 176 Ευρώ - Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1699 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοµα 88 και 176 Ευρώ. Οι υπάληλοι του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία "Εθνικό 
Συµβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας" δικαιούνται το επίδοµα. 
- Με το άρθρο 14 του Ν. 3016/2002 "για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα 
µισθολογίου και άλλες διατάξεις " ορίσθηκαν µεταξύ άλλων και τα εξής: "1. Με 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού 
ρυθµίζονται τα θέµατα των συλλογικών συµφωνιών που συνάπτονται κατ' εφαρµογή 
των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 2738/1999 και αφορούν θέµατα µισθών και 
αµοιβών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που υπεγράφησαν κατά το έτος 2001. 2. 
Με όµοιες αποφάσεις, οι ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατόν να 
επεκτείνονται εν όλω ή η εν µέρει και στο λοιπό προσωπικό του ∆ηµοσίου, των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που δεν συµµετείχε στη σύναψη συλλογικών συµφωνιών του 
άρθρου 13 του Ν. 2738/1999 και µέχρι του ποσού των εκατόν εβδοµήντα έξι (176) 
ευρώ. 3. Αν καταβάλλονται οποιουδήποτε είδους πρόσθετες µισθολογικές παροχές 
,που υπολείπονται του ποσού των 176 ευρώ, επιτρέπεται να χορηγείται µόνο η 
διαφορά µέχρι του ποσού αυτού. Οι ρυθµίσεις αυτές, όσον αφορά το προσωπικό των 
Ο.Τ.Α. και το προσωπικό των λοιπών Ν.Π.∆.∆. περιορίζονται στις υφιστάµενες από 
τον προϋπολογισµό τους δυνατότητες. 4. Με τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται 
ειδικότερα: α) οι δικαιούχοι των παροχών και το ύψος τους, λαµβάνοντας υπόψη για 
τη χορήγηση ή µη των παροχών αυτών το συνολικό ποσό των καταβαλλοµένων 
µηνιαίων αποδοχών και λοιπών παροχών, επιδοµάτων και αποζηµιώσεων από 
οποιαδήποτε πηγή, β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί για τη χορήγηση 
των παροχών αυτών, η διαδικασία και ο χρόνος καταβολής, καθώς και ο τρόπος 
αντιµετώπισης της σχετικής δαπάνης, γ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη χορήγηση 
τους. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1/1/2002". ∆υνάµει της 
προαναφερθείσας εξουσιοδοτικής διατάξεως και αφού είχαν προηγηθεί ειδικές 
συλλογικές συµφωνίες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε τους αντίστοιχους κλάδους 
υπαλλήλων, εκδόθηκαν πολλές κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ), µε τις οποίες 
χορηγήθηκε η παραπάνω χρηµατική παροχή ύψους 88 µηνιαίως για το χρονικό 
διάστηµα από 1/1/2002 και 176 ευρώ από 1/7/2002, σε όλους σχεδόν τους επί σχέσει 
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και 
των ΝΠ∆∆, των οποίων οι αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2470/1997 
"αναµόρφωση µισθολογίου προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς 
διατάξεις". Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η µισθολογική αυτή παροχή 
χορηγήθηκε σε όλους τους µονίµους και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
υπαλλήλους των ανωτέρω Υπουργείων, Οργανισµών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, των οποίων οι 
αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2470/1997, καθώς και στους 
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αποσπασµένους ή τοποθετούµενους από άλλα Υπουργεία, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠ∆∆. 
Όλες οι εκδοθείσες ΚΥΑ έχουν ουσιωδώς όµοιο περιεχόµενο. Μνηµονεύουν τις 
διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 3016/2002 και 1 του ν. 3029/2002, καθορίζουν το 
ποσό της ειδικής παροχής σε 88 ευρώ από 1/1/2002 και σε 176 ευρώ από 1/7/2002, 
ορίζουν ότι η καταβολή αυτής εξακολουθεί και κατά το χρονικό διάστηµα των 
θεσµοθετηµένων αδειών (κανονικών, συνδικαλιστικών, εκπαιδευτικών, λοχείας, 
κινήσεως κ.λ.π.), ότι υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδοµάτων και ότι 
συνεντέλλεται µε τις µηνιαίες αποδοχές των δικαιούχων και αναφέρουν ως 
δικαιούµενους της όλους τους υπαλλήλους της αντίστοιχης υπηρεσίας που αφορά η 
απόφαση, χωρίς µνεία κάποιου λόγου ή αιτίας που να δικαιολογεί τη χορήγηση της 
ειδικά στους εν λόγω υπαλλήλους. Ενώ δηλαδή η χορήγηση της µηνιαίας ειδικής 
παροχής του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 προβλέφθηκε προκειµένου να 
εξοµαλυνθούν οι µισθολογικές διαφορές υπέρ των χαµηλόµισθων υπαλλήλων, οι 
οποίοι δεν λαµβάνουν πρόσθετες µισθολογικές παροχές, µε τις εκδοθείσες ΚΥΑ 
χορηγήθηκε η ειδική αυτή παροχή χωρίς να γίνεται στις διατάξεις τους η 
συγκεκριµένη αναφορά ότι δεν λαµβάνουν πράγµατι πρόσθετες µισθολογικές 
παροχές. Έτσι µε τη χορήγηση της αµοιβής αυτής και µάλιστα σε ιδιαίτερα σύντοµο 
χρονικό διάστηµα σε µεγάλο αριθµό υπαλλήλων που αφενός µεν δεν πληρούσαν 
αποδεδειγµένα την εν λόγω προϋπόθεση και αφετέρου ευρίσκονταν σε τελείως 
διαφορετικές µεταξύ τους εργασιακές συνθήκες, η παροχή αυτή απέκτησε το 
χαρακτήρα µισθολογικής παροχής που προσαυξάνει, χωρίς άλλη προϋπόθεση, τον 
µισθό όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆, 
που αµείβονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του µισθολογίου του 
προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Εξάλλου, µε το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 
3205/2003 "µισθολογική ρύθµιση λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ 
και ΟΤΑ, µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς 
διατάξεις", ορίσθηκε, µεταξύ άλλων, ότι ποσά που καταβάλλονται µέχρι την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του 
άρθρου 14 του ν. 3016/2002 ως ειδική παροχή διατηρούνται ως προσωπική διαφορά 
µειούµενη από οποιαδήποτε µελλοντική χορήγηση νέου επιδόµατος, παροχής ή 
αποζηµιώσεως ή από αύξηση του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 12 του παρόντος 
νόµου, από της ενάρξεως δε ισχύος του νόµου αυτού (1/1/2004) οι ανωτέρω ΚΥΑ 
καταργούνται (βλ. και άρθρο 28 παρ. 4 του ίδιου νόµου). Εποµένως, η διαδοχική 
χορήγηση της ειδικής παροχής του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 σε όλους σχεδόν 
τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ που αµείβονται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
αδιακρίτως του φορέα, της φύσεως, του είδους και των συνθηκών εργασίας αυτού, 
κατέστησε την παροχή αυτή προσαύξηση του µισθού. Έτσι κάθε υπάλληλος 
αµειβόµενος σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές δικαιούται, κατ' εφαρµογή της αρχής 
της ισότητας, να λαµβάνει ως τµήµα του µισθού του την εν λόγω παροχή, την οποία 
µόνο από 1/1/2004 (έναρξη ισχύος του Ν. 3205/2003) και εντεύθεν δεν δικαιούται να 
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λαµβάνει ή λαµβάνει µειωµένη, εφόσον αποδειχθεί ότι ο συγκεκριµένος υπάλληλος 
λαµβάνει κάποια πρόσθετη µισθολογική παροχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 ή του χορηγήθηκε κάποια νέα παροχή ή αυξήθηκε το 
κίνητρο απόδοσης. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2470/1997,  
Νόµοι: 2738/1999, άρθ. 13,  
Νόµοι: 3016/2002, άρθ. 12, 14, 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έκτακτο προσωπικό - ∆ΕΗ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 244 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έκτακτο προσωπικό ∆ΕΗ. Ένταξη σε µισθολογικό κλιµάκιο. Παραγραφή. Η 
αξίωση του µισθωτού να ενταχθεί στο αρµόζον, µε βάση τον ΚΠΠ/∆ΕΗ και τις 
ισχύουσες ΕΣΣΕ, µισθολογικό κλιµάκιο δεν υπόκειται στην εκ του άρθρου 937 ΑΚ 
για τις αξιώσεις από αδικοπραξία πενταετή παραγραφή, αλλά στην από το άρθρο 249 
ΑΚ προβλεπόµενη εικοσαετή παραγραφή. 
- Η υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζοµένων στη ∆ΕΗ διέπεται από τις διατάξεις του 
Κανονισµού Καταστάσεως Προσωπικού ∆ΕΗ (ΚΚΠ-∆ΕΗ) ο οποίος καταρτίσθηκε 
µε την από 4.10.1973 ΕΣΣΕ, που κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.∆. 210/1974 και έχει 
ισχύ ουσιαστικού νόµου. Κατά το άρθρο 2 του άνω κανονισµού το προσωπικό της 
∆ΕΗ διακρίνεται σε τακτικό που είναι εκείνο που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις και 
υπάγεται αυτοδικαίως στις διατάξεις του Κανονισµού και σε έκτακτο, το οποίο 
προσλαµβάνεται µε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου για την κάλυψη 
έκτακτων ή πρόσκαιρων αναγκών της Επιχείρησης και το οποίο υπάγεται µόνο στις 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 αυτού, ενώ κατά τα λοιπά οι σχέσεις αυτού 
µε την επιχείρηση διέπονται από τις γενικής ισχύος διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας. Περαιτέρω κατά άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του ίδιου Κανονισµού ουδείς 
προσλαµβάνεται απευθείας ως τακτικός, η δε πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 
γίνεται µε έγγραφη σύµβαση, δυνάµενη να ανανεωθεί µέχρι συµπληρώσεως χρονικού 
διαστήµατος 5 ετών εντός του οποίου δύναται να ενεργηθεί ένταξη του έκτακτου 
µισθωτού στο τακτικό προσωπικό, Κατά δε το άρθρο 42 παρ. 2 και 4 του 
Κανονισµού, στην περί προσλήψεως έκτακτου προσωπικού απόφαση του ∆ιοικητού 
καθορίζονται, το είδος της απασχόλησης και ο µισθός των ούτω προσλαµβανοµένων 
µισθωτών καθώς και το έργο για τις ανάγκες του οποίου προσλαµβάνονται, δύναται 
δε το προσωπικό αυτό να ενταχθεί στο τακτικό µε απόφαση του ∆ιοικητού µετά 
γνώµη του αρµοδίου Πρωτοβαθµίου Συµβουλίου Κρίσεως. Τέλος, κατά τα άρθρα 3 
παρ. 1 και 4 του Κανονισµού το τακτικό προσωπικό της ∆ΕΗ κατατάσσεται σε 
κλάδους που αποτελούν γενικές διακρίσεις, του προσωπικού κατά το είδος της 
απασχολήσεως αυτού, οι οποίοι κλάδοι υποδιαιρούνται σε κατηγορίες που µπορούν 
επίσης να υποδιαιρεθούν σε βαθµίδες στις οποίες αντιστοιχούν µισθολογικά κλιµάκια 
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(Α, Β και 1-14) και αριθµός οργανικών θέσεων προς πλήρωση των οποίων 
εντάσσονται οι µισθωτοί της. Μεταξύ των κλάδων είναι και εκείνοι των Τεχνικών (Τ) 
και των ∆ιοικητικο- οικονοµικών (∆Ο). Στο πρώτο περιλαµβάνεται και η κατηγορία 
Τ4 Τεχνικοί (εν γένει) που εντάσσονται στην κατώτατή βαθµίδα Ε και 
περιλαµβάνονται τα µισθολογικά κλιµάκια 12-8. Προσόντα για την ένταξη σ` αυτή 
είναι πτυχίο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχο πτυχίο 
σχολών µαθητείας του Υπουργείου Εργασίας ή απολυτήριο γυµνασίου ή ενδεικτικό 
γ` τάξης εξατάξιας σχολής µέσης γενικής εκπαίδευσης, επιπλέον δε για τη 
µισθολογική εξέλιξη στα κλιµάκια 10-4 απαιτείται η τυχόν κατά νόµο απαιτούµενη 
επαγγελµατική άδεια της οικείας ειδικότητας και φύσης καθηκόντων σε συνδυασµό 
µε συναφή προς αυτών εµπειρία. Εξάλλου στον κλάδο ∆Ο περιλαµβάνεται και η 
κατηγορία Λοιποί ∆ιοικητικό-οικονοµικοί (∆Ο2) που εντάσσονται στη βαθµίδα Ε, η 
οποία περιλαµβάνει τα κλιµάκια 11 -8 και απαιτούµενα προσόντα για την κατάταξη 
σ` αυτή είναι ενδεικτικό Γ` τάξης εξαταξίου σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και για την 
εξέλιξη σε ανώτερη βαθµίδα απολυτήριο εξαταξίου σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η το πρώτον ένταξη έκτακτoυ µισθωτού 
στο τακτικό προσωπικό της ∆ΕΗ δεν συνιστά βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή 
και συνακολούθως, ούτε η απόφαση του αρµοδίου περί της ένταξης αυτής ενάσκηση 
διευθυντικού δικαιώµατος, αλλά εκπλήρωση υποχρέωσης πρόσληψης του 
εντασσοµένου στο τακτικό προσωπικό της ∆ΕΗ και κατάταξής του στον οικείο 
κλάδο, κατηγορία και κλιµάκιο που είναι εκ των προτέρων από τον κανονισµό, 
δεδοµένα για κάθε προσλαµβανόµενο βάσει των τυπικών του προσόντων. Εποµένως 
τα αρµόδια όργανα της ∆ΕΗ, προκειµένου να εντάξουν το προσωπικό σε κλάδο, 
κατηγορία και µισθολογικό κλιµάκιο πρέπει να λάβουν υπόψη για µεν την ένταξή του 
στο κλάδο το είδος της απασχολήσεώς του, για δε την ένταξη σε κατηγορία και 
µισθολογικό κλιµάκιο τα γενικά και ειδικά προσόντα τα οποία έχει εκείνος που 
προσλήφθηκε για την προσφορά της σχετικής εργασίας και ιδίως το ήθος, τη 
µόρφωση, την ικανότητα, την πείρα και το κύρος που απαιτείται για την ενάσκηση 
των καθηκόντων του (ΟλΑΠ 4/2007). Εξάλλου το δικαίωµα του έκτακτου µισθωτού 
να, ενταχθεί στην κατά τους όρους του ΚΚΠ-∆ΕΗ και µε βάση τον τίτλο σπουδών 
του κατηγορία, αποτελεί ενοχικό δικαίωµά του, που πηγάζει από την ατοµική 
σύµβαση εργασίας του όπως αυτή συµπληρώνεται από τον κανονισµό. Εντεύθεν, 
θεµελιώνονται αντίστοιχη υποχρέωση της ∆ΕΗ προς ένταξη του έκτακτου 
προσωπικού της στην κατηγορία του τακτικού, στην οποία τούτο δικαιούται να 
ενταχθεί µε βάση τον άνω Κανονισµό και συνεπώς, η µη εκπλήρωση από την ∆ΕΗ 
της υποχρέωσής της αυτής είτε δια της µη ένταξης είτε δια της ένταξης σε κατηγορία 
διαφορετική εκείνης στην οποία αυτό εδικαιούτο να ενταχθεί συνιστά αθέτηση 
ενοχικής της υποχρέωσης και όχι αδικοπραξία (ΑΠ 185/2005). Η αξίωση συνεπώς 
αυτή του µισθωτού να ενταχθεί στο αρµόζον, µε βάση τον ΚΠΠ/∆ΕΗ και τις 
ισχύουσες ΕΣΣΕ, µισθολογικό κλιµάκιο δεν υπόκειται στην εκ του άρθρου 937 ΑΚ 
για τις αξιώσεις από αδικοπραξία πενταετή παραγραφή, αλλά στην από το άρθρο 249 
ΑΚ προβλεπόµενη εικοσαετή παραγραφή. Όµως οι επί µέρους µισθολογικές αξιώσεις 
από τη µη κανονική αρχική ένταξη στο τακτικό προσωπικό της αναιρεσίβλητης, και 
τις εντεύθεν µη πραγµατοποιηθείσες νόµιµες εντάξεις στα ανάλογα µισθολογικά 
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κλιµάκια, υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 παρ. 6 ΑΚ, η οποία 
αρχίζει σύµφωνα µε το άρθρο 253 αυτού, µόλις λήξει το έτος µέσα στο οποίο 
γεννήθηκαν οι εν λόγω αξιώσεις (ΟλΑΠ 4/2007, ΑΠ 1151/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 250, 253, 937, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Επίλυση εργατικών αξιώσεων - Συµβιβασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 376 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση συµβιβασµού. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Έγγραφα στη διαδικασία εργατικών διαφορών. Εκκαθαριστικό σηµείωµα. 
- Κατά το άρθρο 871 ΑΚ, µε τη σύµβαση του συµβιβασµού, οι συµβαλλόµενοι 
διαλύουν, µε αµοιβαίες υποχωρήσεις, µια έριδά τους ή µια αβεβαιότητα, για κάποια 
έννοµη σχέση, αρκεί το αντικείµενο της σύµβασης αυτής να µη έχει εξαιρεθεί από 
την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί, στην αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω σύµβαση 
θεωρείται ως µη γενόµενη (ΑΚ 174 και 180). Ειδικά, για τα δικαιώµατα του 
εργαζοµένου, που πηγάζουν από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, γίνεται δεκτό, ότι 
επιτρέπεται η επίλυση και των διαφορών αυτών µε συµβιβασµό, όπου, όµως, υπάρχει 
σοβαρή αµφισβήτηση ή αβεβαιότητα, είτε σε σχέση µε τις νοµικές και πραγµατικές 
προϋποθέσεις, είτε ως προς την έννοια των δικαιωµάτων αυτών και µε αµοιβαίες 
υποχωρήσεις επιλύονται αυτές, οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν θεωρείται, πως 
αντιβαίνει ο συµβιβασµός στα άρθρα 679 ΑΚ, 8 Ν. 2112/1920, όπως ισχύει, 8 παρ. 2 
και 4 Ν.∆. 4020/1959, 2 και 5 παρ. 3 Ν. 3198/1955 και εποµένως είναι έγκυρος, διότι, 
έτσι, αποφεύγει ο εργαζόµενος ν' αποδυθεί σε δικαστικό αγώνα αβέβαιης διάρκειας 
και έκτασης. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δεν είναι αµοιβαίες οι υποχωρήσεις και 
γίνονται µόνον από τον ένα των συµβαλλόµενων, τότε δεν υπάρχει συµβιβασµός µε 
την ανωτέρω έννοια, αλλά, τυχόν, άλλη σχέση (άφεση χρέους ή αναγνώριση 
αξιώσεως) και είναι αδιάφορο το γεγονός, ότι οι συµβαλλόµενοι χαρακτήρισαν την 
µεταξύ τους σχέση ως συµβιβασµό. 
- Κατά άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, 
ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, 
ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η 
δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή 
µε εσφαλµένη υπαγωγή. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως, αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
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απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). 
