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ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
Γαβαλάς Νικόλαος: Οι επικείµενες αλλαγές στο καθεστώς των απολύσεων και 
της διαιτησίας υπό το πρίσµα της προστασίας θεµελιωδών ατοµικών και 
κοινωνικών δικαιωµάτων 
∆ηµοσίευση: Επιθεώρηση Εργατικού ∆ικαίου, 2010, σελίδα 657 
 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή µηχανικού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 790 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Αµοιβή ιδιωτικών µηχανικών για την εκπόνηση µελετών 
κτιριακών έργων. Υπολογισµός αµοιβής βάσει προϋπολογισµού του έργου. 
Καταγγελία σύµβασης έργου από τον εργοδότη. Προσαύξηση αµοιβής. Καταγγελία 
πριν την ολοκλήρωση της µελέτης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2 παρ. 1α , 3 παρ. 1, 4, 6, 
80 παρ. 1, 229 παρ. 2 και 230 παρ. 2 του Π∆ 696/1974, όπως αυτά τροποποιήθηκαν 
µε το Π∆ 515/1989, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 59 του Ν∆ της 17 
Ιουλίου 1923 "περί σχεδίων πόλεως κ.λ.π.", προκύπτει ότι η αµοιβή ιδιωτικών 
µηχανικών για την εκπόνηση των αναφεροµένων στο διάταγµα αυτό µελετών 
κτιριακών έργων καθορίζεται και σε ποσοστά επί της εκατό του προϋπολογισµού των 
µελετωµένων έργων µε βάση προβλεπόµενο τύπο. Ο προϋπολογισµός, ο οποίος 
λαµβάνεται υπόψη για το υπολογισµό της αµοιβής κάθε έργου, είναι αυτός που 
εξάγεται από τις ποσότητες όλων των κονδυλίων, από την αναλυτική προµέτρηση και 
τις τιµές µονάδας των σχετικών εργασιών που υπολογίζονται µε βάση τις 
εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών και τις βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και 
µισθωµάτων µηχανηµάτων κατά το χρόνο συντάξεως του προϋπολογισµού του 
τελευταίου σταδίου της µελέτης. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 
1 του διατάγµατος αυτού έγκριση από τον εργοδότη του προϋπολογισµού αφορά τα 
κονδύλια, δηλαδή τις εργασίες αυτού, όπως αυτές αναφέρονται σε σχετικό 
προϋπολογισµό που συντάσσει ο µηχανικός ως απαραίτητο στοιχείο της µελέτης του, 
και όχι τον ειδικό και αναλυτικό προϋπολογισµό που διαµορφώνεται µε τα ως άνω 
αντικειµενικά στοιχεία. Έγκριση από τον εργοδότη και των στοιχείων αυτών, που 
ορίζονται από το νόµο, δεν απαιτείται, ούτε ο αναλυτικός αυτός προϋπολογισµός 
πρέπει να υποβάλλεται και να παραδίδεται προηγουµένως στον εργοδότη προς 
έγκριση. Η εκδοχή, ότι για τη θεµελίωση της αξιώσεως του µηχανικού σχετικά µε την 
αµοιβή του από την εκπόνηση της ανατεθείσας σ' αυτόν µελέτης, πρέπει να 
εγκρίνεται από τον εργοδότη και ο διαµορφούµενος, κατά τα ανωτέρω, ειδικός και 
αναλυτικός προϋπολογισµός ως προς το ύψος των επιµέρους κονδυλίων ή το 
συνολικό ύψος του, θα οδηγούσε σε αποκλεισµό κάθε αξιώσεως του µηχανικού για 
την αµοιβή του, αφού ο εργοδότης θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν εγκρίνει το 
ύψος του αναλυτικού προϋπολογισµού. ∆ηλαδή για τη θεµελίωση και τον 