- Από την διάταξη του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 671 του ΚΠολ∆, συνάγεται 
ότι, όταν κατά την εκδίκαση της υποθέσεως τηρείται η ειδική διαδικασία των 
εργατικών διαφορών, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη όλα τα προσκοµιζόµενα µε 
επίκληση αποδεικτικά µέσα, ακόµη και εκείνα που δεν πληρούν τους όρους του 
νόµου, δηλαδή και έγγραφα άκυρα ή ιδιωτικά ανυπόγραφα ή ιδιωτικά υπέρ του 
εκδότη τους και γενικά κάθε είδους έγγραφα, µεταξύ των οποίων και εκείνα που είναι 
χρήσιµα για έµµεση απόδειξη. ∆εν λαµβάνονται υπόψη µόνο πλαστά ή µη γνήσια 
έγγραφα, γιατί δεν συγχωρείται η χρησιµοποίηση ψευδών αποδεικτικών στοιχείων, 
καθώς και ένορκες βεβαιώσεις, για τις οποίες δεν τηρήθηκε η καθοριζόµενη από το 
τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαδικασία.  
- Με τις διατάξεις των άρθρων 18 του Ν. 1082/1980 και 20 παρ. 2 του Ν. 1469/1984, 
καθιερώθηκε µεν η υποχρέωση των φυσικών ή ΝΠ∆∆, όπως κατά την εξόφληση των 
αποδοχών του προσωπικού τους χορηγούν εκκαθαριστικό σηµείωµα ή, σε περίπτωση 
εφαρµογής µηχανογραφικού συστήµατος, ανάλυση µισθοδοσίας, µε απεικόνιση και 
στις δύο περιπτώσεις αναλυτικώς των κάθε φύσεως αποδοχών του προσωπικού τους, 
καθώς και των κρατήσεων που έγιναν σ' αυτές, πλην όµως, όπως προκύπτει από 
αυτές, ούτε προβλέπεται οποιαδήποτε ακυρότητα, αλλ' ούτε και καθιερώνεται 
απαγόρευση λήψεως υπόψη από τα δικαστήρια εξοφλητικών αποδείξεων, οι οποίες 
δεν είναι αναλυτικές, σύµφωνα µε τις επιταγές των αµέσως πιο πάνω διατάξεων. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 679, 871, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 671, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 8, 
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 2, 5, 
Ν∆: 4020/1959, άρθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό ατύχηµα - Μέτρα ασφαλείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 599 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι προϋποθέσεις της 
ευθύνης προς αποζηµίωση είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, το παράνοµο της 
πράξης ή παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της πράξης ή 
παράλειψης και της επελθούσας ζηµίας. Υπαιτιότητα είναι ο ψυχικός δεσµός του 
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δράστη προς την αδικοπραξία. Η παράνοµη έναντι του ζηµιωθέντος συµπεριφορά 
µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον 
στην τελευταία περίπτωση ο υπαίτιος ήταν υποχρεωµένος να ενεργήσει, η υποχρέωσή 
του δε αυτή σε πράξη µπορεί να επιβάλλεται από δικαιοπραξία, από το νόµο ή από 
την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη, πράγµα που υπάρχει ιδίως, 
όταν ο υπαίτιος µε ενέργειές του δηµιούργησε µια επικίνδυνη κατάσταση από την 
οποία είναι δυνατό να προκύψει ζηµία σε τρίτους. Ο αιτιώδης σύνδεσµος, κατά την 
κρατούσα θεωρία της πρόσφορης αιτιώδους συνάφειας, υπάρχει, όταν το επιζήµιο 
γεγονός, κατά το χρόνο και µε τους όρους που έλαβε χώρα, ήταν ικανό, κατά τη 
συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων και χωρίς την µεσολάβηση άλλου περιστατικού, 
να επιφέρει τη βλάβη που έγινε. Το αν η πράξη ή παράλειψη ήταν ικανή, 
αντικειµενικά εξεταζόµενη, να επιφέρει τη ζηµία, δηλαδή το ανευρίσκεται σε 
πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια µε το αποτέλεσµα, ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο και 
µάλιστα από την άποψη της παραβάσεως ή µη των διδαγµάτων της κοινής πείρας 
κατά την υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών που διαπιστώθηκαν στη νοµική 
έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 
Ν.1396/83 "Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές 
και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα", 111 Π∆ 1073/1981 "Περί µέτρων ασφαλείας κατά 
την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων 
αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού και 2 Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγίας 92/57/ ΕΟΚ", προκύπτει ότι ο εργολάβος 
και ο υπεργολάβος ολοκλήρου ή τµήµατος έργου, ανεξαρτήτως αν αυτό εκτελείται 
ολόκληρο ή κατά τµήµα τα µε υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται, 
µεταξύ των άλλων, να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας που 
αφορούν ολόκληρο το έργο ή τα τµήµατα αυτού που ανέλαβαν να εκτελέσουν, έστω 
και αν ο εργολάβος, που ανέθεσε την εκτέλεση τµήµατος αυτού σε υπεργολάβο, δεν 
επιφύλαξε για τον εαυτό του το δικαίωµα διεύθυνσης και επίβλεψης του τµήµατος 
που ανέθεσε στον υπεργολάβο ή και αν συµφώνησαν ότι δεν θα έχει ο εργολάβος την 
διεύθυνση και επίβλεψη του τµήµατος που ανέλαβε να εκτελέσει ο υπεργολάβος. 
Τούτο δε, διότι ο εργολάβος ευθύνεται σε κάθε περίπτωση µε τις αναγκαστικού 
δικαίου ως άνω διατάξεις για τη λήψη και τήρηση των µέτρων ασφαλείας και η 
ανάθεση της εκτέλεσης τµήµατος του έργου από αυτόν σε υπεργολάβο, µε 
οποιαδήποτε συµφωνία, δεν απαλλάσσει τον εργολάβο από την υποχρέωση 
επίβλεψης και ελέγχου του υπεργολάβου για την τήρηση των µέτρων ασφαλείας. 
Τέτοια µέτρα ασφαλείας, στη λήψη και τήρηση των οποίων είναι συνυπόχρεοι ο 
εργολάβος και ο υπεργολάβος κατά την εκτέλεση οικοδοµικού έργου η τµήµατος 
αυτού, καθορίζονται µε τις διατάξεις άρθρων 37 παρ.9, 39,46 και 111 του Π∆ 
1073/1981 «για τις εργασίες αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού-µέτρα ασφαλείας» 
που κατά το άρθρο 1 του ίδιου Π∆ έχει πεδίο εφαρµογής επί των πάσης φύσεως 
εργοταξιακών έργων αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού, κατά τις οποίες : Α)1.Οι 
χώροι και το δάπεδα εργασίας, και οι οδοί κυκλοφορίας και αι προσβάσεις των 
εργοταξίων πρέπει να κατασκευάζωνται και να διατηρώνται ασφαλείς. 2..... 3.....4 
....6 ... ..7Αι οδοί κυκλοφορίας του τόπου εργασίας πρέπει να είναι επαρκώς πλατείαι 
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και να είναι ελεύθεραι αντικειµένων ή υλικών.. .....8... .. 9.Αι οδοί προσπελάσεως 
προς τας θέσεις εργασίας, χώρους διαµονής, χώρους εργαλείων και αποθήκης πρέπει 
να διατάσσωνται και συντηρώνται κατά τοιούτον, ώστε οι απασχολούµενοι να 
µπορούν να µεταβαίνουν και αποχωρούν ασφαλώς (άρθρο 37 παρ. 9).Β)1.Εντός του 
Εργοταξίου πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί ασφαλούς κυκλοφορίας, το 
σον δια την κίνησιν πεζών, όσον και διά την κίνησιν µεταφορικών µέσων και 
µηχανηµάτων.2.Απαγορεύεται η µεταφορά ανθρώπων δια µηχανηµάτων ως και 
οχηµάτων µη προοριζοµένων δια τον σκοπόν τούτον. Εις ότι αφορά την ασφαλή 
κυκλοφορίαν πεζών, οχηµάτων και µηχανηµάτων εντός του Εργοταξίου, έχουν ισχύν 
αι διατάξεις του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας εφαρµοζόµεναι υπό των 
εντεταλµένων υπό τούτων οργάνων(άρθρο 39). Γ)∆ια την εγκατάστασιν και τον 
χειρισµόν των µηχανηµάτων εργοταξίων ισχύουν τα ακόλουθα: α) ......β...... γ) Η 
είσοδος - κίνησις προσωπικού εις τους χώρους εγκαταστάσεως λειτουργίας ή 
κυκλοφορίας µηχανηµάτων, γενικώς θα απαγορεύεται ή θα πραγµατοποιήται εις 
προβλεποµένας ασφαλείς διαδροµάς (άρθρο 46). .δ).....∆)∆ιά την διαρκή επίβλεψιν 
και επιµέλειαν της εφα ρµογής του παρόντος ως και του Π. ∆/τος 778/ 8Ο "περί των 
µετρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών" εις τας οικοδοµικάς 
και εν γένει εργοταξιακάς εργασίας, παρίσταται, ανελλιπώς καθ' όλην την διάρκειαν 
της ηµερησίας εργασίας οι νόµω υπόχρεοι εργοδόται ή οι εκπρόσωποι τούτων. Το 
προσωπικόν εκάστου συνεργείου πρέπει να επιθεωρήται τουλάχιστον άπαξ της 
ηµέρας υπό του επικεφαλής του υπεργολάβου, άπαξ δε της εβδοµάδος, υπό του 
εργολάβου, εφόσον έχει ειδικάς γνώσεις, ή υπό καταλλήλου εκπροσώπου του. Οι 
υπεργολάβοι και εργολάβοι, οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζοµένους 
περί των, κατά φάσιν εργασίας απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας (άρθρο 111). II)Του 
άρθρου 2 παρ. 8 περ,2.2 και 2.3, κατά τις οποίες: Α)Εάν ένας εξοπλισµός εργασίας 
κινείται µέσα σε ζώνη εργασίας, πρέπει να θεσπίζονται και να εφαρµόζονται 
κατάλληλοι κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας (περ. 2.2).Β) πρέπει να λαµβάνονται 
οργανωτικά µέτρα ώστε να αποφεύγεται η παρουσία πεζών εργαζοµένων στη ζώνη 
εργασίας αυτοκινούµενων εξοπλισµών εργασίας. Εάν επιβάλλεται η παρουσία πεζών 
εργαζοµένων για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πρέπει να λαµβάνονται 
κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή του τραυµατισµού τους από τους εξοπλισµούς. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ εκ πλαγίου παραβίαση του ουσιαστικού 
κανόνα υφίσταται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση όσον αφορά την ελάσσονα 
πρότασή της ιδίως αν δεν έχει αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς 
σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
- Από το άρθρο 569 παρ. 2 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως 
ασκούνται µόνο µε δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου 
και ότι για το παραδεκτό αυτών απαιτείται όχι µόνο η κατάθεση, αλλά και η επίδοση 
του σχετικού δικογράφου στον αναιρεσίβλητο, τριάντα ηµέρες πριν από τη συζήτηση 
που είχε αρχικά ορισθεί, στις οποίες δεν υπολογίζονται η ηµέρα κατάθεσης και 
επίδοσης και η ηµέρα της συζήτησης. Τυχόν µη επίδοση ή µη εµπρόθεσµη επίδοση 
του δικογράφου καθιστά απαράδεκτους τους πρόσθετους λόγους και το απαράδεκτο 
αυτό λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 297, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 569, 
Π∆: 1073/1981, άρθ. 111,  
Νόµοι: 1396/1983, άρθ. 3,  
Π∆: 305/1996, άρθ. 2, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εργατικό ατύχηµα - Μέτρα ασφαλείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 723 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αδικοπρακτική ευθύνη νοµικού προσώπου. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 551/1914, που κωδικοποιήθηκε µε το Β.∆. 
της 24-7/25-8-1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 
38 ΕισΝΑΚ), προκύπτει ότι εργατικό ατύχηµα, δηλαδή ατύχηµα από βίαιο συµβάν 
που επέρχεται σε εργάτη ή υπάλληλο των αναφεροµένων στο άρθρο 2 του άνω νόµου 
επιχειρήσεων, θεωρείται και ο θάνατος ή ο τραυµατισµός του µισθωτού εξαιτίας 
έκτακτης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, άσχετου προς την σύσταση 
του οργανισµού του παθόντος, αλλά συνδεοµένου µε την εργασία του, λόγω της 
εµφανίσεώς του κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εκτέλεση αυτής. Περαιτέρω, 
από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 914, 932 του ΑΚ και 1, 16 του ως 
άνω Ν. 551/1914, προκύπτει ότι χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική 
οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήµατος όταν συντρέχουν οι όροι της 
αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 551/1914 αναφέρονται στην 
επιδίκαση αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και όχι στην χρηµατική ικανοποίηση 
για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι' αυτή 
µόνο οι γενικές διατάξεις. Εποµένως, για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχηµα 
και, σε περίπτωση θανάτου αυτού, οι επιζώντες σύζυγος και συγγενικά πρόσωπα 
τούτου, χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, αντίστοιχα, αρκεί 
να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη του 
θανατωθέντος ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων από αυτούς (άρθρο 922 
ΑΚ), µε την έννοια της διατάξεως του άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει 
οποιαδήποτε αµέλεια αυτών και όχι µόνο η ειδική αµέλεια ως προς την τήρηση των 
όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1914. Τέτοιο πταίσµα 
θεµελιώνεται και από την µη τήρηση των διατάξεων του Π.∆. 22 ∆εκ. 1933 "Περί 
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων" (ΦΕΚ 406 
τ. Α' της 29-12-1933) και δη του άρθρου 1, σύµφωνα µε την διάταξη του οποίου "Οι 
βιοµήχανοι, βιοτέχναι, έµποροι και παντός είδους επιχειρηµατίαι και εργοδόται ή 
διευθυνταί ή διαχειρισταί εταιρικών επιχειρήσεων, ναυπηγείων, χηµικών 
εργαστηρίων, αποθηκών, εργασιών φορτώσεως και εκφορτώσεως, υπαιθρίων 
εργασιών κατασκευής και επισκευής οιωνδήποτε έργων, θεάτρων και 
εγκαταστάσεων, παντός είδους δηµοσίων θεαµάτων, ιδιωτικών γραφείων, 
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υποχρεούνται όπως έχωσιν εις την διάθεσιν του προσωπικού αυτών κλίµακας 
κινητάς, εφ' όσον δεν υπάρχουν σταθεραί τοιαύται, δι' ύψη ανώτερα των δύο 
µέτρων", καθώς και του άρθρου 5 παρ. 3 και 4 (του ίδιου Π.∆.), σύµφωνα µε τις 
οποίες διατάξεις "Αι χρησιµοποιούµεναι κλίµακες δι' εργασίαν οροφής δέον να 
αποτελούνται εκ δύο σκελών, συνδεδεµένων εις το άνω µέρος δι' αρθρώσεως 
επιτρεπούσης την περί οριζόντιον άξονα στροφήν αυτών. Τα δύο κινητά σκέλη 
στερεούνται µεταξύ των διά µεσοζευγµάτων (τιραντών). Απαγορεύεται η εναπόθεσις 
εργαλείων ή υλικών επί γείσων στεγών ή βαθµίδων φορητών κλιµάκων. Οι επί των 
κλιµάκων εργαζόµενοι εφοδιάζονται διά σακκιδίων εντός των οποίων τοποθετούνται 
τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία". Εξάλλου δε, κατά το άρθρο 3 παρ. 1, 2 και 3 του 
Π.∆. 395/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους 
σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ", ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία 
µέτρα ώστε ο εξοπλισµός εργασίας που τίθεται στη διάθεση των εργαζοµένων µέσα 
στην επιχείρηση ή και την εγκατάσταση να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση 
εργασία ή κατάλληλα προσαρµοσµένος προς τον σκοπό αυτό, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων κατά την χρησιµοποίησή του 
(παρ. 1). Κατά την επιλογή του εξοπλισµού εργασίας που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί, ο εργοδότης λαµβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες και τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας, τους κινδύνους που υπάρχουν στην επιχείρηση ή και 
την εγκατάσταση, ιδίως στις θέσεις εργασίας, για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζοµένων, τους κινδύνους που ενδέχεται να προστεθούν λόγω της 
χρησιµοποίησης του εν λόγω εξοπλισµού εργασίας, καθώς και την έγγραφη γνώµη 
του τεχνικού ασφάλειας (παρ. 2). Όταν δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί πλήρως, 
κατά τον τρόπο αυτό, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων κατά την 
χρησιµοποίηση του εξοπλισµού εργασίας, ο εργοδότης λαµβάνει τα απαραίτητα 
µέτρα, ώστε να περιορίσει τους κινδύνους στο ελάχιστο (παρ. 3). 
- Κατά το άρθρο 71 του ΑΚ "Το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις 
παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη 
έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και δηµιουργεί 
υποχρέωση αποζηµίωσης. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρον". 
Κατά το άρθρο 65 παρ. 1 ΑΚ "Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από ένα η περισσότερα 
πρόσωπα" και κατά το άρθρο 67 ΑΚ "Όποιος έχει τη διοίκηση νοµικού προσώπου 
φροντίζει τις υποθέσεις του και το αντιπροσωπεύει δικαστικά και εξώδικα. 
Υποκατάσταση απαγορεύεται εφόσον η συστατική πράξη ή το καταστατικό δεν 
ορίζει διαφορετικά". Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι: α) Οι 
νόµιµες υποχρεώσεις γενικώς των νοµικών προσώπων για πράξη ή παράλειψη 
ουσιαστικώς αφορούν τα διοικούντα και εκπροσωπούντα αυτά όργανα, ήτοι τα 
φυσικά πρόσωπα διά των οποίων διεξάγονται οι υποθέσεις τους και ενσαρκώνεται η 
βούλησή τους, β) σε περίπτωση αδικοπρακτικής ευθύνης του νοµικού προσώπου δεν 
απαιτείται εξειδίκευση των επιµέρους αρµοδιοτήτων και της προσωπικής στάσης 
εκάστου µέλους της διοικήσεως για την κατ' αρχήν θεµελίωση της δικής του 
υποχρέωσης προς αποζηµίωση του βλαβέντος εκ του αδικήµατος και γ) δύναται το 
µέλος της διοικήσεως να επικαλεσθεί µε ένσταση (την οποία και βαρύνεται να 
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αποδείξει) ότι για ειδικούς λόγους δεν είναι προσωπικώς υπαίτιο για την διάπραξη 
του αδικήµατος και την εντεύθεν ζηµία του παθόντος, για την οποία ευθύνεται το 
νοµικό πρόσωπο. 
- Κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, παραβιάζεται, κατ' άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆, αν δεν 
εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµοσθεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα. Η παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
- Κατά δε τον αναιρετικό λόγο του άρθρου 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆, έλλειψη 
αιτιολογίας, συνεπαγοµένη την αναίρεση της προσβαλλόµενης αποφάσεως για 
έλλειψη νόµιµης βάσεως, υπάρχει, όταν δεν προκύπτουν σαφώς και επαρκώς από το 
αιτιολογικό της τα πραγµατικά περιστατικά, που είναι κατά νόµο αναγκαία για την, 
στη συγκεκριµένη περίπτωση, ορθή στοιχειοθέτηση της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε, όχι δε και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων ή την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, το οποίο, όµως, 
διατυπώνεται σαφώς. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 71, 914, 932, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 551/1914, άρθ. 16, 
Π∆: 395/1994, άρθ. 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό ατύχηµα - Μέτρα ασφαλείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 57 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας σε οικοδοµή. Ευθύνη εργολάβου και 
εργοδότη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ.2 και 60 παρ. 3 του ΑΝ 1846/1951 "περί 
κοινωνικών ασφαλίσεων", σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 16 παρ. 1 και 3 του Ν. 
551/1914, όπως κωδικοποιήθηκε µε το Β∆ της 24-7/25-8-1920, συνάγεται ότι σε 
περίπτωση ατυχήµατος που έγινε έπειτα από βίαιο συµβάν κατά την παροχή 
εξαρτηµένης εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε 
υποχρέωση για αποζηµίωση του παθόντος εργαζοµένου, εάν αυτός υπάγεται στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ. Η απαλλαγή αυτή, όµως, δεν καταλαµβάνει την αξίωση προς 
επιδίκαση εύλογης χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος, εφ' 
όσον το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα του εργοδότη ή των υπ' αυτού προστηθέντων 
στην υπηρεσία, στο πλαίσιο της οποίας επισυνέβη το ατύχηµα, σύµφωνα µε τις 
γενικές διατάξεις του αστικού κώδικα (ΟλΑΠ 1117/1986, ΑΠ 52/2010). Περαιτέρω, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4 και 5 του Ν. 1396/1983, που αφορούν 
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αποκλειστικά στη λήψη και τήρηση των κατά νόµο µέτρων ασφαλείας για την 
προστασία των εργαζοµένων ή τρίτων κατά την εκτέλεση οικοδοµικών και λοιπών 
τεχνικών έργων, πλην των δηµοσίων, ο εργολάβος και υπεργολάβος ολόκληρου του 
έργου, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους, 
είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται: α) να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα 
ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο, β) να τηρούν, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο 
άρθρο 7 του εν λόγω νόµου και γ) να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
επιστήµης και της τέχνης, τη µελέτη µέτρων ασφαλείας, που ορίζεται στο άρθρο 6 
του εν λόγω νόµου. Σε περίπτωση που η εκτέλεση ολόκληρου του έργου δεν 
ανατίθεται σε ένα µόνο εργολάβο, ο κύριος αυτού είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει 
πριν από την εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή υπεργολάβου τµήµατος του έργου και 
να τηρεί, όσο διαρκεί το ανατιθέµενο έργο, όλα τα µέτρα ασφαλείας, τα οποία του 
υποδεικνύει ο επιβλέπων το έργο, εφ' όσον αυτά δεν αφορούν σε τµήµα του έργου 
που ανέλαβε και εκτελεί ο εργολάβος ή υπεργολάβος. Ο εργολάβος και υπεργολάβος 
τµήµατος του έργου είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται: α) να λαµβάνουν και να 
τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας, τα οποία αφορούν στο τµήµα του έργου που 
ανέλαβαν, β) να τηρούν, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις 
οδηγίες τις οποίες δίνει ο επιβλέπων το έργο και οι οποίες αφορούν στο τµήµα του 
έργου που ανέλαβαν και γ) να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης 
και της τέχνης, την υπάρχουσα µελέτη µέτρων ασφαλείας, εφ' όσον αφορά στο τµήµα 
του έργου που ανέλαβαν. 
- Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 21 παρ. 1 του Π∆ 778/1980 που εφαρµόζονται επί 
εργασιών ανεγέρσεως, κατεδαφίσεως, επισκευής, διακοσµήσεως, χρωµατισµού 
οικοδοµών, ως και των πάσης φύσεως µεταλλικών, µηχανουργικών, µηχανολογικών 
και ηλεκτρονικών εργασιών, που εκτελούνται σ' αυτές, οι εγκαταστάσεις ή διατάξεις 
ασφαλείας πρέπει να κατασκευάζονται έτσι, ώστε να αντιστοιχούν στην προς 
εκτέλεση εργασία και να διασφαλίζουν τον εργαζόµενο από τους κινδύνους, τους 
οποίους διατρέχει κατά την εκτέλεσή της. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται σαφώς 
ότι η υποχρέωση ως προς τη λήψη και τήρηση των κατά νόµο µέτρων ασφαλείας και, 
κατά συνέπεια, η ευθύνη έναντι των εργαζοµένων που απασχολούνται σε οικοδοµικό 
έργο ή τρίτων προσώπων σε περίπτωση ατυχήµατος οφειλοµένου σε παράλειψη ως 
προς τα µέτρα αυτά, βαρύνει κατ' αρχήν το πρόσωπο που αναλαµβάνει την εκτέλεση 
ολόκληρου του έργου, ως εργολάβος. Στην περίπτωση αυτή, ο κύριος του έργου, ως 
εργοδότης (ΑΚ 681, 688-691 και 698) δεν υπέχει ευθύνη, εκτός εάν επιφύλαξε για 
τον εαυτό του, ρητώς ή σιωπηρώς, τη διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως 
του έργου και, µάλιστα, το δικαίωµα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, οπότε 
αυτός θεωρείται ότι βρίσκεται προς τον εργοδότη σε σχέση προστήσεως (ΑΚ 922), 
επί της οποίας θεµελιώνεται η εις ολόκληρο ευθύνη του τελευταίου (ΑΠ 1210/2006). 
Εάν η εκτέλεση του έργου έχει ανατεθεί κατά τµήµατα, σε περισσότερα από ένα 
πρόσωπα, που ενεργούν ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι, για τη λήψη και τήρηση των 
γενικών µέτρων ασφαλείας είναι υπεύθυνος ο κύριος του έργου (εργοδότης), ο οποίος 
οφείλει να εκπληρώνει την υποχρέωση αυτή για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση του 
τµήµατος του έργου, το οποίο έχει ανατεθεί από αυτόν σε συγκεκριµένο εργολάβο ή 
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υπεργολάβο. Η υποχρέωση αυτή, όµως, δεν εκτείνεται και στα µέτρα ασφαλείας που 
δεν είναι γενικά, αλλά συνδέονται αποκλειστικά µε την εκτέλεση του τµήµατος του 
έργου, το οποίο έχει ανατεθεί στο συγκεκριµένο εργολάβο ή υπεργολάβο, για τα 
οποία υπεύθυνος είναι ο τελευταίος. Ο εργολάβος ή υπεργολάβος τµήµατος του 
έργου είναι υπεύθυνος για τη λήψη και τήρηση των µέτρων ασφαλείας, τα οποία 
βρίσκονται σε συνάρτηση προς το τµήµα του έργου που έχει αναλάβει και προς την 
εργασία που παρέχεται για την εκτέλεσή του. Η ευθύνη του δεν εκτείνεται στα γενικά 
µέτρα ή σε µέτρα που αφορούν σε άλλα τµήµατα του έργου ή στις εργασίες που 
εκτελούνται σχετικώς, για τη λήψη και τήρηση των οποίων υπεύθυνος είναι είτε ο 
εργολάβος του όλου έργου, είτε ο κύριος αυτού, είτε ο αντίστοιχος εργολάβος ή 
υπεργολάβος του τµήµατος, είτε κάποιοι από αυτούς ως συνυπεύθυνοι, κατά τις ως 
άνω διακρίσεις. Παρά ταύτα, ο εργολάβος ή υπεργολάβος τµήµατος του έργου έχει 
την υποχρέωση να προφυλάξει το προσωπικό, που παρέχει εργασία σ' αυτόν για την 
κατασκευή συγκεκριµένου τµήµατος, από την επέλευση ατυχήµατος κατά τη 
διάρκεια της παροχής της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, λαµβάνοντας ακόµη και 
µέτρα ασφαλείας τα οποία κατ' αρχήν θα έπρεπε να έχει λάβει άλλος υπεύθυνος. 
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 36/1988), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΑΠ 1848/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 681, 688 - 691, 698, 922, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 551/1914, άρθ. 16, 
ΑΝ: 1846/1951, άρθ. 34, 
Π∆: 778/1980, άρθ. 1, 21,  
Νόµοι: 1396/1983, άρθ. 1, 3, 4, 5, 7, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό ατύχηµα - Μέτρα ασφαλείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 838 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας. Χρηµατική ικανοποίηση. 
Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Εσφαλµένη χρήση των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και 
υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Από την διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη 
µε εκείνες των άρθρων 297, 298 και 330 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι 
προϋποθέσεις της υποχρεώσεως προς αποζηµίωση είναι: 1) ζηµιογόνος συµπεριφορά 
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(πράξη ή παράλειψη), 2) παράνοµος χαρακτήρας της πράξεως ή παραλείψεως, 3) 
υπαιτιότητα και 4) πρόσφορος αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ ζηµιογόνου συµπεριφοράς 
(νόµιµου λόγου ευθύνης) και αποτελέσµατος (ζηµίας). Στην έννοια της υπαιτιότητας 
περιλαµβάνεται ο δόλος και η αµέλεια (υπό τις διάφορες µορφές της). Η αµέλεια, ο 
ορισµός της οποίας δίδεται στο άρθρο 330 εδ. 2 του ΑΚ (µη καταβολή της επιµέλειας 
που απαιτείται στις συναλλαγές), είναι παρά ταύτα αόριστη νοµική έννοια, της οποίας 
απαιτείται εκάστοτε εξειδίκευση µε βάση και τα διδάγµατα της κοινής πείρας. Όταν η 
ζηµιογόνος συµπεριφορά συνίσταται σε υπαίτια παράλειψη, αµέλεια και εντεύθεν 
υποχρέωση αποζηµιώσεως υφίσταται, µόνο όταν υπήρχε υποχρέωση του υπαίτιου 
προς ενέργεια της πράξεως που παραλείφθηκε, από το νόµο ή δικαιοπραξία ή την 
καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη και ιδία προηγούµενη 
συµπεριφορά του (υπαίτιου), από την οποία δηµιουργήθηκε κατάσταση, η οποία 
επέβαλε την λήψη µέτρων προς αποτροπή του απειλούµενου κινδύνου.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 914, 932 του ΑΚ και 1, 16 του Ν. 
551/1915 προκύπτει ότι χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη 
οφείλεται και επί εργατικού ατυχήµατος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. 
Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε 
εργατικό ατύχηµα ή τα κατά το άρθρο 6 αυτού πρόσωπα, δικαιούνται να εγείρουν την 
αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσουν πλήρη αποζηµίωση µόνο όταν το 
ατύχηµα µπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν 
προσώπων ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόµων, 
διαταγµάτων ή κανονισµών για τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και εξαιτίας 
της µη τηρήσεως αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση αποζηµιώσεως για 
περιουσιακή ζηµία και όχι στη χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, για την 
οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι' αυτό µόνο οι 
γενικές διατάξεις. Εποµένως, για να δικαιούται η οικογένεια του θανατωθέντος σε 
εργατικό ατύχηµα χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης, αρκεί να 
συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη του θανατωθέντος 
ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων από αυτούς (άρθρο 922 ΑΚ), µε την 
έννοια της διατάξεως του άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή της υπαίτιας ζηµιογόνου πράξεως 
ή παραλείψεως. Τέτοιο πταίσµα θεµελιώνεται και από τη µη τήρηση των παρακάτω 
αναφεροµένων διατάξεων: 1 ) Του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' "Γενικά µέτρα ασφαλείας δι' 
εκσκαφάς" του Π.∆. 1073/1981 "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού 
Μηχανικού", στο άρθρο 2 του οποίου ορίζεται ότι: "Προ της ενάρξεως εργασιών 
εκσκαφών πρέπει να ερευνάται, τη συνεργασία των αρµοδίων φορέων, η ύπαρξις και 
η θέσις, εις τον χώρον του εργοταξίου, δικτύων ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, 
φωταερίου, ύδατος κ.λπ. και να γίνεται η κατά περίπτωσιν απαιτουµένη αποµόνωσις 
ή µεταφορά των. Αι εκσκαφαί εν γένει εκτελούνται διά µηχανικών µέσων, 
λαµβανοµένης προνοίας αντιστηρίξεως των πρανών της εκσκαφής των παρακειµένων 
οικοδοµών, των καταστρωµάτων οδών κ.λπ. Αι αντιστηρίξεις µελετώνται υπό 
αρµοδίου Μηχανικού. Πάντα τα επισφαλή ή προεξέχοντα τµήµατα βράχων, λίθων ή 
χωµάτων, τα οποία δύνανται εκ τυχαίας πτώσεως να προξενήσουν ατυχήµατα εις τους 
πλησίον απασχολουµένους εργαζοµένους, πρέπει να κατακρηµνίζονται συµφώνως 
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προς τας οδηγίας εµπείρου προσώπου, να µην επιτρέπεται δε η ανάληψις εργασίας 
προ της βεβαιώσεως υπό του αρµοδίου εργολάβου ή του επιβλέποντος µηχανικού ότι 
δεν υπάρχει κίνδυνος". Με το άρθρο 7 του ίδιου Π.∆. ορίζεται ότι: "Κατά τας 
εκσκαφάς πρέπει να αποφεύγεται η πλησίον των ανοιγµάτων συγκέντρωσις των 
υλικών εκσκαφής, εργαλείων ή άλλων βαρών. Ταύτα πρέπει να τοποθετώνται εκτός 
του εύρους κατακλίσεως του πιθανού πορίσµατος ολισθήσεως, ώστε να αποκλείεται 
κίνδυνος κατολισθήσεως ή καταρρεύσεώς των εντός του χώρου των εκσκαφών". 2 ) 
Του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' "Μέτρα ασφαλείας κατά την εκσκαφήν θεµελίων και τάφρων" 
του αυτού ως άνω Π.∆. 1073/1981, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του οποίου, κατά την 
εκσκαφή θεµελίων, τάφρων ή ορυγµάτων, επιµήκων ή µεµονωµένων, η αντιστήριξη 
για βάθη µεγαλύτερα των εµφαινοµένων, στο διαλαµβανόµενο στο άρθρο αυτό 
διάγραµµα, είναι υποχρεωτική. Η αντιστήριξη παραλείπεται εάν η εκσκαφή 
πραγµατοποιείται σε βράχο και σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες η ισορροπία των 
πρανών εκσκαφής έχει εξασφαλισθεί διά καταλλήλου κλίσεώς τους. Η αντιστήριξη 
πραγµατοποιείται παραλλήλως προς την πρόοδο των εργασιών και εάν υπάρχει 
ανάγκη, διά καταλλήλων µεθόδων ή δια µηχανικών µέσων εξ αποστάσεως, άνευ της 
εισόδου των εργαζοµένων στην εκσκαφή (παρ. 1). Απαγορεύεται η κάθοδος 
εργαζοµένων στην εκσκαφή προ της λήψεως των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας, πλην 
εκείνων οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι για την λήψη των µέτρων τούτων (παρ. 2). Για 
την παρεµπόδιση πτώσεως υλικών, εργαλείων και αντικειµένων πάσης φύσεως στην 
εκσκαφή, πρέπει τα χείλη της εκσκαφής να περιβάλλονται από κράσπεδο ύψους 
τουλάχιστον 15 εκατοστών του µέτρου, η δε επένδυση της τάφρου, στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες υφίσταται τέτοια επένδυση, να εξέχει της επιφανείας του εδάφους, 
τουλάχιστον κατά 15 εκατοστά του µέτρου (παρ. 3). Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του εν 
λόγω Π.∆., η αντιστήριξη επί εκσκαφών τάφρων µεγάλου µήκους, όπως π.χ. για 
τοποθέτηση αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, τηλεφώνου κ.λπ., 
πραγµατοποιείται κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Τα προϊόντα εκσκαφής 
τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 60 εκατοστών του µέτρου από το χείλος 
του ορύγµατος. Κατά τις εκσκαφές σε οδούς και συναφείς κοινόχρηστους χώρους, 
λαµβάνονται κατά περίπτωση και τα αντίστοιχα µέτρα ασφαλείας, τα οποία 
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
Περαιτέρω, ο Ν. 1396/1983 "Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων 
ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα" προβλέπει: Στο άρθρο 3 
τις υποχρεώσεις εργολάβου και υπεργολάβου ολόκληρου του έργου, ορίζεται δε µε το 
άρθρο αυτό ότι: α) "Ο εργολάβος και υπεργολάβος ολόκληρου του έργου, 
ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους, είναι 
συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται: 1) Να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα 
ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. 2) Να τηρούν, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο 
άρθρο 7 του νόµου αυτού. 3) Να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
επιστήµης και της τέχνης, την µελέτη µέτρων ασφαλείας, που ορίζεται στο άρθρο 6 
του παρόντος". β) Στο άρθρο 4 ο ίδιος νόµος προβλέπει τις υποχρεώσεις του κυρίου 
του έργου, οι οποίες είναι: 1) "Σε περίπτωση που δεν ανατίθεται η εκτέλεση 
ολόκληρου του έργου σ' έναν εργολάβο, ο κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος να 
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λαµβάνει, πριν από την εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή υπεργολάβου τµήµατος του 
έργου, και να τηρεί, όσο διαρκεί το έργο αυτού, όλα τα µέτρα ασφαλείας, τα οποία 
του υποδεικνύει ο επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν αφορούν σε τµήµατα του 
έργου που ανέλαβαν και εκτελούν εργολάβοι ή υπεργολάβοι. 2) Σε περίπτωση 
διακοπής των εργασιών, ο κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα 
µέτρα, τα οποία του υποδεικνύει εγγράφως ο επιβλέπων το έργο και να τα διατηρεί 
αναλλοίωτα καθόλη την διάρκεια της διακοπής. 3) Πριν από την έναρξη των 
εργασιών που διακόπηκαν, ο κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει 
εγγράφως τον επιβλέποντα το έργο". γ) Στο άρθρο 5 ο εν λόγω Ν. 1396/1983 
προβλέπει τις υποχρεώσεις εργολάβου και υπεργολάβου τµήµατος του έργου, οι 
οποίες είναι: "Ο εργολάβος και υπεργολάβος τµήµατος του έργου είναι συνυπεύθυνοι 
και υποχρεούνται: 1) Να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας που 
αφορούν στο τµήµα του έργου που ανέλαβαν, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται 
ολόκληρο ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους. 2) Να τηρούν, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος, όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7 του νόµου αυτού και αφορούν στο τµήµα του έργου που 
έχουν αναλάβει. 3) Να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της 
τέχνης, την µελέτη µέτρων ασφαλείας που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος, 
εφόσον αφορά στο τµήµα του έργου, το οποίο έχουν αναλάβει". 
-Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 10 περ. α' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, ως αληθινά χωρίς απόδειξη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
όταν το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποίησε ή παρέλειψε να χρησιµοποιήσει τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας για την ανεύρεση µε βάση αυτά της αληθινής έννοιας 
κανόνα δικαίου ή την υπαγωγή σε αυτόν των αποδειχθέντων πραγµατικών 
περιστατικών της διαφοράς και όχι όταν παραβίασε τα διδάγµατα αυτά κατά την 
εκτίµηση των αποδείξεων. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 922, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθµ. 1, 559 αριθµ. 10, 
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 6, 16, 
Π∆: 1073/1981, άρθ. 9, 11, 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι προϋποθέσεις της 
ευθύνης προς αποζηµίωση είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, το παράνοµο της 
πράξης ή παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της πράξης ή 
παράλειψης και της επελθούσας ζηµίας. Πταίσµα µε την έννοια της διατάξεως του 
άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή της υπαίτιας ζηµιογόνου, πράξεως ή παραλείψεως 
θεµελιώνεται και από τη µη τήρηση των διατάξεων του Π∆ 778/1980 "περί µέτρων 
ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" από τους κατά νόµο 
υπεύθυνους του έργου. Ειδικότερα στο άρθρο 1 του εν λόγω π.δ. ορίζονται τα εξής: 
"Επί εργασιών ανεγέρσεως, κατεδαφίσεως, επισκευής, διακοσµήσεως, χρωµατισµού 
οικοδοµών, ως και των εις αυτάς εκτελουµένων πάσης φύσεως µεταλλικών, 
µηχανουργικών, µηχανολογικών και ηλεκτρονικών εργασιών, τηρούνται υπό των 
κατά νόµον υπευθύνων τού έργου και αι ειδικαί διατάξεις των εποµένων άρθρων".... 