προσδιορισµό του δικαιώµατος µελετητή µηχανικού για την αµοιβή του από την 
εκπόνηση της ανατεθείσας σ' αυτόν µελέτης µε βάση ποσοστά του προϋπολογισµού, 
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απαιτείται η έγκριση από τον εργοδότη µόνο του αρχικού προϋπολογισµού, που 
εξάγεται µε τις ποσότητες όλων των εργασιών του εκτελούµενου έργου και όχι του 
αναλυτικού προϋπολογισµού, ο οποίος συντάσσεται µε βάση τα αναφερόµενα στο 
ίδιο άρθρο αντικειµενικά στοιχεία, που ισχύουν στο χρόνο συντάξεως του 
προϋπολογισµού του τελευταίου σταδίου της µελέτης και λαµβάνεται υπόψη για τον 
ακριβή προϋπολογισµό της αµοιβής. Εξάλλου, ο κατά τον προαναφερόµενο τρόπο 
υπολογισµός της αµοιβής του µελετητή µηχανικού ισχύει και για τα ενδιάµεσα στάδια 
µελέτης, δηλαδή και για την αρχιτεκτονική προµελέτη και οριστική αρχιτεκτονική 
µελέτη. Επιχείρηµα υπέρ της αντίθετης εκδοχής δεν µπορεί να εξαχθεί από τη 
διατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρου 3, κατά την οποία, "για ενδιάµεσα στάδια 
µελέτης ο προϋπολογισµός υπολογίζεται µε την ακρίβεια που απαιτείται από τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές", αφού στο επόµενο εδάφιο της ιδίας παραγράφου 
αναφέρεται ότι "για τον υπολογισµό της αµοιβής (προδήλως των ενδιάµεσων αυτών 
σταδίων), ο προϋπολογισµός Σ (δηλ. αυτός που υπολογίζεται σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 3), λαµβάνεται µε τις ποσότητες του προωθηµένου σταδίου 
της µελέτης που έχει ανατεθεί". Παραποµπή, για τον υπολογισµό της αµοιβής του 
µηχανικού, όσον αφορά τις µελέτες ενδιαµέσων σταδίων, στον προσεγγιστικό 
προϋπολογισµό, ο οποίος αποτελεί απλώς στοιχείο της αρχιτεκτονικής προµελέτης 
και αποβλέπει στη γενική ενηµέρωση του εργοδότη σχετικά µε τη δαπάνη του έργου, 
δε γίνεται µε τις ανωτέρω διατάξεις.  
- Κατά το άρθρο 700 του ΑΚ, το οποίο έχει εφαρµογή και στις µισθώσεις έργου µε 
αντικείµενο την εκπόνηση µελετών κτιριακών έργων, ο εργοδότης έχει δικαίωµα έως 
την αποπεράτωση του έργου να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση, οφείλει όµως 
τότε στον εργολάβο τη συµφωνηθείσα αµοιβή, από την οποία αφαιρείται η δαπάνη 
που εξοικονοµήθηκε από τη µαταίωση της συµβάσεως κ.λ.π. Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών συνάγεται, ότι η προβλεπόµενη προσαύξηση της αµοιβής για τη 
µελέτη των δύο ενδιάµεσων σταδίων, αναφέρεται µόνο στη σύµβαση που έχει ως 
αντικείµενο την εκπόνηση προµελέτης ή και οριστικής µελέτης, ενώ αν ανατεθεί στο 
µελετητή µηχανικό η εκπόνηση ολοκληρωµένης µελέτης κατασκευής κτιριακού 
έργου (αρχιτεκτονικής, στατικής ή εγκαταστάσεων), περιλαµβάνουσα δηλαδή και τα 
τρία ενδιάµεσα στάδια (προµελέτης, οριστικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής), τότε 
ο µελετητής δικαιούται την ολική αµοιβή για τη µελέτη χωρίς οποιαδήποτε 
προσαύξηση. Αν δε καταγγελθεί η σύµβαση πριν από την ολοκλήρωση της µελέτης 