Εξάλλου, οN. 1396/1983 "µέτρα ασφαλείας σε οικοδοµές και σε ιδιωτικά έργα" 
προβλέπει: α) στο άρθρο 3, τις υποχρεώσεις του εργολάβου, οι οποίες, εκτός άλλων, 
συνίστανται στη λήψη και στην τήρηση των µέτρων ασφαλείας που αφορούν 
ολόκληρο το έργο, καθώς και στην τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντος, όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7 του ίδιου νόµου, β) στο άρθρο 4, τις υποχρεώσεις του 
κυρίου του έργου, και συγκεκριµένα 1) Σε περίπτωση που δεν ανατίθεται η εκτέλεση 
ολόκληρου του έργου σ` έναν εργολάβο ο κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος να 
λαµβάνει πριν από την εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή υπεργολάβου τµήµατος του 
έργου και να τηρεί, όσο διαρκεί το έργο αυτού, όλα τα µέτρα ασφαλείας, τα οποία 
του υποδεικνύει ο επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν αφορούν σε τµήµατα του 
έργου που ανέλαβαν και εκτελούν εργολάβοι ή υπεργολάβοι. 2. Σε περίπτωση 
διακοπής των εργασιών ο κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα 
µέτρα, τα οποία του υποδεικνύει εγγράφως ο επιβλέπων το έργο και να τα διατηρεί 
αναλλοίωτα καθόλη τη διάρκεια της διακοπής, και 3. Πριν από την έναρξη των 
εργασιών που διακόπηκαν ο κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει 
εγγράφως τον επιβλέποντα το έργο, και γ) στο άρθρο 7, τις υποχρεώσεις του 
επιβλέποντος µηχανικού, οι οποίες είναι: 1. Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες 
µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για την εκτέλεση εργασιών 
αντιστηρίξεων, σταθερών ικριωµάτων και πίνακα διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος. Να 
επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών πριν από την έναρξη των εργασιών και 
περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους. 2. Να δίνει οδηγίες, σύµφωνες µε τους κανόνες 
της επιστήµης και της τέχνης για τη λήψη µέτρων ασφαλείας από κινδύνους που 
προέρχονται από εναέριους και υπόγειους αγωγούς της ∆ηµόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) και να επιβλέπει την τήρησή τους. 3. Να επιβλέπει την 
εφαρµογή της µελέτης µέτρων ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 του νόµου 
αυτού και να δίνει σχετικές οδηγίες. 4. Να δίνει οδηγίες σε περίπτωση σοβαρών ή 
επικίνδυνων έργων και εάν χρειάζεται να συντάσσει µελέτη για την προσαρµογή των 
προδιαγραφών των µέτρων ασφαλείας που προβλέπονται. Να υποδεικνύει εγγράφως 
στον κύριο του έργου στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του παρόντος τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση και φάση του έργου. Από τις 
προαναφερόµενες διατάξεις του Π∆ 778/1980 και του Ν. 1396/1983 συνάγεται ότι 1) 
σε περίπτωση που δεν ανατίθεται η εκτέλεση ολόκληρου του έργου σ` έναν 
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εργολάβο, ο κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει πριν από την 
εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή υπεργολάβου τµήµατος του έργου και να τηρεί, όσο 
διαρκεί το έργο αυτό όλα τα µέτρα ασφαλείας τα οποία του υποδεικνύει ο επιβλέπων 
το έργο εφόσον αυτά δεν αφορούν σε τµήµατα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν 
εργολάβοι ή υπεργολάβοι και 2) ο πολιτικός µηχανικός που επιβλέπει την κατασκευή 
οικοδοµών ή οικοδοµικού έργου έχει νοµική υποχρέωση να δίνει οδηγίες στον 
ιδιοκτήτη ή στον εργολάβο (και τον τυχόν υπάρχοντα υπεργολάβο) για τη λήψη των 
ενδεικνυοµένων µέτρων ασφαλείας προς πρόληψη ατυχήµατος, µεταξύ των οποίων 
είναι και τα προβλεπόµενα από την ως άνω διάταξη του άρθρου 20 του Π∆ 778/1980. 
Εξάλλου, η σύµβαση µε την οποία ανατίθεται σε διπλωµατούχο µηχανικό η 
εκπόνηση µελέτης προς έκδοση οικοδοµικής άδειας και η επίβλεψη του οικοδοµικού 
έργου, στο οποίο αφορά αυτή, φέρει το χαρακτήρα συµβάσεως µισθώσεως έργου, η 
κατάρτιση της οποίας δεν υπόκειται σε συστατικό τύπο. Το αντίθετο δεν προκύπτει 
από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 7 του Ν. 1396/1983 που ορίζει: "Επιβλέπων: 
Πρόσωπο που µε σύµβαση µε τον κύριο του έργου και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις αναλαµβάνει την επίβλεψη της εφαρµογής της µελέτης και της εκτέλεσης 
τεχνικού έργου ή τµήµατός του, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της 
τέχνης" και του άρθρου 338 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Π∆ 
14/1999) που ορίζει: "1.`Οποιος εκτελεί τα προβλεπόµενα από την οικοδοµική άδεια 
έργα οφείλει να ορίζει τον αναλαµβάνοντα την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, ο 
οποίος, πριν από οποιαδήποτε έναρξη του έργου, πρέπει να υποβάλει στην κατά το 
άρθρο 330 αρµόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία έγγραφη δήλωση ότι 
αποδέχεται την επίβλεψη αυτή. 2. Σε περίπτωση αποχής του επιβλέποντος, κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, απαιτείται η άµεση αντικατάστασή του που 
εκτελείται κατά τον ίδιο, όπως παραπάνω, τρόπο. 3. ∆εν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε 
περίπτωση η εκτέλεση έργου από τα προβλεπόµενα στο παρόν κεφάλαιο χωρίς 
προηγουµένως να οριστεί ο επιβλέπων εκτέλεσης του έργου ή ο αντικαταστάτης του, 
σε περίπτωση αποχής του. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται, εκτός των 
άλλων, την αναγκαστική διακοπή των εργασιών, εκτός εάν η αρµόδια υπηρεσία 
κρίνει σκόπιµο το διορισµό επιβλέποντα εκτέλεσης του έργου. Στην τελευταία 
περίπτωση η αµοιβή του επιβλέποντος καθορίζεται από την υπηρεσία σε βάρος του 
εκτελούντος τα έργα, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης για την παρέµβαση 
αυτή της υπηρεσίας, καθόσον µε τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται τύπος για τη 
σχετική σύµβαση αλλά µε τις προβλεπόµενες διατυπώσεις επιδιώκεται η εξασφάλιση 
ορισµού επιβλέποντος µηχανικού. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
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έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). Εξάλλου, το κατά νόµο 
αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε 
εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να 
καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, 
και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση 
και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 14 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται µόνον όταν η 
πληµµέλεια αναφέρεται σε ακυρότητα, απαράδεκτο ή έκπτωση από δικαίωµα, που 
προέρχεται από παραβίαση δικονοµικής διατάξεως και όχι διατάξεως ουσιαστικού 
δικαίου. Με το λόγο αυτό αναιρέσεως ελέγχεται και η αοριστία της αγωγής ποσοτική 
ή ποιοτική, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής (ΟλΑΠ 1573/1981, ΑΠ 
571/2004). Η παράλειψη όµως επουσιωδών στοιχείων δεν καθιστά αόριστη την 
αγωγή (ΑΠ 926/2004, 1190/2003), ώστε λόγω ποσοτικής αοριστίας του δικογράφου 
της να θεµελιώνεται ο από το άρθρο 559 αρ. 14 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως της 
παρά το νόµο µη κηρύξεως ακυρότητας. 
Εξάλλου κατά τα άρθρα 914 και 932 του ΑΚ επί αδικοπραξίας, εκείνος που 
προσβάλλεται δικαιούται να απαιτήσει, εκτός από την άρση της προσβολής και την 
παράλειψή της στο µέλλον, επί πλέον και εύλογη χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής 
βλάβης του. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα 
στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει: α) σαφή έκθεση των 
γεγονότων που θεµελιώνουν αυτή σύµφωνα µε το νόµο, και δικαιολογούν την 
άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) ακριβή περιγραφή του 
αντικειµένου της διαφοράς και γ) ορισµένο αίτηµα.  
- Κατά το άρθρο 579 παρ. 1 και 2 του ΚΠολ∆, αν αναιρεθεί η απόφαση οι διάδικοι 
επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την αναιρεθείσα απόφαση, αν δε 
αποδεικνύεται προαποδεικτικώς εκουσία ή αναγκαστική εκτέλεση της αναιρεθείσης 
αποφάσεως διατάσσεται, ύστερα από αίτηση του αναιρεσείοντος που υποβάλλεται µε 
το αναιρετήριο ή µε τις προτάσεις ή µε αυτοτελές δικόγραφο που κατατίθεται στη 
γραµµατεία του Αρείου Πάγου µέχρι της προηγουµένης της συζητήσεως, η 
επαναφορά των πραγµάτων στην προ της εκτελέσεως κατάσταση. Από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτει ότι το αίτηµα περί επαναφοράς των πραγµάτων στην προ της 
εκτελέσεως κατάσταση παραδεκτώς υποβάλλεται και µε τις προτάσεις του 
αναιρεσείοντος που πρέπει όµως να έχουν κατατεθεί µέχρι την προηγουµένη ηµέρα 
της συζητήσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 330, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 118, 216, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 579, 
Π∆: 778/1980, άρθ. 1,  
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Νόµοι: 1396/1983, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Άκυρη καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 246 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Άκυρη καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Σιωπηρή καταγγελία. Παράβαση 
κανόνα δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 παρ.1 και 2 του Ν. 2112/1920 
και 5 παρ. 1 και 3 του Ν. 3198/1955, προκύπτει ότι η καταγγελία της εργασιακής 
σχέσεως είναι άκυρη, εάν ο εργοδότης, εκτός της µη τηρήσεως του εγγράφου τύπου, 
δεν καταβάλει στον απολυόµενο µισθωτό την οφειλόµενη, κατά νόµο, αποζηµίωση.  
- Από τις διατάξεις 669 παρ. 2 και 167 του ΑΚ, προκύπτει ότι η καταγγελία της 
συµβάσεως εργασίας αποτελεί µονοµερή δικαιοπραξία, η οποία παράγει νοµική 
ενέργεια από τότε που θα περιέλθει σε εκείνον που απευθύνεται και ως δήλωση 
δικαιοπρακτικής βουλήσεως µπορεί να γίνει και σιωπηρά, µε πράξεις από τις οποίες 
συνάγεται σαφώς και κατά τρόπο αναµφίβολο η θέλησή του να λύσει τη σύµβαση. 
Τέτοια σιωπηρή καταγγελία αποτελεί και η άρνηση του εργοδότη να αποδεχθεί τις 
προσηκόντως προσφερόµενες σ' αυτόν υπηρεσίες του µισθωτού, όταν η άρνηση αυτή 
συνοδεύεται από περιστάσεις, από τις οποίες προκύπτει αναµφιβόλως και γίνεται 
αντιληπτό από τον µισθωτό ότι ο εργοδότης εκδήλωσε τη θέλησή του, για λύση της 
µεταξύ τους συµβάσεως εργασίας (ΑΠ 1409/2005).  
- Παράβαση κανόνα δικαίου, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ.1 
ΚΠολ∆, υπάρχει, εφόσον αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή εάν αυτός εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε ή εφαρµοσθεί εσφαλµένα. 
Ενώ έλλειψη νόµιµης βάσης, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του αριθµού 19 του 
ανωτέρω άρθρου υπάρχει, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού 
δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ή τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα 
τα στοιχεία, που απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού του νοµικού κανόνα δικαίου, 
για την επέλευση της προβλεπόµενης έννοµης σχέσης ή την άρνησή της ή εάν οι 
πραγµατικές παραδοχές αντιφάσκουν µεταξύ τους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 167, 669, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 3,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 173 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απόλυση λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχειρήσεως από γεγονός ανωτέρας 
βίας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 6 του Ν. 2112/1920 και ιδίως της 
παραγράφου 2 του τελευταίου άρθρου όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 του 
Ν. 4558/1930, που ορίζει ότι, υπάλληλος απολυόµενος ένεκα διακοπής της εργασίας 
λόγω πυρκαϊάς ή άλλου περιστατικού ανωτέρας βίας, κατά των οποίων είναι 
ασφαλισµένος ο εργοδότης, δικαιούται των 2/3 της κατ` άρθρο 3 εδαφ. α' 
αποζηµιώσεως, συνάγεται ότι δεν δικαιούται της ανωτέρω αποζηµιώσεως, ο 
απολυθείς υπάλληλος, λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχειρήσεως από γεγονός 
ανωτέρας βίας, κατά του οποίου δεν είναι ασφαλισµένος ο εργοδότης του. Ανωτέρα 
βία δε υφίσταται όταν η διακοπή της εργασίας επέρχεται από τυχερό και απρόβλεπτο 
γεγονός το οποίο δεν ήταν δυνατό να αποτραπεί ακόµη και αν ληφθούν µέτρα άκρας 
επιµέλειας και σύνεσης (ΟλΑΠ 1738/1980). Με βάση τα παραπάνω ανώτερη βία δεν 
συντρέχει στην περίπτωση που τα επικαλούµενα από τον εργοδότη περιστατικά 
ανάγονται στον κύκλο της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας και στη σφαίρα 
κινδύνου αυτού, αφού αυτά θα µπορούσαν εκ των προτέρων να ληφθούν υπόψη ως 
ενδεχόµενα κατά την κοινή πείρα και συνεπώς να αντιµετωπιστούν. Ούτε συνιστά 
ανώτερη βία, χωρίς την συνδροµή άλλης περιστάσεως, η κακή πορεία της 
οικονοµικής καταστάσεως της επιχειρήσεως και ειδικότερα η δυσαναλογία µεταξύ 
των εξόδων αυτής, µεταξύ των οποίων και οι αποδοχές των εργαζοµένων και των από 
την επιχειρηµατική δραστηριότητα εσόδων, αφού είναι γεγονός προβλέψιµο, δια 
καταβολής της συνήθους επιµελείας, κείµενον εντός του συνήθους επιχειρηµατικού 
κινδύνου (ΑΠ 19/2004).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 3, 6, 
Νόµοι: 4558/1930, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Αποχή του µισθωτού από την εργασία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 248 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αποχή του µισθωτού από την εργασία. Ασθένεια βραχείας διάρκειας. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2112/1920, η οποία κατά το 
άρθρο 8 του Β.∆. 16/18 Ιουλίου 1920 ισχύει και για τους εργάτες, "αποχή υπαλλήλου 
από της εργασίας οφειλοµένη εις βραχείας σχετικώς διαρκείας ασθένειαν, 
προσηκόντως αποδεδειγµενην ή προκειµένου περί γυναικός εις λοχείαν, δεν 
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θεωρείται ως λύσις της συµβάσεως εκ µέρους αυτού". Με το άρθρο 3 του Ν. 
4658/1930 καθορίστηκαν τα όρια µέσα στα οποία µπορεί η διάρκεια µιας ασθένειας 
να θεωρείται βραχεία. Έτσι αποτελεί ασθένεια βραχείας διάρκειας αυτή που διαρκεί 
ένα µήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν µέχρι τέσσερα (4) έτη, τρεις (3) µήνες για 
υπαλλήλους που υπηρετούν πέραν των τεσσάρων ετών, όχι όµως και πέραν των δέκα 
ετών, τέσσερις (4) µήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πέραν των δέκα ετών, όχι 
όµως και πέραν των δεκαπέντε ετών και έξι (6) µήνες για αυτούς που υπηρετούν για 
χρόνο ανώτερο των δεκαπέντε ετών. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των παραπάνω 
διατάξεων συνάγεται ότι σε περίπτωση αποχής του µισθωτού από την εργασία του 
λόγω ασθενείας καθ' υπέρβαση των χρονικών ορίων, που τίθενται από τις πιο πάνω 
διατάξεις, η λύση ή µη της εργασιακής συµβάσεως κρίνεται σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση κατά το άρθρο 200 και 288 Α.Κ. Ειδικότερα µε βάση τις αρχές της καλής 
πίστεως, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, µετά από εκτίµηση της 
αιτίας της αποχής, της διάρκειας της, της υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας του 
µισθωτού και γενικά των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η αποχή, 
απόκειται δε στο δικαστή να κρίνει αν αυτή η αποχή, κατά αντικειµενική κρίση, 
δηλαδή ανεξάρτητα από την πρόθεση του µισθωτού για λύση ή µη της συµβάσεως, 
πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρή δήλωση βουλήσεως του µισθωτού για τη λύση από 
αυτόν της εργασιακής συµβάσεως (ΟλΑΠ 32 /1988).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοσθεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή (ΟλΑΠ 7/2006).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτήν λόγος 
αναιρέσεως ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν 
εκτίθενται πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή τα εκτιθέµενα δεν 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση το πραγµατικό του 
εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκείς αιτιολογίες) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία), δηλαδή όταν δεν προκύπτει από την απόφαση ποια 
πραγµατικά περιστατικά δέχθηκε αυτή, ώστε σε συνδυασµό µε το διατακτικό της να 
κριθεί περαιτέρω, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν τα στοιχεία της 
διατάξεως που εφαρµόσθηκε. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν 
πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην 
ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, διότι 
σηµασία έχει το τι αποδείχθηκε και όχι γιατί αποδείχθηκε και το δικαστήριο της 
ουσίας προβαίνει ανέλεγκτα στην κρίση αυτή, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 200, 288,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 5,  
Νόµοι: 4658/1930, άρθ. 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Κατά τη διάρκεια εγκυµοσύνης 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 28267 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας κατά τη διάρκεια εγγυµοσύνης. 
- Η καταγγελία αυτή είναι άκυρη, αφού δεν αποδείχθηκε ότι έγινε για σπουδαίο λόγο 
προεχόντως, διότι έγινε πριν περάσει ένα έτος από τον τοκετό της ενάγουσας, κατά 
παράβαση του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 1483/1984, όπως ίσχυε κατά το χρόνο της 
καταγγελίας, και ο λόγος αυτός ακυρότητας της καταγγελίας, ισχύει όχι µόνον επί 
εγκύρου συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου αλλά και επί απλής 
σχέσεως εξηρτηµένης εργασίας, όταν η σύµβαση είναι για οποιοδήποτε λόγο άκυρη, 
όπως συµβαίνει στην προκειµένη περίπτωση.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 1483/1984, άρθ. 15, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1694 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Υπερηµερία εργοδότη. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τα άρθρα 669 παρ . 2 του ΑΚ, 1 του Ν. 2112 /1920 και 1 και 5 του Ν. 
3198/1955 προκύπτει ότι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου 
είναι µονοµερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται 
από την ύπαρξη ή την ελαττωµατικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά 
αποτελεί δικαίωµα του εργοδότη και του εργαζοµένου. Η άσκηση όµως του 
δικαιώµατος αυτού, όπως και κάθε δικαιώµατος, υπόκειται στον περιορισµό του 
άρθρου 281 ΑΚ, δηλαδή της µη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη 
ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, η υπέρβαση 
δε των ορίων αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία, σύµφωνα µε τα άρθρα 174 και 
180 ΑΚ. Η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας από τον εργοδότη, είναι άκυρη, ως 
καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν το 
σκοπό του δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία 
οφείλεται σε εµπάθεια, µίσος ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία προηγηθείσας 
νόµιµης, αλλά µη αρεστής στον εργοδότη συµπεριφοράς του εργαζοµένου. ∆εν 
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συντρέχει, όµως, περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας όταν δεν υπάρχει γι' αυτή 
κάποια αιτία, αφού ενόψει των όσων εκτέθηκαν για τον αναιτιώδη χαρακτήρα της 
καταγγελίας και την άσκηση αυτής καθ' υπέρβαση των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ, 
για να θεωρηθεί η καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, δεν αρκεί ότι οι λόγοι που 
επικαλέστηκε γι' αυτή ο εργοδότης ήταν αναληθείς ή ότι δεν υπήρχε καµία εµφανής 
αιτία, αλλά απαιτείται η καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριµένους λόγους, τους 
οποίους πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο εργαζόµενος, εξαιτίας των οποίων 
η άσκηση του σχετικού δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλει το άρθρο 281 ΑΚ. Πολύ δε περισσότερο δεν θεωρείται καταχρηστική η 
καταγγελία όταν έχει ως πραγµατικό κίνητρο την πληµµελή εκτέλεση των 
καθηκόντων του απολυόµενου ή την από πλευράς του παράβαση των συµβατικών 
του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση που ο εργοδότης καταχρηστικώς κατήγγειλε τη 
σύµβαση εργασίας, µη αποδεχόµενος τις προσηκόντως προσφερόµενες υπηρεσίες του 
µισθωτού, περιέρχεται σε υπερηµερία και υποχρεούται, κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 349, 350 και 656 ΑΚ, στην καταβολή του µισθού. Επί δε αγωγής του 
µισθωτού για την καταβολή µισθών υπερηµερίας, ο ισχυρισµός του εργοδότη ότι δεν 
υποχρεούται στην καταβολή των αιτούµενων µισθών γιατί λύθηκε µε καταγγελία η 
σύµβαση εργασίας αποτελεί ένσταση, ο δε ισχυρισµός του εργαζόµενου ότι η 
καταγγελία είναι άκυρη γιατί αντίκειται στο άρθρο 281 ΑΚ, είναι αντένσταση, η 
οποία µπορεί καθ' υποφορά να προβληθεί µε την αγωγή. Ο ισχυρισµός του εργοδότη 
ότι η καταγγελία δεν έγινε για τους λόγους που αναφέρει ο εργαζόµενος, αλλά για 
άλλους που αιτιολογούν τη γενόµενη καταγγελία, αποτελεί αιτιολογηµένη άρνηση 
του καταχρηστικού χαρακτήρα της καταγγελίας. Εποµένως η µη απόδειξη των 
επικαλουµένων από τον εργοδότη λόγων απολύσεως του εργαζόµενου, δεν ασκεί 
οποιαδήποτε επιρροή στην ύπαρξη της επικαλούµενης από τον εργαζόµενο 
καταχρηστικής απολύσεως, διότι, ενόψει του αναιτιώδους χαρακτήρα της 
καταγγελίας, ο εργαζόµενος πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει τους λόγους που 
καθιστούν καταχρηστική την απόλυση του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως εάν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης .Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος από 
αυτή λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας ) ή τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση το πραγµατικό 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκής αιτιολογία ) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους. Ειδικότερα, αντίφαση στις αιτιολογίες υπάρχει, όταν δεν προκύπτει από την 
απόφαση ποια πραγµατικά περιστατικά δέχθηκε αυτή, ώστε σε συνδυασµό µε το 
διατακτικό της να κριθεί περαιτέρω, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν τα 
στοιχεία για την εφαρµογή της διατάξεως που εφαρµόσθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 349, 350, 656, 669,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
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Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 601 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική καταγγελία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αδίκαστη αίτηση. Παρά 
το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη. 
- H  καταγγελία της σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι µονοµερής 
αναιτιώδης δικαιοπραξία και αποτελεί δικαίωµα του εργοδότη και του εργαζόµενου, 
η άσκηση όµως του δικαιώµατος αυτού δεν είναι απεριόριστη αλλά υπόκειται στους 
περιορισµούς του άρθρου 281 ΑΚ. Καταχρηστική, κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής, (και εποµένως άκυρη) είναι η καταγγελία της σύµβασης εργασίας από τον 
εργοδότη, όταν οφείλεται σε κακότητα, εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους 
εκδίκησης, συνεπεία προηγηθείσης νόµιµης αλλά µη αρεστής στον εργοδότη 
συµπεριφοράς του εργαζοµένου. Αν η καταγγελία έγινε κατά κατάχρηση του οικείου 
δικαιώµατος είναι άκυρη και θεωρείται ως µη γενοµένη. Στην περίπτωση αυτή ο 
εργοδότης υποχρεούται να δέχεται τις υπηρεσίες του µισθωτού και αν καταστεί 
υπερήµερος να καταβάλει τους µισθούς του σύµφωνα µε τα άρθρα 648 και 656 ΑΚ. 
Τέλος, αν στον κανονισµό εργασίας του εργοδότη προβλέπονται πειθαρχικά 
παραπτώµατα και αντίστοιχες ποινές, τότε ναι µεν ο εργοδότης δεν υποχρεούται να 
επιλέξει αντί της έκτακτης καταγγελίας την επιβολή πειθαρχικής ποινής, λόγω της 
διαφορετικής λειτουργίας τους, αφού µε την πρώτη αποµακρύνεται ο εργαζόµενος 
διότι η εργασιακή σχέση δεν µπορεί να συνεχιστεί ως επαχθής για τον εργοδότη, ενώ 
µε τη δεύτερη επιδιώκεται η διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της επιχειρήσεως, 
όµως, η προσφυγή του εργοδότη στην έκτακτη καταγγελία ελέγχεται κατά το άρθρο 
281 ΑΚ από το δικαστήριο, το οποίο ερευνά αν στη συγκεκριµένη περίπτωση µε την 
άσκηση του δικαιώµατος της καταγγελίας, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας 
µεταξύ του χρησιµοποιούµενου µέσου και του επιδιωκόµενου σκοπού, η οποία 
(αρχή) αποτελεί εκδήλωση της καλής πίστεως και στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 
25 παρ. 1 του Συντάγµατος. Ειδικότερα, το δικαστήριο, κατόπιν σχετικού 
ισχυρισµού, εξετάζει αν υπάρχουν άλλα ηπιότερα από την καταγγελία µέτρα εξίσου 
πρόσφορα για την επίτευξη του επιδιωκόµενου µε αυτή σκοπού, δηλαδή αν η 
καταγγελία είναι όχι µόνο πρόσφορο, αλλά και αναγκαίο µέσο για τη διαφύλαξη των 
συµφερόντων του εργοδότη (ΟλΑΠ 8/2007).  
 - Ως "πράγµατα" κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ τα οποία έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και των οποίων η λήψη υπόψη, καίτοι µη 
προταθέντων ή µη λήψη υπόψη, καίτοι προταθέντων ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη 
διάταξη αυτή λόγο αναιρέσεως θεωρούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή 
ύπαρξη και τείνουν σε θεµελίωση ή κατάργηση δικαιώµατος ουσιαστικού ή 
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δικονοµικού δικαίου που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο. ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" οι αρνητικοί της αγωγής ή της ενστάσεως ισχυρισµοί, τα 
επιχειρήµατα των διαδίκων και τα πραγµατικά περιστατικά που προκύπτουν από τις 
αποδείξεις και τείνουν σε ενίσχυση ή αποδυνάµωση της βάσεως της αγωγής ή της 
ένστασης. Εξάλλου, κατά το άρθρο 559 αρ. 9 περ. γ' του Κ.Πολ.∆. αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως "αίτηση" κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής νοείται αφενός µεν κάθε αυτοτελής αίτηση µε την οποία ζητείται 
η παροχή έννοµης προστασίας, υπό οιαδήποτε µορφή αυτής και η οποία δηµιουργεί 
αντίστοιχη εκκρεµότητα δίκης, τέτοια δε αίτηση είναι ιδίως της αγωγής, της 
ανταγωγής, της κύριας παρέµβασης, της αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης, κάθε 
ενδίκου µέσου, της ανακοπής της τριτανακοπής, όχι όµως και εκείνη της ένστασης, 
της αντένστασης και γενικά εκείνη της απόφανσης πάνω σε κάθε είδους "πράγµατα" 
υπό την έννοια του άρθρου 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 10 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Ο λόγος αυτός ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται ως 
αληθινά γεγονότα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης χωρίς 
απόδειξη και στηρίζεται στην παράβαση του συστήµατος της συζητήσεως κατά το 
οποίο ο δικαστής αποφασίζει µε βάση εκείνα που έχουν προταθεί και αποδειχθεί. Η 
περίπτωση αυτή υπάρχει, όταν για τα δεκτά γενόµενα από το δικαστήριο "πράγµατα" 
δεν έχει προσαχθεί καµία απόδειξη ή λήφθηκε υπόψη απόδειξη για άλλο θέµα ή 
αποδεικτικό µέσο µη επιτρεπόµενο από το νόµο, ή δεν εκθέτει το δικαστήριο στην 
απόφαση του από ποια αποδεικτικά στοιχεία έχει αντλήσει την απόδειξη για 
πράγµατα που δέχτηκε ως αληθινά. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 648, 656, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 10, 
Σ: 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ∆ΕΕ 2013, σελίδα 717 
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 31 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Καταγγελία συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου για οικονοµοτεχνικούς λόγους. 
Καταχρηστική καταγγελία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Απαράδεκτοι αναιρετικοί 
λόγοι. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Αποσβεστική προθεσµία. Επίδοση 
δικογράφου στον προσθέτως παρεµβαίνοντα.  
- Κατά το άρθρο 669 ΑΚ η καταγγελία της αορίστου χρόνου συµβάσεως εργασίας 
είναι αναιτιώδης µονοµερής δικαιοπραξία και αποτελεί δικαίωµα του µισθωτού και 
του εργοδότη. Η άσκηση όµως του δικαιώµατος αυτού από τον εργοδότη δεν είναι 
απεριόριστη και ανέλεγκτη, αλλά υπόκειται στους περιορισµούς του άρθρου 281 ΑΚ, 
οπότε αν η καταγγελία έγινε κατά κατάχρηση του οικείου δικαιώµατος είναι άκυρη 
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και θεωρείται ως µη γενοµένη. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να 
δέχεται τις υπηρεσίες του µισθωτού και αν καταστεί υπερήµερος να καταβάλει τους 
µισθούς του σύµφωνα µε τα άρθρα 648 και 656 ΑΚ. Εξάλλου, επί απολύσεων που 
οφείλονται σε οικονοµικοτεχνικούς λόγους, όπως, µεταξύ άλλων, είναι η 
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ή τµηµάτων της επιχειρήσεως και η µείωση του 
προσωπικού για λόγους οικονοµιών που επιβάλλονται από συγκεκριµένες 
οικονοµικές συνθήκες τις οποίες αντιµετωπίζει η επιχείρηση, η απόφαση του 
εργοδότη να ανταπεξέλθει στη διαφαινόµενη οικονοµική κρίση της επιχειρήσεως δεν 
ελέγχεται από τα δικαστήρια. Ελέγχεται όµως αφενός ο αιτιώδης σύνδεσµος της 
επιλογής αυτής και της καταγγελίας συγκεκριµένου εργαζοµένου, ως έσχατου µέσου 
αντιµετώπισης των προβληµάτων της επιχειρήσεως και αφετέρου ο τρόπος επιλογής 
του εν λόγω εργαζοµένου ως απολυτέου, η οποία (επιλογή) πρέπει να 
πραγµατοποιείται µε αντικειµενικά κριτήρια, όπως δηλαδή επιβάλλουν η καλή πίστη 
και τα συναλλακτικά ήθη. Ειδικότερα, ο εργοδότης οφείλει κατά την επιλογή του 
απολυτέου µεταξύ των εργαζοµένων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και 
ειδικότητα και είναι του ιδίου επιπέδου από άποψη ικανότητος, προσόντων και 
υπηρεσιακής αποδόσεως, να λάβει υπόψη του και να συνεκτιµήσει τα κοινωνικά και 
οικονοµικά κριτήρια της αρχαιότητος, η οποία, ως αντικειµενικό κριτήριο, εκτιµάται 
υπό την έννοια της διάρκειας της απασχόλησης του εργαζοµένου στη συγκεκριµένη 
επιχείρηση χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία του σε άλλους εργοδότες, της 
ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης κάθε µισθωτού, της αποδοτικότητας και τη 
δυνατότητα εξεύρεσης απ` αυτόν άλλης εργασίας ή έστω να προτείνει στο µισθωτό 
που πρόκειται να απολυθεί την απασχόλησή του σε άλλη θέση, έστω και κατώτερη 
εκείνης που αυτός κατείχε, εφόσον βεβαίως υπάρχει τέτοια κενή θέση στην 
επιχείρησή του και ο υπό απόλυση µισθωτός είναι κατάλληλος να εργασθεί σ` αυτή. 
Με βάση τα παραπάνω η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας για 
οικονοµικοτεχνικούς λόγους είναι καταχρηστική, όταν ο εργοδότης, προκειµένου να 
επιλέξει τους µισθωτούς που θα απολυθούν, παραλείπει να λάβει υπόψη και να 
συνεκτιµήσει τα ως άνω κριτήρια της αρχαιότητας, ηλικίας, οικονοµικής και 
οικογενειακής κατάστασης του καθενός, όπως επιβάλλεται από το καθήκον προνοίας 
που τον βαρύνει κατά τα άρθρα 651, 657, 658, 660, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 200, 
281 και 288 του ΑΚ και επιτάσσει την απόλυση εκείνων για τους οποίους το µέτρο 
αυτό θα είναι λιγότερο επαχθές. Εποµένως, ενόψει της διατάξεως του άρθρου 216 
παρ. 1α του ΚΠολ∆, ο µισθωτός, ο οποίος προβάλλει αξιώσεις από άκυρη για το λόγο 
αυτό καταγγελία, οφείλει µε ποινή απαραδέκτου, λόγω αοριστίας της αγωγής του, να 
εκθέσει σαφώς, είτε καθ` υποφοράν στην αγωγή του, είτε αντενιστάµενος µε τις 
προτάσεις του, εκτός από τις δικές του ανάγκες, την αρχαιότητα, την ηλικία και την 
οικονοµική και οικογενειακή του κατάσταση και εκείνες συγκεκριµένων συναδέλφων 
του που έπρεπε ν` απολυθούν αντ` αυτού.  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο, είτε έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, είτε δεν έλαβε 
υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν επίσης ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, νοούνται δε ως "πράγµατα" οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων 
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που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, δηλαδή οι 
ισχυρισµοί που κατά το νόµο διαµόρφωσαν ή ανάλογα ήταν ικανοί να διαµορφώσουν 
το διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης εφόσον είχαν προταθεί παραδεκτά 
ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου και επαναφέρθηκαν νοµίµως στο Εφετείο µε 
λόγο έφεσης. Εποµένως δεν αποτελούν πράγµατα κατά την ανωτέρω διάταξη οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του 
δικαστηρίου τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆ για το παραδεκτό του λόγου 
αναιρέσεως πρέπει ο ισχυρισµός επί του οποίου στηρίζεται, έστω και αν ερευνάται 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, να έχει προταθεί νοµίµως ενώπιον 
αυτού και να γίνεται επίκληση στο αναιρετήριο της προτάσεως αυτής εκτός αν 
πρόκειται: α) για παράβαση που δεν µπορούσε να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµόσια τάξη. Και στις περιπτώσεις όµως αυτές, για να είναι 
παραδεκτός ο σχετικός ισχυρισµός, ο οποίος προτείνεται για πρώτη φορά ενώπιον 
του Αρείου Πάγου, όταν αφορά τη δηµόσια τάξη ή όταν το σφάλµα προκύπτει από 
την ίδια την απόφαση, πρέπει τα πραγµατικά γεγονότα, στα οποία στηρίζεται να είχαν 
υποβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας και να γίνεται στο αναιρετήριο επίκληση της 
υποβολής αυτής. Εξάλλου, η έννοια της δηµόσιας τάξης περιλαµβάνει τους κανόνες 
µε τους οποίους η Ελληνική Πολιτεία προστατεύει θεµελιώδεις αξίες και αντιλήψεις 
του έννοµου βίου, πολιτειακές, ηθικές, οικονοµικές ή κοινωνικές, η προσβολή των 
οποίων δεν είναι ανεκτή από την κρατούσα στη χώρα γενική περί δικαίου συνείδηση. 
Οι ισχυρισµοί που λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο δεν είναι 
αναγκαίως και δηµόσιας τάξης (Ολ.ΑΠ 15/2000).  
- Με τις διατάξεις των άρθρων 106, 522 και 535 παρ. 1 ΚΠολ∆, ορίζονται 
αντιστοίχως τα ακόλουθα: Το δικαστήριο ενεργεί µόνο ύστερα από αίτηση διαδίκου 
και αποφασίζει µε βάση τους πραγµατικούς ισχυρισµούς που προτείνουν και 
αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο νόµος ορίζει 
διαφορετικά. Με την άσκηση της εφέσεως η υπόθεση µεταβιβάζεται στο 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους 
πρόσθετους λόγους. Αν ο λόγος της εφέσεως κριθεί βάσιµος, η απόφαση που 
προσβάλλεται εξαφανίζεται.  