εφαρµογής ήτοι και των τριών σταδίων, τότε δεν έχει εφαρµογή η διάταξη του 
άρθρου 87, που προβλέπει την προσαύξηση της αµοιβής για τα δύο πρώτα στάδια 
µελετών, αλλά η διάταξη του άρθρου 700 ΑΚ, βάσει της οποίας ο ανάδοχος 
µελετητής δικαιούται ολόκληρης της συµφωνηθείσας ή νόµιµης αµοιβής. Αν δε ο 
τελευταίος δεν ασκήσει το εκ του εν λόγω άρθρου δικαίωµά του, τότε δικαιούται για 
την εκπόνηση των επιµέρους σταδίων µελετών την αµοιβή που καθορίζεται από τη 
διάταξη του άρθρου 83 του πιο πάνω Π∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: άρθ. 559 αριθ. 1, 580 
ΑΚ: 700, 
Π∆: 696/1974, άρθ. 1, 2, 3, 4, 6, 80, 83, 87, 229, 230, 
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Π∆: 515/1989,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΝοΒ 2008, σελίδα 2453 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 755  
 
Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 273 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Καθαρίστριες. 
Επιδόµατα.  
- Οι καθαρίστριες και καθαριστές λαµβάνουν το εκάστοτε ισχύον κατώτατο όριο 
ηµεροµισθίου (ηµεροµίσθιο ασφαλείας) του εργατοτεχνίτη - εργατοτεχνίτριας για 
εξάωρη απασχόληση, αυξοµοιούµενο αναλόγως, ενώ µε τον όρο 12 της 74/1982 
απόφασης του ∆.∆.∆.∆. Αθηνών για τους όρους αµοιβής και εργασίας του ίδιου ως 
άνω προσωπικού, που κηρύχθηκε εκτελεστή µε την ΑΥΕ 17663/1982 (ΦΕΚ Β' 
501/1982), προβλέπεται ότι το κατώτατο όριο βασικού µηνιαίου µισθού ή 
ηµεροµισθίου των µισθωτών που υπάγονται στην απόφαση αυτή, δεν µπορεί να είναι 
µικρότερο από το κατώτατο όριο βασικού µηνιαίου µισθού ή ηµεροµισθίου, 
αντίστοιχα, της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας (απόφαση 1/1982 
του ∆.∆.∆.∆. Αθηνών). Το νοµικό καθεστώς των ανωτέρω ∆Α µετέβαλε η από 22-12-
1988 ΕΣΣΕ, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την ΑΥΕ 17853/1989 (ΦΕΚ Β' 
741/1989) και ίσχυσε από 1-7-1988. Με την ΕΣΣΕ αυτή επεκτάθηκαν, στο σύνολό 
τους οι διατάξεις του Ν. 1505/1984 για το µισθολόγιο του προσωπικού της δηµόσιας 
διοίκησης όπως συµπληρώθηκαν µε το Ν. 1810/1988, στους εργαζοµένους (πλην 
ιατρών) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας, οι 
οποίοι είναι µέλη σωµατείων που ανήκουν στην ΠΟΕ∆ΗΝ. Με το άρθρο 9 της εν 
λόγω ΕΣΣΕ ορίστηκε ότι τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που 
καθορίζονται µε τη συλλογική αυτή σύµβαση διατηρούνται. Τούτο έχει την έννοια 
της διατηρήσεως του ποσού των καταβαλλοµένων µέχρι της µεταβολής του νοµικού 
καθεστώτος ανωτέρων αποδοχών και όχι της εξακολουθήσεως και µετά ταύτα του 
προϊσχύσαντος νοµικού καθεστώτος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 224, 236, 527, 559 αριθ. 8, 
Νόµοι: 1505/1984,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2010, σελίδα 964  
 
Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 852 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αµοιβή προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων. 