- Με τη διάταξη του άρθρου 280 του ΑΚ ορίζεται και ότι το δικαστήριο λαµβάνει 
υπόψη αυτεπαγγέλτως αποσβεστική προθεσµία που τάσσει ο νόµος. Αποσβεστική δε 
προθεσµία αποτελεί και αυτή του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3198/1955 σύµφωνα µε την 
οποία κάθε αξίωση του µισθωτή που πηγάζει από άκυρη καταγγελία σύµβασης 
εργασίας είναι απαράδεκτη, εφόσον η σχετική αγωγή δεν επιδοθεί εντός τριµήνου 
από τη λύση της εργασίας. Η ως άνω προθεσµία είναι αποσβεστική και όπως 
συνάγεται από τα άρθρα 219, 280 και 261 του ΑΚ, αφενός λαµβάνεται 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο και αφετέρου διακόπτεται µε την άσκηση 
της αγωγής. Από το συνδυασµό των ως άνω διατάξεων συνάγεται ότι µε την άσκηση 
της εφέσεως η υπόθεση µεταβιβάζεται στα όρια που καθορίζονται από αυτή και τους 
προσθέτους λόγους στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, το οποίο έχει σε σχέση µε την 
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αγωγή την ίδια εξουσία που είχε και το πρωτοβάθµιο δικαστήριο και µπορεί, όπως 
και εκείνο να εξετάσει αυτεπαγγέλτως βάσει του προαναφερόµενου άρθρου 280 ΑΚ 
αν η αξίωση που ασκείται µε την αγωγή έχει υποκύψει στην αποσβεστική προθεσµία 
και στη συνέχεια να απορρίψει την αγωγή ως αβάσιµη έστω και αν δεν υποβάλλεται 
ειδικό παράπονο, αρκεί να ζητεί την απόρριψή της ο εκκαλών και να µη εκδοθεί 
επιβλαβέστερη γι` αυτόν απόφαση, χωρίς την άσκηση εφέσεως ή αντεφέσεως από τον 
εφεσίβλητο. ∆εν µπορεί όµως να ερευνήσει την αντένσταση περί διακοπής 
παραγραφής που έγινε µε επίδοση της σχετικής αγωγής, στην περίπτωση που η εν 
λόγω αντένσταση έγινε δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιµη, αν δεν προσβληθεί η σχετική 
διάταξη της προσβαλλόµενης απόφασης µε λόγο εφέσεως, δεδοµένου ότι η διακοπή 
της ως άνω αποσβεστικής προθεσµίας δεν ερευνάται αυτεπαγγέλτως. 
 - Κατά το άρθρο 82 παρ. 3 του ΚΠολ∆ αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται 
στους κυρίους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη 
παρέµβαση. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό προς την παρ. 3 του άρθρου 81 του 
ίδιου Κώδικα, η οποία ορίζει ότι ο παρεµβαίνων καλείται στις επόµενες διαδικαστικές 
πράξεις από το διάδικο που επισπεύδει τη δίκη προκύπτει σαφώς ότι η κλήση προς 
συζήτηση της αναιρέσεως που γίνεται, είτε κάτω από το αντίγραφο της αναιρέσεως, 
είτε αυτοτελώς (άρθρο 568 ΚΠολ∆) πρέπει να επιδίδεται και προς τον µη 
εµφανισθέντα κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο, έχοντα κατ` 
αµφοτέρους τους βαθµούς την ιδιότητα του προσθέτως υπέρ κάποιου από τους 
κυρίους διαδίκους παρεµβάντος, για να ενηµερώνεται αυτός περί της εξελίξεως της 
δίκης που ανοίγεται µε την άσκηση του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως και ασκεί τα 
νόµιµα δικαιώµατά του, διότι αυτός είναι διάδικος, χωρίς δε την κλήτευση αυτού, 
παραβιάζεται η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως, ειδική εφαρµογή της οποίας 
περιέχουν οι αναφερθείσες διατάξεις, αλλιώς δηµιουργείται απαράδεκτο της 
συζητήσεως της αναιρέσεως, το οποίο ως αναφερόµενο στην προδικασία λαµβάνεται 
υπόψη και αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 200, 219, 280, 261, 281, 288, 648, 651, 656, 657, 658, 660, 669,  
ΚΠολ∆: 81, 82, 106, 216, 522, 535, 559 αριθ. 8, 562, 568,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Προαγωγή - Προαγωγή υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 164 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προαγωγές υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 101, 102, 104 παρ. 1, 106 παρ. 3 και 107 του από 
13-9-1968 Οργανισµού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, που εγκρίθηκε µε την 
υπ` αριθ. 226698/1980/6-3-1973 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, 
δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 389/2-4-1973 τεύχος β' , µε το Ν.∆. 213/1973 και επέχει 
ισχύ νόµου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι προαγωγές στους βαθµούς του 
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∆ιευθυντή και του Υποδιευθυντή ενεργούνται κατ` απόλυτη εκλογή µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητή της. Ως 
προακτέος κατ` απόλυτη εκλογή χαρακτηρίζεται ο υπάλληλος που έχει διακριθεί 
µεταξύ των συναδέλφων του για το χαρακτήρα και το ήθος του και έχει επιδείξει σε 
πολύ υψηλό βαθµό διοικητική δεξιότητα και υπηρεσιακή ικανότητα, έκτακτη 
δραστηριότητα και αφοσίωση στο καθήκον και έχει παράσχει µε την πρωτοβουλία, 
την ετοιµότητα και το ζήλο του εξαιρετικές υπηρεσίες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 
το σχηµατισµό της κρίσεώς του λαµβάνει υπόψη: α) τα στοιχεία του ατοµικού 
φακέλου του κρινοµένου υπαλλήλου, β) τα στοιχεία του πειθαρχικού ελέγχου, γ) την 
προσωπική γνώση και τις ασφαλείς πληροφορίες των µελών του και δ) κάθε, κατά 
την κρίση του, χρήσιµο στοιχείο ή έγγραφο. Η κρίση του Συµβουλίου, ως άσκηση 
του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη, υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων 
κατά τους ορισµούς του άρθρου 281 Α.Κ. για κατάχρηση δικαιώµατος, η οποία 
συντρέχει όταν κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη 
παραλείπεται από τις προαγωγές υπάλληλος που έχει τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα και προάγεται άλλος, έναντι του οποίου αυτός που παραλείφθηκε υπερτερεί 
καταφανώς σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και συνεπώς η απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι κατάφωρα άδικη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
Ν∆: 213/1973,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Προαγωγή - Προαγωγή υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1501 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προαγωγές υπαλλήλων της Τραπέζης της Ελλάδος. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. στ' , 33 και 38 του έχοντος ισχύ νόµου 
Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (κυρ. ν. 3234/1927) προκύπτει ότι οι 
προαγωγές και η υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της ρυθµίζονται από τον 
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισµό Bαθµολογικής και Mισθολογικής 
τάξεως των υπαλλήλων της, ο οποίος καταρτίζεται από το Γενικό Συµβούλιο της 
Τράπεζας και έχει, ως εκ τούτου, συµβατική ισχύ. Οι προαγωγές των υπαλλήλων 
αυτών τελούν υπό αίρεση, η πλήρωση της οποίας συντελείται µε την απόφαση του 
Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας για την προαγωγή του υπαλλήλου σε ανώτερο 
βαθµό (άρθρο 201 ΑΚ). Αν κριθεί από τον εργοδότη ότι ο εργαζόµενος δε 
συγκεντρώνει τις συµφωνηµένες προϋποθέσεις για την προαγωγική ή µισθολογική 
του εξέλιξη και η κρίση του αυτή είναι κατάφωρα άδικη, η πλήρωση της ανωτέρω 
αιρέσεως παρακωλύεται εναντίον της καλής πίστεως από µέρους του εργοδότη, οπότε 
η αίρεση θεωρείται ότι έχει πληρωθεί (άρθρο 207 ΑΚ). Κατάφωρα άδικη είναι η 
κρίση του υπόχρεου εργοδότη, όταν υπερβαίνει τα ακραία όρια µέσα στα οποία 
µπορεί αυτός να κινηθεί κατά την εκτίµηση της υπηρεσιακής επιδόσεως και 
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αποδόσεως του υπαλλήλου. Αν στη συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστωθεί ότι η µη 
πλήρωση της αιρέσεως είναι αντίθετη προς την καλή πίστη µε την ανωτέρω έννοια 
του όρου, η προαγωγή του υπαλλήλου αναγνωρίζεται από το ∆ικαστήριο και, 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 1082/1980, µετά την τελεσιδικία της αποφάσεως 
θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε από τότε που έπρεπε να συντελεστεί. Εξάλλου, κατά 
το άρθρο 12 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισµό βαθµολογικής 
και µισθολογικής τάξεως των υπαλλήλων της εναγοµένης και ήδη αναιρεσείουσας, η 
προαγωγή των υπαλλήλων της στο βαθµό του εντεταλµένου τµηµατάρχη 
αποφασίζεται κατ' απόλυτη εκλογή και ελεύθερη κρίση του Γενικού Συµβουλίου, 
µετά από πρόταση του διοικητή και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις: α) ύπαρξη κενής οργανικής θέσεως, β) συµπλήρωση ευδόκιµης 
υπηρεσίας τριών ετών, γ) ύπαρξη των προσόντων της ανώτερης θέσεως, δ) επίδειξη 
εξαιρετικής επιδόσεως, ήθους, ικανότητας και φιλεργίας κατά την άσκηση των 
καθηκόντων και ε) επίδειξη ικανότητας συστηµατικού προσδιορισµού και 
αποτελεσµατικού συνδυασµού των µέσων που έχουν τεθεί στη διάθεσή του και του 
υπάρχοντος προσωπικού, κατά τρόπο αυξητικό του υπηρεσιακού έργου και της 
παραγωγικότητας των εργαζοµένων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 201, 207, 
Νόµοι: 3234/1927, άρθ. 27, 33, 38, 
Νόµοι: 1082/1980, άρθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο - Αναγκαστική ισχύς 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 127 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική ισχύς των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1876/1990, που ορίζει ότι οι 
κανονιστικοί όροι της συλλογικής συµβάσεως εργασίας έχουν άµεση και 
αναγκαστική ισχύ, σε συνδυασµό προς τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 του 
Συντάγµατος, κατά την οποία οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας συµπληρώνουν τους 
καθοριζόµενους από το νόµο γενικούς όρους εργασίας, προκύπτει ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ασκούν κατά τη σύναψη των Σ.Σ.Ε. νοµοθετική 
(κανονιστική) εξουσία, η οποία έχει παραχωρηθεί σ' αυτές από την ως άνω διάταξη 
του άρθρου 22 παρ. 2 του Συντάγµατος, δηλαδή είναι φορείς δηµόσιας εξουσίας κατά 
παραχώρηση από το Κράτος και συνεπώς οι Σ.Σ.Ε. ως προς το κανονιστικό τους 
µέρος έχουν ισχύ ουσιαστικού νόµου. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται να αναφέρεται 
στο δικόγραφο της αγωγής, µε την οποία ζητείται η καταβολή ή η συµπλήρωση των 
νοµίµων αποδοχών του εργαζοµένου, οι εφαρµοστέες Σ.Σ.Ε., οι οποίες εφαρµόζονται 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον εκτίθενται στην αγωγή, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 στοιχ. α' Κ.Πολ.∆, τα πραγµατικά γεγονότα που 
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επισύρουν την εφαρµογή τους, όπως είναι η υφιστάµενη µεταξύ των διαδίκων 
εργασιακή σχέση, το επάγγελµα ή η ειδικότητα του εργαζοµένου και ο χρόνος για τον 
οποίο αξιώνονται οι αποδοχές. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1β, 8 
παρ. 2 και 11 παρ. 2 και 3 του ν.1876/1990, προκύπτει ότι οι κλαδικές και 
οµοιοεπαγγελµατικές Σ.Σ.Ε. δεσµεύουν µόνο τους µισθωτούς και τους εργοδότες που 
είναι µέλη των συµβαλλοµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός αν κηρύχτηκαν 
γενικώς υποχρεωτικές, οπότε η ισχύς τους επεκτείνεται από το χρόνο εκδόσεως της 
σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας ( όχι αναδροµικώς ) και στους 
εργαζόµενους και εργοδότες του ίδιου κλάδου ή επαγγέλµατος που δεν είναι µέλη 
των ως άνω οργανώσεων. Ενόψει αυτών η ιδιότητα του µέλους των παραπάνω 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, ως στοιχείο προσδιοριστικό των υποκειµενικών ορίων 
της κανονιστικής ισχύος των άνω Σ.Σ.Ε αποτελεί προϋπόθεση της γενέσεως των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές και συνακόλουθα στοιχείο 
που απαιτείται για τη θεµελίωση της αγωγής. Το στοιχείο αυτό όµως, ενόψει της πιο 
πάνω φύσεως των Σ.Σ.Ε. δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται πανηγυρικά στο 
δικόγραφο της αγωγής, αλλ' αρκεί να συνάγεται από το περιεχόµενό του, τούτο δε 
συµβαίνει και όταν ο εργαζόµενος ζητεί µισθούς ή άλλες παροχές από κλαδική ή 
οµοιοεπαγγελµατική Σ.Σ.Ε. που δεν έχει κηρυχθεί γενικά υποχρεωτική ή για χρόνο 
προγενέστερο της κηρύξεώς της ως υποχρεωτικής θεωρώντας την έτσι δεσµευτική 
για τον εργοδότη του. Στην περίπτωση αυτή, αν ο εναγόµενος εργοδότης 
αµφισβητήσει ειδικά την ιδιότητα αυτού ή του εργαζόµενου ως µελών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες κατάρτισαν τη Σ.Σ.Ε., ο ενάγων 
εργαζόµενος οφείλει να επικαλεσθεί µε τις προτάσεις και να αποδείξει, ότι αυτός και 
ο εναγόµενος είναι µέλη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, εάν αυτός εφαρµοσθεί, αν και κατά 
τις σχετικές παραδοχές της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν υπάρχουν οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αντίθετα, όταν δεν εφαρµοσθεί, 
µολονότι κατά τις παραδοχές αυτές, συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 31/2009).  
- Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
και αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, 
υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της 
αποφάσεως δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν παραβιάσθηκε ή όχι ορισµένη 
ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες 
στη διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν 
ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, 
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στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο 
να εκτίθεται σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η 
µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, 
που τείνουν δηλαδή, στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε 
ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά 
επιχειρήµατα που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για 
τα οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο 
αναιρέσεως (ΟλΑΠ 24/1992).  
 - Ο από το άρθρο 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, 
αν το δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα, κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής θεωρούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων, δηλαδή ισχυρισµοί 
θεµελιωτικοί κατά νόµο αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, οι οποίοι 
είναι παραδεκτοί και νόµιµοι.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
Σ: 22, 
Νόµοι: 1876/1990, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 743 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου. ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας 
ορισµένου χρόνου. Αγροτική Τράπεζας της Ελλάδος. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. Α.Κ. και 6 του Ν. 765/1943, που 
διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 38 Εισ. Ν.ΑΚ), 
συνάγεται ότι η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει, όταν οι συµβαλλόµενοι 
αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συµφωνήθηκε και στον µισθό, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής του και ο εργαζόµενος υπόκειται σε νοµική και 
προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη. Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται µε το 
δικαίωµα του τελευταίου να δίνει δεσµευτικές για τον εργαζόµενο εντολές και 
οδηγίες και ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας του και να 
ασκεί έλεγχο, για τη διαπίστωση της συµµορφώσεως του εργαζοµένου µε αυτές. 
Περαιτέρω, από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648 και 669 ΑΚ 
προκύπτει ότι σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν η διάρκειά της δεν 
καθορίζεται και δεν συνάγεται ούτε από το είδος ούτε από τον σκοπό της ούτε έχει 
συµφωνηθεί από τους συµβαλλοµένους. Αντίθετα, ορισµένου χρόνου σύµβαση 
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εργασίας υπάρχει, όταν η διάρκειά της είναι σαφώς ορισµένη είτε γιατί συµφωνήθηκε 
ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και τον σκοπό της συµβάσεως.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 8 του Ν. 2112/1920, οι οποίες ορίζουν ότι οι 
διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται και επί συµβάσεως εργασίας ορισµένου 
χρόνου, εάν ο καθορισµός της διάρκειας αυτής δεν δικαιολογείται από τη φύση της 
συµβάσεως, αλλά τέθηκε σκόπιµα, προς καταστρατήγηση των διατάξεων του νόµου 
αυτού, περί καταγγελίας της υπαλληλικής συµβάσεως, συνάγεται ότι ο καθορισµός 
της συµβάσεως εργασίας, ως ορισµένου χρόνου είναι δικαιολογηµένος, όταν όχι µόνο 
από τη σύµβαση, αλλά και από το είδος και τον σκοπό της εργασίας, έχει αυτή τον 
χαρακτήρα συµβάσεως ορισµένου χρόνου, όταν δηλαδή οι ιδιαίτερες συνθήκες 
απασχόλησης του µισθωτού και λειτουργίας της επιχειρήσεως επιβάλλουν τον 
χαρακτηρισµό αυτό. ∆ιαφορετικά, η σύµβαση, έστω και αν χαρακτηρίζεται από τα 
µέρη, ως "ορισµένου χρόνου", φέρει "εν τοις πράγµασι" τον χαρακτήρα αορίστου 
χρόνου. Ο χαρακτηρισµός, εξάλλου, µια συµβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως 
ορισµένου η αορίστου ανήκει στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, το οποίο θα κρίνει 
σχετικά, µε βάση τα περιστατικά, τα οποία θα προκύψουν από την αποδεικτική 
διαδικασία. Περαιτέρω, µε την µεταβατικού χαρακτήρα, διάταξη του άρθρου 11 του 
Π.∆.164/2004, µε το οποίο (∆ιάταγµα) έγινε η προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας, "όσον αφορά στο προσωπικό του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου 
τοµέα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/70ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 
σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου, που έχει 
συναφθεί µεταξύ των διεπαγγελµατικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα" 
προβλέπονται (µεταξύ άλλων) τα εξής: "∆ιαδοχικές συµβάσεις κατά την παρ. 1 του 
παρόντος, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι 
ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, συνιστούν εφεξής σύµβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) συνολική 
χρονική διάρκεια διαδοχικών συµβάσεων τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) µηνών 
έως την έναρξη ισχύος (19-7-2004) του διατάγµατος, ανεξαρτήτως αριθµού 
ανανεώσεων συµβάσεων ή τρεις τουλάχιστον ανανεώσεις, πέραν της αρχικής 
σύµβασης, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος, µε συνολικό ελάχιστο 
χρόνο απασχόλησης δέκα οκτώ (18) µηνών, µέσα σε συνολικό χρονικό διάστηµα 24 
µηνών από την αρχική σύµβαση, β) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του εδαφίου α' να 
έχει διανυθεί στον ίδιο φορέα, µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους 
ή παρεµφερείς όρους εργασίας, όπως αναγράφεται στην αρχική σύµβαση, γ) το 
αντικείµενο της σύµβασης να αφορά δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται ευθέως 
και αµέσως µε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του αντίστοιχου Φορέα, όπως αυτές 
οριοθετούνται από το δηµόσιο συµφέρον, το οποίο υπηρετεί ο φορέας αυτός, δ) ο 
κατά τις προηγούµενες περιπτώσεις συνολικός χρόνος υπηρεσίας πρέπει να έχει 
παρασχεθεί κατά πλήρες ή µειωµένο ωράριο εργασίας και σε καθήκοντα ίδια ή 
παρεµφερή µε αυτά, που αναγράφονται στην αρχική σύµβαση. Οι διαδοχικές 
συµβάσεις µειωµένου ωραρίου εργασίας συνιστούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου αυτής, συµβάσεις αορίστου χρόνου µειωµένης απασχόλησης, 
αντίστοιχης µε την αναγραφοµένη στην αρχική σύµβαση. Περαιτέρω, κατά την παρ. 
5 του ίδιου άρθρου, στις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
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συµπεριλαµβάνονται και οι συµβάσεις, οι οποίες έχουν λήξει κατά το χρονικό 
διάστηµα των τελευταίων τριών µηνών πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος 
διατάγµατος, λογιζόµενες ως ενεργές διαδοχικές συµβάσεις, ως την έναρξη ισχύος 
του παρόντος. Η προϋπόθεση του εδαφίου α' του παρόντος άρθρου πρέπει να 
συντρέχει, κατά τον χρόνο λήξης της σύµβασης. Η πρόβλεψη, εξάλλου, ότι 
µεσολαβεί για την αναγνώριση της σχέσης ως αόριστου χρόνου διοικητική 
διαδικασία, δεν µπορεί να αποκλείσει στα δικαστήρια, κατά την άσκηση του 
υπαγορευόµενου από το Σύνταγµα δικαιοδοτικού τους έργου, την έρευνα της 
ύπαρξης των προϋποθέσεων που προσδίδουν στη σχετική σύµβαση ή σχέση το 
χαρακτήρα σύµβασης ή σχέσης εργασίας αόριστου χρόνου. Στις ρυθµίσεις αυτές, 
εξάλλου, υπάγονται και εργαζόµενοι µε συµβάσεις "ορισµένου χρόνου" σε νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηµοσίου χαρακτήρα, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή 
άλλους δηµόσιους σκοπούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π.∆. 
164/2004 και 51 παρ. 1γ του Ν. 1892/1990 (για επαναοριοθέτηση του δηµοσίου 
τοµέα). Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περ. γ' του Π.∆. 164/2004, ως "δηµόσιος τοµέας" 
χαρακτηρίζεται αυτός, που οριοθετείται "από τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 του 
Ν. 1892/1990 ή από άλλες ειδικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, αποκλειοµένων 
σε κάθε περίπτωση από αυτόν των ανωνύµων εταιρειών, που είναι εισηγµένες στο 
χρηµατιστήριο, οι οποίες υπάγονται στις ρυθµίσεις του Π.∆.81/2003". Σύµφωνα, 
όµως, µε το άρθρο 8Α του Π∆ 81/2003 "περί προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 99/70/ΕΚ του Συµβουλίου, σχετικά µε τη συµφωνία 
πλαίσιο, για την εργασία ορισµένου χρόνου", στις διαδοχικές συµβάσεις, που είναι 
ενεργές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος και έχουν συναφθεί µε 
φορείς, που ανήκουν ή ανήκαν στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις 
διατάξεις του άρθρου 51 Ν. 1892/1990 ή από άλλες διατάξεις, όπως εκάστοτε 
ισχύουν και οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του Π∆ 164/20044 ήσαν εισηγµένοι 
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, έχουν ανάλογη 
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του ως άνω Π.∆. (164/2004). Η Αγροτική 
Τράπεζα, εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 51 Ν. 1892/1990, 
Ν. 4332/1929, περί συστάσεως της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και άρθρο 26 
Ν. 1914/1990, περιλαµβανόταν εξ ολοκλήρου στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, από τον 
οποίο, όµως, εξαιρέθηκε, κατά ένα µέρος, σύµφωνα µε το Π∆ 307/1996, το οποίο 
εκδόθηκε µε βάση τα άρθρα 30 Ν. 1914/1990 και 22 Ν. 1947/1991. Ειδικότερα, µε το 
Π∆ 307/1996, ορίσθηκε ότι " η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. εξαιρείται από 
τις διατάξεις που αφορούν τον δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε µε την 
παρ. 1 του άρθρου 51 Ν. 1892/1990 και συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 4 
Ν. 1943/1991, πλην των αναφεροµένων στις προσλήψεις προσωπικού". 
Συνεπώς, καθόσον αφορά τα σχετικά µε τις προσλήψεις του προσωπικού, εν γένει, 
της Αγροτικής Τράπεζας, αυτή εξακολουθεί να ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα 
(ΑΠ 415/2008, ΣτΕ 2346/2008). Σηµειώνεται, τέλος, ότι, για τις εταιρείες και 
επιχειρήσεις, γενικότερα, που δεν ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα, εφαρµογή έχουν, 
καθόσον αφορά το είδος και τη διάρκεια των συµβάσεων εργασίας, οι διατάξεις του 
Π.∆. 81/2003, για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 99/70/ΕΚ, σχετικά µε τη σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (σε 
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συνδυασµό και µε αυτές του Α.Κ. και των ειδικών νόµων, που διέπουν τη σύµβαση 
εργασίας, κατά το µέρος που περιέχουν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους 
εργαζόµενους), στην οποία και ειδικότερα στο άρθρο 5 παρ. 3 αυτής ορίζονται 
(µεταξύ αλλων), ότι " σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια των διαδοχικών 
συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) 
έτη, τεκµαίρεται ότι µε αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της 
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, µε συνέπεια τη µετατροπή αυτών σε συµβάσεις ή 
σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου".  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648,  
ΕισΝΑΚ: 38, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 8,  
Νόµοι: 765/1943,  
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 51, 
Π∆: 81/2003, άρθ. 8Α, 
Π∆: 164/2004, άρθ. 2, 3, 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 82 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, -649, 669, 672 ΑΚ προκύπτει 
ότι σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν οι συµβαλλόµενοι δεν έχουν 
συµφωνήσει ορισµένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε η χρονική αυτή 
διάρκεια συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της εργασίας. Αντίθετα, η σύµβαση 
εργασίας είναι ορισµένου χρόνου, όταν συνοµολογείται η διάρκεια αυτής µέχρις 
ορισµένου χρονικού σηµείου ή µέχρις την επέλευση ορισµένου µέλλοντος και 
βέβαιου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισµένου έργου, µετά την περάτωση του οποίου 
ή τη επέλευση του βέβαιου γεγονότος ή του χρονικού σηµείου, παύει να ισχύει 
αυτοδικαίως. Εποµένως, η διάρκεια της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου είναι 
σαφώς καθορισµένη είτε γιατί συµφωνήθηκε, ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει 
από το είδος και τον σκοπό της σύµβασης εργασίας. Χαρακτηριστικό της σύµβασης 
εργασίας ορισµένου χρόνου είναι ότι τα µέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό 
σηµείο της λήξης της. Η σύµβαση αυτή παύει αυτοδικαίως, σύµφωνα µε το αρθ. 
669§1 ΑΚ, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνοµολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται 
καταγγελία της και καταβολή αποζηµίωσης.  
- Ο χαρακτηρισµός της σύµβασης ή σχέσης εργασίας ως ορισµένου ή αορίστου 
χρόνου δεν εξαρτάται από τον χαρακτηρισµό που δίνουν σ' αυτήν οι 
δικαιοπρακτούντες ή ο νόµος, διότι ο χαρακτηρισµός αυτός, ως κατ' εξοχήν έργο της 
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δικαιοδοτικής λειτουργίας, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις των αρθ. 26§3 και 
87§2 του Συντάγµατος, ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο, αξιολογώντας τα 
πραγµατικά περιστατικά που εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής και εφόσον στην 
συνέχεια προκύψουν και κατά την αποδεικτική διαδικασία, προσδίδει τον ακριβή 
(ορθό) νοµικό χαρακτηρισµό στην σύµβαση, κρίση η οποία στην συνέχεια ελέγχεται 
αναιρετικά στα πλαίσια της διάταξης του αρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆. Η δυνατότητα του 
ορθού χαρακτηρισµού από το δικαστήριο της έννοµης σχέσης ως σύµβασης εργασίας 
ορισµένου ή αορίστου χρόνου δεν αποκλείεται στις εργασιακές σχέσεις του δηµόσιου 
(και του ευρύτερου δηµόσιου) τοµέα (ΟλΑΠ 18/2006).  
- Η Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 28-6-1999 (που δηµοσιεύθηκε την 10-7-
1999 στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άρχισε να ισχύει από 10-7-
2001) έχει ως σκοπό την αποτροπή της κατάχρησης σύναψης διαδοχικών συµβάσεων 
ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου µε την λήψη από τα κράτη µέλη, όταν δεν 
υπάρχουν ισοδύναµα µέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων, συγκεκριµένων 
µέτρων προσαρµογής (ρήτρα 5 του παραρτήµατος αυτής), η Οδηγία δε αυτή 
ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε τα Π∆ 81/2003 και 164/2004, που 
εφαρµόζεται στους εργαζοµένους µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στον 
δηµόσιο τοµέα, η ισχύς των οποίων άρχισε από την δηµοσίευση τους στην Εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης την 2-4-2003 και 19-7-2004 αντίστοιχα. Ανεξάρτητα από την 
Οδηγία αυτή, στην ελληνική έννοµη τάξη η διασφάλιση των εργαζοµένων από την 
καταστρατήγηση των δικαιωµάτων τους, µε την προσχηµατική επιλογή της σύµβασης 
εργασίας ορισµένου αντί αορίστου χρόνου, αντιµετωπιζόταν µε το αρθ. 8§3 
ν.2112/1920 (σε συνδυασµό µε τα αρθ. 281, 671 ΑΚ, 25§§ 1 και 3 του Συντάγµατος), 
το οποίο εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου, 
ανεξάρτητα αν έχουν συναφθεί στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, και ορίζει ότι οι 
διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται και επί συµβάσεων εργασίας µε ορισµένη 
χρονική διάρκεια, αν ο καθορισµός της διάρκειας αυτής δεν δικαιολογείται από τη 
φύση της σύµβασης, αλλά τέθηκε σκόπιµα προς καταστρατήγηση των διατάξεων του 
ίδιου νόµου περί υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής σύµβασης. Η διάταξη 
αυτή, ενώ αναφέρεται στην προστασία των εργαζοµένων από την µη τήρηση εκ 
µέρους του εργοδότη των τυπικών όρων που επιβάλλει κατά την απόλυση ο Ν. 
2112/1920, αξιοποιήθηκε γενικότερα για τον ορθό νοµικό χαρακτηρισµό των 
συµβάσεων εργασίας ως ορισµένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, µε πληρέστερη 
µάλιστα προστασία έναντι εκείνης της µεταγενέστερης ως άνω κοινοτικής Οδηγίας, 
εφόσον πρόκειται για διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου που καλύπτουν 
πραγµατικά πάγιες και όχι πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες της υπηρεσίας, και 
τούτο διότι ο ορθός νοµικός χαρακτηρισµός ορισµένης σχέσης, κατά την 
προαναφερθείσα έννοια, και δη της σύµβασης εργασίας ως ορισµένου ή αορίστου 
χρόνου, αποτελεί κατεξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, 
ανεξάρτητα από τον εκ του νόµου χαρακτηρισµό της συµβατικής σχέσης ως 
ορισµένου χρόνου (ΑΕ∆ 3/2001, ΟλΑΠ 6/2001), χωρίς παράλληλα ο ορθός αυτός 
νοµικός χαρακτηρισµός εκ µέρους του δικαστηρίου, όταν συντρέχουν οι 
προαναφερθείσες ουσιαστικές προϋποθέσεις των καλυπτοµένων αναγκών, να συνιστά 
ανεπίτρεπτη "µετατροπή" του ισχύοντος νοµικού καθεστώτος απασχόλησης από 
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ορισµένου χρόνου σε αόριστου (ΟλΑΠ 18/2006). Συνάγεται περαιτέρω από τα 
προαναφερθέντα ότι επί διαδοχικών συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου που 
καταρτίσθηκαν µε το ∆ηµόσιο κλπ. πριν από την έναρξη ισχύος (1) της ως άνω 
Οδηγίας 1999/7Ο/ΕΚ (2) των παραγράφων 7 και 8 του αρθ. 103 του Συντάγµατος, 
που προστέθηκαν κατά την αναθεώρηση του έτους 2001, ισχύουν από 18-4-2001 
(ΦΕΚ Α' 85/2001) και απαγορεύουν την ακόµη και από το νόµο µονιµοποίηση του 
προσλαµβανοµένου, ως άνω προσωπικού ή την µετατροπή των συµβάσεων εργασίας 
ορισµένου χρόνου σε συµβάσεις αορίστου χρόνου ακόµη και σε περίπτωση που οι 
εργαζόµενοι µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες του ∆ηµοσίου και (3) των αρθ. 5 και 11 του Π∆ 164/2004, που 
άρχισε να ισχύει από 19-7-2004 και διαγράφει τις προϋποθέσεις µετατροπής των 
κατά την έναρξη της ισχύος του ενεργών συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου, 
συνεχίζονται δε και είναι ενεργές κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος τους και µετά 
ταύτα και καλύπτουν κατά την φύση τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν 
εφαρµόζονται οι ως άνω διατάξεις, διότι αυτές (συµβάσεις εργασίας) είχαν προσλάβει 
ήδη κατά τον χρόνο που εκτείνεται η έννοµη σχέση και το αντικείµενο της, δηλ. και 
πριν την έναρξη ισχύος των ως άνω συνταγµατικών και άλλων διατάξεων, τον 
χαρακτήρα της σύµβασης αορίστου χρόνου κατ' ορθό νοµικό χαρακτηρισµό, παρά 
την τυχόν απαγόρευση από το νόµο της σύναψης τους ως τέτοιων (αορίστου χρόνου), 
τον οποίο διατηρούν και µετά ταύτα, δηλ. και µετά την έναρξη ισχύος των πιο πάνω 
διατάξεων, ως ενιαίες πλέον συµβάσεις αορίστου χρόνου (ΟλΑΠ 7/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 648, 649, 669, 671, 672, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Οδηγίες: 1999/70/ΕΚ 
Σ: 25, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 8, 
Π∆: 164/2004, άρθ. 5, 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 717 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. Τράπεζα της Ελλάδος. Αδικοπραξία. 
Αντίθεση στα χρηστά ήθη. Παραγραφή 
- Κατά το άρθ. 6 § 2 Ν. 3198/1955 κάθε αξίωση µισθωτού για καταβολή ή 
συµπλήρωση της κατά το Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, ή το 
Β∆ 16/18-7-1920 αποζηµίωσης είναι απαράδεκτη, εφόσον η αγωγή δεν 
κοινοποιήθηκε εντός εξαµήνου από τότε που αξίωση έγινε απαιτητή. Με την διάταξη 
αυτή καθιερώνεται αποσβεστική προθεσµία, η οποία κατ' άρθ. 280 ΑΚ λαµβάνεται 
υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Περαιτέρω κατά το εδ. α' του αρ. 8 του 
ιδίου ως άνω νόµου µισθωτοί που συνδέονται µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, 
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αν συµπληρώσουν δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, κατά την έννοια του 
άρ. 6 § 1 Ν. 2112/1920, ή το προβλεπόµενο από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό 
όριο ηλικίας ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, το 65ο έτος της ηλικίας τους, και 
αποχωρήσουν από την υπηρεσία µε την συγκατάθεση του εργοδότη δικαιούνται το 
µισό της οριζόµενης από το Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, 
αποζηµίωσης για την περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της σύµβασης 
εργασίας. Η εφαρµογή της διάταξης αυτής προϋποθέτει µισθωτούς που συνδέονται µε 
σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και δεν επεκτείνεται και σε εκείνους που η 
εργασιακή τους σχέση είναι ορισµένου χρόνου (χωρίς, σηµειώνεται, να 
προσαπαιτείται και η συνδροµή των προϋποθέσεων για την λήψη πλήρους σύνταξης 
γήρατος). Σύµβαση εργασίας διεπόµενη από κανονισµό που προβλέπει την 
αποχώρηση του εργαζοµένου µε την συµπλήρωση ορίου ηλικίας είναι καταρχήν 
σύµβαση ορισµένου χρόνου, εάν όµως µε τον κανονισµό έχουν προβλεφθεί 
παράλληλα και περιπτώσεις πρόωρης λύσης της σύµβασης, τότε ενυπάρχει διαλυτική 
αίρεση και εάν αυτή πληρωθεί η σύµβαση µεταπίπτει εξαρχής σε αορίστου χρόνου. 
Προϋπόθεση επίσης για την εφαρµογή της ως άνω διάταξης αποτελεί και η 
συγκατάθεση του εργοδότη για την αποχώρηση του µισθωτού, η οποία πρέπει να 
παρέχεται πριν από την αποχώρηση του µισθωτού, δύναται δε να είναι έγγραφη ή 
προφορική, ρητή ή σιωπηρή, αρκεί στην τελευταία περίπτωση να είναι σαφής και 
αναµφίβολη. Τέτοια συγκατάθεση µπορεί να παρασχεθεί εκ των προτέρων ή να 
συναχθεί από τον κανονισµό, µε τον οποίο παραχωρείται στον µισθωτό δικαίωµα 
παραίτησης σε οποιονδήποτε χρόνο χωρίς να προβλέπεται ότι ο εργοδότης µπορεί να 
εναντιωθεί ή ν` αποδεχθεί µόνο µε την τήρηση ορισµένης διαδικασίας την παραίτηση 
του υπαλλήλου από την εργασία του, αφού µε την ρύθµιση αυτή δεσµεύεται ο 
εργοδότης να δέχεται την παραίτηση του υπαλλήλου και συνεπώς να παρέχει την 
συγκατάθεσή του σ` αυτήν, οποτεδήποτε ήθελε αυτή υποβληθεί. Κατά το β' εδάφιο 
του αυτού ως άνω άρθ. 8 Ν. 3198/1955, όπως προστέθηκε µε το άρ. 8 § 4 Ν. 
3789/1957 και αντικαταστάθηκε µε το άρ. 5 § 1 Ν. 435/1976, µισθωτοί γενικά που 
υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού για την χορήγηση 
σύνταξης, αν συµπλήρωσαν ή θα συµπληρώσουν τις προϋποθέσεις λήψης πλήρους 
σύνταξης γήρατος, µπορούν, αν µεν έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη ν' 
αποχωρούν της εργασίας, αν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε ν' 
αποχωρούν, είτε ν' αποµακρύνονται της εργασίας τους από τον εργοδότη, αφού 
λάβουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι µεν επικουρικά ασφαλισµένοι το 40%, οι δε 
µη ασφαλισµένοι επικουρικά το 50% της αποζηµίωσης που δικαιούνται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για την περίπτωση απροειδοποίητης 
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας από τον εργοδότη. Για την κατά τ' ανωτέρω 
χορηγουµένη αποζηµίωση στους αποχωρούντες ή αποµακρυνοµένους µισθωτούς 
εφαρµόζονται κατά τα λοιπά όλα τα οριζόµενα από τα άρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 
του Ν. 3198/1955, καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 2112/1920 κτλ εκτός από τις 
διατάξεις που αφορούν την προειδοποίηση. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται 
ότι η αποσβεστική αυτή προθεσµία του άρθ. 6 § 2 Ν. 3198/1955 προς άσκηση της 
αγωγής για καταβολή ή συµπλήρωση της οφειλοµένης ως άνω αποζηµίωσης ισχύει 
τόσο στην περίπτωση του εδ. α' του άρθ. 8 Ν. 3198/1955, της αποχώρησης δηλ. του 



Σελίδα 58 
 

[58] 
 

µισθωτού µε την συγκατάθεση του εργοδότη και την συνδροµή των εκεί χρονικών 
προϋποθέσεων, όσο και στην περίπτωση του εδ. β' αυτού, την αποχώρηση δηλ. ή την 
αποµάκρυνση του µισθωτού µε την συµπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους 
σύνταξης γήρατος (ΟλΑΠ 31/2003, ΑΠ 753/2012, 200/2011). 