∆εσµευτικότητα αποφάσεων της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων του Αρείου Πάγου. 
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- Με την 41/1981 απόφαση του ∆∆∆∆ Πειραιά που κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την 
18749/1981 απόφαση του Υπουργού Εργασίας ρυθµίσθηκαν οι όροι αµοιβής και 
εργασίας του απασχολουµένου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των 
νοσηλευτικών ιδρυµάτων, νοσοκοµείων κλπ. του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ και µε 
τον όρο 28 αυτής ορίσθηκε ότι οι καθαρίστριες και καθαριστές λαµβάνουν το 
εκάστοτε ισχύον κατώτατο όριο ηµεροµισθίου (ηµεροµίσθιο ασφαλείας) του 
εργατοτεχνίτη-εργατοτεχνίτριας και για εξάωρη απασχόληση, αυξοµειούµενο 
ανάλογα, ενώ µε τον όρο 12 της 74/1982 απόφασης του ∆∆∆∆ Αθηνών για τους 
όρους αµοιβής και εργασίας του ίδιου ως άνω προσωπικού που κηρύχθηκε εκτελεστή 
µε την AYE 17663/1982, προβλέπεται ότι το κατώτατο όριο βασικού µηνιαίου 
µισθού ή ηµεροµισθίου του προσωπικού αυτού δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 
κατώτατο όριο βασικού µηνιαίου µισθού ή ηµεροµισθίου της εθνικής γενικής 
συλλογικής σύµβασης εργασίας (απόφαση 1/1982 του ∆∆∆∆ Αθηνών). Το νοµικό 
καθεστώς των ανωτέρω ∆Α µετέβαλε η από 22-12-1988 ΕΣΣΕ, η οποία κηρύχθηκε 
υποχρεωτική µε την AYE 17853/1989 και ίσχυσε από 1-7-1988. Με την ΕΣΣΕ αυτή 
επεκτάθηκαν στο σύνολό τους οι διατάξεις του Ν. 1505/1984 για το µισθολόγιο του 
προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης, όπως συµπληρώθηκαν µε το Ν. 1810/1985, 
στους εργαζοµένους (πλην ιατρών) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα δηµόσια 
νοσοκοµεία της χώρας, οι οποίοι είναι µέλη σωµατείων που ανήκουν στην ΠΟΕ∆ΗΝ. 
Με το άρθρο 9 της ως άνω ΕΣΣΕ ορίσθηκε, ότι διατηρούνται τυχόν καταβαλλόµενες 
ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται µε την συλλογική αυτή σύµβαση. 
Τούτο έχει την έννοια της διατήρησης του ποσού των καταβαλλοµένων µέχρι της 
µεταβολής του νοµικού καθεστώτος ανώτερων αποδοχών και όχι της εξακολούθησης 
και µετά ταύτα του προϊσχύσαντος νοµικού καθεστώτος (ΟλΑΠ 10/2002). 
- Κατά το άρθ. 580 παρ. 4 ΚΠολ∆ οι αποφάσεις της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων 
του Αρείου Πάγου δεσµεύουν τα δικαστήρια που ασχολούνται µε την ίδια υπόθεση 
ως προς τα νοµικά ζητήµατα που έλυσαν, κατά δε το άρθ. 581 παρ. 1 του ίδιου 
κώδικα στο δικαστήριο της παραποµπής η υπόθεση συζητείται µέσα στα όρια που 
διαγράφονται µε την αναιρετική απόφαση και αφού κατατεθούν προτάσεις.  
Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθ. 321, 322, 324 και 331 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι από 
τελεσίδικη απόφαση παράγεται δεδικασµένο και όταν το αντικείµενο της δίκης, που 
διεξάγεται µεταξύ των ιδίων προσώπων, είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης που 
προηγήθηκε, έχει, όµως, ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώµατος που 
κρίθηκε στην 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 την 
µεταγενέστερη δίκη χρόνο έχει επέλθει µεταβολή του νοµικού καθεστώτος που διέπει 
την έννοµη σχέση ή τις έννοµες συνέπειες που απορρέουν απ' αυτήν, αφού δεν 
υπάρχει τότε η απαιτουµένη για την ενεργοποίηση του δεδικασµένου ταυτότητα 
νοµικής αιτίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση διαρκούς ενοχικής σχέσης, από την 
οποία πηγάζουν πλείονες έννοµες συνέπειες, όπως είναι η σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας, στην οποία η απασχόληση του µισθωτού θεµελιώνει ποικίλες αξιώσεις 
ερειδόµενες σε διάφορους ουσιαστικούς νόµους, Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., το δεδικασµένο των 
αποφάσεων που κρίνουν επιµέρους αξιώσεις του µισθωτού ως έννοµες συνέπειες της 
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διαρκούς αυτής έννοµης σχέσης, τελεί υπό την προϋπόθεση, ότι το νοµοθετικό 
καθεστώς που ισχύει κατά τον κρίσιµο χρόνο θα παραµείνει αναλλοίωτο και στο 
µέλλον. 
- Η τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι η συνιστώσα προδικαστικό 
ζήτηµα για τις µερικότερες αξιώσεις του µισθωτού σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 
διέπεται από πλέγµα υφισταµένων τότε διατάξεων και θα διέπεται και στο µέλλον 
από παρόµοιες µελλοντικές διατάξεις, 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, δηλ. αν οι ζητούµενες µε νεότερη αγωγή επιµέρους αξιώσεις του 
µισθωτού, που γεννήθηκαν σε µεταγενέστερο του ήδη κριθέντος χρονικό διάστηµα, 
στηρίζεται σε νέες νοµοθετικές διατάξεις, διάφορες εκείνων που ίσχυαν κατά την 
πρώτη δίκη. Τέτοιες νέες νοµοθετικές διατάξεις είναι κατά το κανονιστικό µέρους 
τους και οι όροι των ΣΣΕ ή ∆Α, οι οποίοι προσδιορίζουν, ενόψει της ισχύος τους για 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο (άρθ. 9 και 16 παρ. 3 Ν. 1876/1990), όχι µόνο την 
έκταση αλλά και την φύση των βασικών αποδοχών και των επιδοµάτων του µισθωτού 
για την περίοδο εκείνη. Έτσι, από της ισχύος κάθε νέας ΣΣΕ ή ∆Α µεταβάλλεται το 
νοµοθετικό καθεστώς και οι αποφάσεις, οι οποίες έκριναν τελεσίδικα αξιώσεις του 
µισθωτού στηριζόµενες σε προϊσχύσασες ΣΣΕ ή ∆Α, δεν αποτελούν δεδικασµένο και 
για τις αξιώσεις αυτών µεταγενεστέρου χρονικού διαστήµατος, που στηρίζονται στις 
ισχύουσες κατά το διάστηµα αυτό νεότερες ΣΣΕ ή ∆Α (ΟλΑΠ 10/2002).  
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 580,  
Νόµοι: 1876/1990 άρθ. 9, 16, 
Σχόλια:  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1371 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αµοιβή προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων. 