- Ως προς το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης, µε το άρ. 2 § 2 ΑΝ 173/1967 ορίζεται 
ότι στις περιπτώσεις που εργοδότης είναι το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ή Τράπεζα κ.λπ., η 
από το Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, 
οφειλοµένη αποζηµίωση δεν µπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τις 240.000 
δρχ., το όριο δε αυτό αυξήθηκε µε το άρ. 1 Ν∆ 207/1974 σε 600.000 δρχ., µε το άρ. 
24 Ν. 1082/1980 σε 1.000.000 δρχ., µε το άρ. 24 Ν. 1545/1985 σε 1.150.000 δρχ., µε 
το άρ. 33 Ν. 1876/1990 σε 1.500.000 δρχ. και σε 15.000 € µε το άρθ. 21 § 13 Ν. 
3144/2003. Περαιτέρω από τις διατάξεις του άρ. 103 §§ 7 και 8 του Συντάγµατος 
προκύπτει ότι ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας καθορίζεται κάθε φορά από το νόµο. 
Εξάλλου, η αναιρεσείουσα Τράπεζα της Ελλάδος, όπως συνάγεται από τις διατάξεις 
των άρ. 9 § 1 Ν. 1232/1982, 1 § 6ε Ν. 1256/1982 και 51 Ν. 1892/ 1990, δεν 
περιλαµβάνεται στο δηµόσιο τοµέα και κατά συνέπεια υπάλληλος της Τράπεζας 
αυτής, ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία του δικαιούται την προβλεπόµενη από 
τις διατάξεις των άρ. 8 εδ. α' Ν. 3198/1955 και 5 § 1 Ν. 435/1976 (που αντικατέστησε 
ως άνω το εδ. β' του αυτού άρθρου 8) αποζηµίωση χωρίς τους περιορισµούς των 
διατάξεων των άρ. 2 §§ 2 και 3 και 3 ΑΝ 173/1967 και 1 §§ 1 και 2 Ν∆ 618/1974, 
όπως συµπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν (ΟλΑΠ 1/2006). 
- Από τις διατάξεις των άρ. 297, 298, 330 και 914 ΑΚ, προκύπτει ότι προϋποθέσεις 
αδικοπρακτικής ευθύνης για αποζηµίωση είναι (α) συµπεριφορά παράνοµη και 
υπαίτια, η οποία µπορεί να συνίσταται είτε σε θετική ενέργεια ή παράλειψη (β) 
πρόκληση ζηµίας και (γ) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της παράνοµης και υπαίτιας 
πράξης ή της παράλειψης και της ζηµίας, ειδική δε µορφή αδικοπραξίας, που 
δηµιουργεί αντίστοιχη υποχρέωση αποζηµίωσης, συνιστά κατ' άρθ. 919 ΑΚ η 
πρόκληση µε πρόθεση ζηµίας κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη. Αν η πράξη 
ή παράλειψη που προκάλεσε την ζηµία δεν είναι καθεαυτήν παράνοµη και συνιστά 
µόνο αθέτηση συµβατικής υποχρέωσης, σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις, 
υπάρχει µόνο ενδοσυµβατική και όχι αδικοπρακτική ευθύνη, ώστε να θεµελιώνεται 
και αξίωση αποζηµίωσης κατά τα προαναφερόµενα άρθρα του ΑΚ (ΑΠ 997/2012). Η 
ως άνω απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται κατ' άρθ. 937 ΑΚ µετά πενταετία, 
αφότου ο παθών έµαθε την ζηµία και τον υπόχρεο σε αποζηµίωση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 280, 297, 298, 330, 914, 919, 937, 
ΚΠολ∆: 579, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 6, 
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 6, 8, 
Νόµοι: 3789/1957, άρθ. 8, 
ΑΝ: 173/1967, άρθ. 2, 
Νόµοι: 435/1976, άρθ. 5, 
Νόµοι: 1545/1985, άρθ. 24, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 683 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση µισθωτών. ∆ΕΗ. Άδεια του Υπουργού Εργασίας. 
- Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.∆. 515/1970 "Περί χρονικών ορίων 
εργασίας µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.∆. 
264/1973 (έχει ήδη αντικατασταθεί µε την παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Ν. 
3863/2010), "∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης), εκδιδοµένων εκάστοτε µετά γνώµην του Ανωτάτου 
Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωσιν άδεια υπερωριακής 
απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, ως και 
του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. επί πλέον των δι' εκάστην κατηγορίαν 
επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχολήσεως, εις περιπτώσεις: α) 
επειγούσης φύσεως εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται απολύτως 
επιβαλλοµένη ως µη επιδεχοµένη αναβολήν, β) εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης 
εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. ∆ιά την 
κατά τα ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιον των µισθωτών 
καταβάλλεται ηυξηµένον κατά 75%". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο 
Υπουργός Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το 
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο διάρκειας της ηµερησίας εργασίας, η απασχόληση του 
µισθωτού γίνεται νόµιµη σε όλη την χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η 
τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας στην αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές 
και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και 
ορισµένους περιοριστικώς αναφεροµένους λόγους (επείγουσας φύσεως εργασία, 
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του 
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µετά 
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριµένη 
επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό 
των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν του ανωτάτου νοµίµου 
ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα 
υπερωριακής απασχολήσεως και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η 
απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται ονοµαστικώς στην 
απόφαση οι εργαζόµενοι, που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθόσον ανάγεται στο 
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης 
ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, ποιοι 
από τους µισθωτούς αυτού θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά. Εξάλλου, η 
διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η εκτέλεση της 
οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή εξαιρετικώς 
επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των 
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Ν.Π.∆.∆., ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, ήτοι στον Υπουργό 
Εργασίας, και η κρίση του περί της συνδροµής της ουσιαστικής αυτής προϋποθέσεως 
δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια.  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8,  
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 686 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. Άδεια του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. ∆ΕΗ. 
- Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.∆. 515/1970 "Περί χρονικών ορίων 
εργασίας µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.∆. 
264/1973 (έχει ήδη αντικατασταθεί µε την παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Ν. 
3863/2010), "∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης), εκδιδοµένων εκάστοτε µετά γνώµην του Ανωτάτου 
Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωσιν άδεια υπερωριακής 
απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, ως και 
του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. επί πλέον των δι' εκάστην κατηγορίαν 
επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχολήσεως, εις περιπτώσεις: α) 
επειγούσης φύσεως εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται απολύτως 
επιβαλλοµένη ως µη επιδεχοµένη αναβολήν, β) εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης 
εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. ∆ιά την 
κατά τα ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιον των µισθωτών 
καταβάλλεται ηυξηµένον κατά 75%". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο 
Υπουργός Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το 
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο διάρκειας της ηµερησίας εργασίας, η απασχόληση του 
µισθωτού γίνεται νόµιµη σε όλη την χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η 
τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας στην αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές 
και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και 
ορισµένους περιοριστικώς αναφεροµένους λόγους (επείγουσας φύσεως εργασία, 
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του 
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µετά 
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριµένη 
επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό 
των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν του ανωτάτου νοµίµου 
ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα 
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υπερωριακής απασχολήσεως και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η 
απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται ονοµαστικώς στην 
απόφαση οι εργαζόµενοι, που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθόσον ανάγεται στο 
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης 
ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, ποιοι 
από τους µισθωτούς αυτού θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά. Εξάλλου, η 
διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η εκτέλεση της 
οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή εξαιρετικώς 
επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των 
Ν.Π.∆.∆., ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, ήτοι στον Υπουργό 
Εργασίας, και η κρίση του περί της συνδροµής της ουσιαστικής αυτής προϋποθέσεως 
δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια.  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8,  
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 689 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. Άδεια του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. ∆ΕΗ. 
- Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.∆. 515/1970 "Περί χρονικών ορίων 
εργασίας µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.∆. 
264/1973 (έχει ήδη αντικατασταθεί µε την παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Ν. 
3863/2010), "∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης), εκδιδοµένων εκάστοτε µετά γνώµην του Ανωτάτου 
Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωσιν άδεια υπερωριακής 
απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, ως και 
του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. επί πλέον των δι' εκάστην κατηγορίαν 
επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχολήσεως, εις περιπτώσεις: α) 
επειγούσης φύσεως εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται απολύτως 
επιβαλλοµένη ως µη επιδεχοµένη αναβολήν, β) εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης 
εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. ∆ιά την 
κατά τα ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιον των µισθωτών 
καταβάλλεται ηυξηµένον κατά 75%". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο 
Υπουργός Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το 
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο διάρκειας της ηµερησίας εργασίας, η απασχόληση του 
µισθωτού γίνεται νόµιµη σε όλη την χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η 
τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας στην αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές 
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και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και 
ορισµένους περιοριστικώς αναφεροµένους λόγους (επείγουσας φύσεως εργασία, 
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του 
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µετά 
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριµένη 
επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό 
των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν του ανωτάτου νοµίµου 
ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα 
υπερωριακής απασχολήσεως και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η 
απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται ονοµαστικώς στην 
απόφαση οι εργαζόµενοι, που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθόσον ανάγεται στο 
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης 
ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, ποιοι 
από τους µισθωτούς αυτού θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά. Εξάλλου, η 
διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η εκτέλεση της 
οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή εξαιρετικώς 
επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των 
Ν.Π.∆.∆., ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, ήτοι στον Υπουργό 
Εργασίας, και η κρίση του περί της συνδροµής της ουσιαστικής αυτής προϋποθέσεως 
δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια.   
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8,  
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1316 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εργασίας φορτοεκφορτωτή. ∆ιαφορές αποδοχών, για αµοιβή για 
υπερεργασία, ιδιόρρυθµες και παράνοµες υπερωρίες καθώς και για την εργασία κατά 
την ηµέρα του Σαββάτου, για επιδόµατα εορτών. Αναίρεση κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε 
την αοριστία της αγωγής. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν∆ 1254/1949 "Περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί φορτοεκφορτώσεων νόµων", όπως οι παρ. 
2 και 3 αυτού αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1082/1980, ορίζεται 
ότι "1 Ως φορτοεκφορτωτική εργασία ξηράς νοείται η εκ του σηµείου εναποθέσεως ή 
αποθηκεύσεως παντός προς µεταφοράν ή µετακίνησιν εµπορεύµατος ή είδους 
φόρτωσις επί οιουδήποτε µεταφορικού µέσου, η εκ τούτου εκφόρτωσις εις αποθήκας, 
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εργοστάσια, καταστήµατα και λοιπά σηµεία και σταθµούς αποθέσεως ή 
αποθηκεύσεως των ειδών τούτων και τανάπαλιν. Προσέτι η παρ ' αυτών τούτων των 
εργατών µεταφορά των εν λόγω ειδών, ως και η στοιβασία, ζύγισις, ταξινόµησις και 
διαλογή αυτών, οσάκις απαιτείται να ενεργηθή αύτη. 2. Αι κατά την παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου φορτοεκφορτωτικαί εργασίαι, αι πραγµατοποιούµεναι εις χώρους 
κοινής χρήσεως, διενεργούνται αποκλειστικώς παρ' εργατών, εφοδιασµένων δι' 
επαγγελµατικού βιβλιαρίου φορτοεκφορτωτού ξηράς. 3. Ως χώροι κοινής χρήσεως 
δια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος νόµου θεωρούνται: α) Οι υπό των 
άρθρων 966 και 967 του ΑΚ χαρακτηριζόµενοι ως κοινόχρηστοι χώροι ή 
προοριζόµενοι εις την εξυπηρέτησιν δηµοσίων, δηµοτικών ή κοινοτικών σκοπών. 
Προς τοιούτους χώρους εξοµοιούνται και οι χώροι ή τα καταστήµατα των αγορών 
χονδρικής πωλήσεως λαχανικών, οπωρών ή σφαγίων, έστω και αν την χρήσιν τούτων 
έχουν ιδιώται και β) Οι χώροι των οποίων η κατά προορισµόν χρήσις συνίσταται εις 
την συγκέντρωσιν, εναπόθεσιν, αποθήκευσιν ή αποταµίευσιν πάσης φύσεως αγαθών, 
των οποίων την χρήσιν έχουν το ∆ηµόσιον, τα Ν.Π.∆.∆., οι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως, ..., ανεξαρτήτως του εις ποίον ανήκουν τα φορτοεκφορτωνόµενα 
εµπορεύµατα ή είδη".  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, 
καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο 1) αν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας 
αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την εφαρµογή των 
κανόνων του δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς. Ο λόγος 
αυτός αναίρεσης δεν µπορεί να προβληθεί σε µικροδιαφορές, 2) αν το δικαστήριο δεν 
συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος ή δίκασε ειρηνοδίκης, του οποίου είχε γίνει δεκτή 
η εξαίρεση, 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών 
δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα και 4) αν παράνοµα αποκλείσθηκε η 
δηµοσιότητα της διαδικασίας. Η απαρίθµηση των προαναφεροµένων λόγων 
αναιρέσεως είναι περιοριστική και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να προβληθεί 
οποιοσδήποτε άλλος λόγος αναιρέσεως κατά των προµνηµονευοµένων αποφάσεων 
(ΟλΑΠ 45/1987). Για να ιδρυθεί δε ο από τον αριθ. 1 του άρθρου 560 ΚΠολ∆, λόγος 
αναιρέσεως θα πρέπει η παραβίαση να αφορά κανόνα ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή 
κανόνα, που ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωµάτων και την 
γένεση των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις, ενώ η παραβίαση των κανόνων 
του δικονοµικού δικαίου, δηλαδή όσων καθορίζουν τον τρόπο, τα όργανα και τη 
µορφή της ένδικης προστασίας, δεν ελέγχεται µε τον προκείµενο λόγο (αλλά µπορεί 
να θεµελιώσει κάποιον από τους λόγους των αριθ. 2-18 και 20 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆, που δεν εφαρµόζονται εν προκειµένω). Εξάλλου, ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, 
καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
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ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 
4/2005).  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, η συνδεόµενη δηλαδή µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που συνεπάγεται το νοµικά αβάσιµο της 
αγωγής και την εξαιτίας τούτου απόρριψη αυτής ως µη νόµιµης, ελέγχεται ως 
παραβίαση από το άρθρο 559 αριθ. 1 ή το αντίστοιχό του άρθρο 560 αρ. 1 ΚΠολ∆, αν 
το δικαστήριο για το σχηµατισµό της κρίσεώς του για τη νοµική επάρκεια της αγωγής 
αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του 
ασκούµενου δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η περαιτέρω ενδεχόµενη 
αοριστία του δικογράφου της αγωγής, δηλαδή αυτή που ανάγεται στην ποσοτική ή 
ποιοτική αοριστία αυτής, που συνεπάγεται την αοριστία του ίδιου του δικογράφου 
της αγωγής και την εξαιτίας τούτου απόρριψη αυτής ως αόριστης, ελέγχεται ως 
παραβίαση από το άρθρο 559 αριθ. 8 ή 14 του ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 966, 967, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
Ν∆: 1254/1949, άρθ. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 
Νόµοι: 1082/1980, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 297 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. ∆ώρα εορτών. Αόριστη αγωγή. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία αγωγής. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648, 679, 653 ΑΚ, 3 παρ. 1 και 3 ΑΝ 539/1945, 3 
παρ. 16 και 17 Ν. 4504/1966, 1 παρ. 1, 2 και 3 ΥΑ 19040/1981, που εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση του Ν. 1082/1980, 5 παρ. 2 Ν. 133/1975, 1 παρ. 1 Ν. 435/1976, 1 παρ. 
2 Ν. 1082/1980 και της κυρωθείσας µε το Ν. 3248/1955 υπ' αριθ. 95/49 ∆ιεθνούς 
Σύµβασης "περί προστασίας του ηµεροµισθίου", προκύπτει ότι ως τακτικές αποδοχές, 
βάσει των οποίων υπολογίζονται τα δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, οι 
αποδοχές αδείας και τα επιδόµατα αδείας και εξευρίσκεται το ηµεροµίσθιο και η 
προσαύξηση για την παρεχόµενη υπερωριακή εργασία, νοούνται όχι µόνον ο βασικός 
µισθός, αλλά και κάθε άλλη, κατά τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας, 
καταβαλλόµενη πρόσθετη παροχή σε χρήµα ή σε είδος, µε την προϋπόθεση ότι η 
παροχή αυτή δίδεται σταθερώς και µονίµως, ως συµβατικό αντάλλαγµα της 
παρεχόµενης εργασίας. Έτσι, εφόσον παρέχονται τακτικά και σταθερά, 
περιλαµβάνονται στις τακτικές αποδοχές, µεταξύ άλλων, η υπερεργασία, η νόµιµη 
υπερωριακή εργασία, όχι όµως και η παράνοµη υπερωριακή απασχόληση.  
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται 
στα άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει α) σαφή έκθεση των γεγονότων που τη 
θεµελιώνουν, σύµφωνα µε το νόµο, και δικαιολογούν την άσκησή της, από τον 
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ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς 
και γ) ορισµένο αίτηµα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής αρκεί για το παραδεκτό 
της αγωγής να εκτίθενται στο δικόγραφο αυτής τα πραγµατικά περιστατικά που 
αποτελούν τις προϋποθέσεις εφαρµογής ορισµένης νοµικής διάταξης, στην οποία και 
θεµελιώνεται το ασκούµενο µε την αγωγή αίτηµα.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 561§2 ΚΠολ∆, στον έλεγχο του Αρείου Πάγου υπόκειται και 
η εκτίµηση από το ∆ικαστήριο της ουσίας του περιεχοµένου διαδικαστικών 
εγγράφων, στα οποία περιλαµβάνεται και η αγωγή, για την οποία η εσφαλµένη, ως 
προς τη νοµιµότητα και την εν γένει θεµελίωσή της κρίση, ιδρύει τον αναιρετικό λόγο 
του αριθ. 1 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, γιατί ανάγεται στη µη προσήκουσα 
εφαρµογή και ερµηνεία του κανόνα του ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Η 
νοµική δε αοριστία της αγωγής, η συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση από το 
δικαστήριο της ουσίας του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου που ελέγχεται 
αυτεπάγγελτα από το ουσιαστικό δικαστήριο, ελέγχεται αναιρετικά, ως παραβίαση 
από τον αριθ. 1 του άρθρ. 559 του ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της 
κρίσης του για τη νοµική επάρκεια και πληρότητα της αγωγής και τη νοµική 
βασιµότητά της, σε αναφορά µε συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αξίωσε 
περισσότερα στοιχεία από εκείνα που ορίζει ο κανόνας αυτός για τη θεµελίωση του 
αγωγικού δικαιώµατος ή αντιθέτως αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία ή διάφορα από 
αυτά, ενώ η περαιτέρω ενδεχόµενη αοριστία του δικογράφου της αγωγής, δηλαδή 
αυτή που ανάγεται στην ποσοτική ή ποιοτική αοριστία αυτής, που συνεπάγεται την 
αοριστία του ίδιου του δικογράφου της αγωγής και την εξαιτίας τούτου απόρριψη 
αυτής ως αόριστης, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 559 αριθ. 8 ή 14 του 
ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 653, 679, 
ΚΠολ∆: 117, 118, 216, 559 αριθ. 1, 561, 
ΑΝ: 539/1945, άρθ. 3,  
Νόµοι: 4504/1966, άρθ. 1 - 3, 
Νόµοι: 1082/1980,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ∆ΕΕ 2013, σελίδα 866 
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