- Με την παρ. 3 του άρθρου 2 Ν. 201/1975 ορίσθηκε ότι "από 1ης Ιανουαρίου 1976, 
εις το απασχολούµενον προσωπικόν των Νοσηλευτικών ιδρυµάτων Ν∆ 2592/1953 
επί οκτάωρον ηµερησίως, καταβάλλεται αµοιβή δια µίαν ώραν ηµερησίως, 
υπολογιζόµενη κατά τις διατάξεις του εδαφ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 5 Ν∆ 
4548/1966 και από 1-1-1977, αµοιβή για δύο ώρες ηµερησίως". Σύµφωνα µε την υπ' 
αριθµ. 10/2005 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής, η πρόσθετη αυτή αµοιβή, καταβάλλεται ως κίνητρο, για την 
προσέλευση µισθωτών σε θέσεις προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και η 
αµοιβή αυτή δεν αποτελεί αντάλλαγµα, για απασχόληση πέραν του νοµίµου ωραρίου, 
αλλά αποτελεί τµήµα των νοµίµων αποδοχών του προσωπικού, το οποίο, κατά την 
έναρξη ισχύος του Ν. 201/1975 είχε νόµιµη υποχρέωση παροχής οκτάωρης 
ηµερησίας απασχόλησης. Περαιτέρω, έγινε δεκτό, ότι η αµοιβή αυτή δεν 
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καταργήθηκε µε το Ν. 1505/1984, ο οποίος ρύθµισε (µεταξύ των άλλων) και το 
µισθολόγιο των εργαζοµένων σε ΝΠ∆∆ (στα οποία περιλαµβάνονται και τα δηµόσια 
νοσηλευτικά ιδρύµατα). Ειδικότερα, έγινε δεκτό ότι η εν λόγω αµοιβή δεν αποτελεί 
επίδοµα και, συνεπώς, δεν καταργήθηκε µε το άρθρο 19 του Ν. 1505/1984, αφού δεν 
αναφέρεται ρητά σ' αυτό ότι καταργείται (ΑΕ∆ 10/2005). Όµως, µετά τον νόµο αυτό, 
επακολούθησε ο Ν. 2470/1997, "Αναµόρφωση µισθολογίου προσωπικού της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις", µε τον οποίο καθιερώθηκε το 
ενιαίο µισθολόγιο προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το προσωπικό των υπαλλήλων των ΝΠ∆∆ -άρθρο 1 παρ. 1γ'). Με το άρθρο 8 του 
Ν. 2470/1997 καθορίζονται ρητά τα τακτικά επιδόµατα, που χορηγούνται, µεταξύ των 
οποίων και το "Νοσοκοµειακό επίδοµα, για το προσωπικό των Νοσοκοµείων, 
Κέντρων Υγείας, Κέντρων Ψυχικής Υγείας και Θεραπευτηρίων της Χώρας καθώς και 
του ΕΚΑΒ (παρ. 7). Στη συνέχεια δε µε το άρθρο 10 του ίδιου, ως άνω, νόµου 
ορίσθηκαν τα διατηρούµενα "επιδόµατα και παροχές". Μεταξύ των διατηρηθέντων 
επιδοµάτων περιλαµβάνονται και τα "επιδόµατα τροφής του προσωπικού (πλην 
ιατρικού) των νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και θεραπευτηρίων, καθώς και του 
Ε.Κ.Α.Β" (περ. γ' , άρθρου 10). Επίσης, µε τα άρθρα 12 και 13 του ίδιου νοµού, 
χορηγήθηκαν τα επιδόµατα οικογενειακής παροχής και κινήτρου απόδοσης, 
αντίστοιχα. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ίδιου αυτού Ν. 2470/1997, 
ορίσθηκε ότι "πέραν των ως άνω διατηρουµένων επιδοµάτων και παροχών, όλα τα 
λοιπά επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους, 
που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, κατά την έναρξη της ισχύος τους, µε 
οποιαδήποτε ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή, περιλαµβανοµένων και εκείνων 
που χορηγήθηκαν µε µορφή κινήτρου παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας, καθώς και 
παροχές, για κίνητρο προσέλκυσης και παραµονής, καταργούνται, εφόσον δεν 
προβλέπεται ρητά η χορήγησή τους από τις διατάξεις του παρόντος". Τέλος, µε το 
άρθρο 31 του εν λόγω νόµου, καταργήθηκαν τα άρθρα 1-27 του Ν. 1505/1984. Από 
τις διατάξεις αυτές, προκύπτει, ότι η πρόσθετη αµοιβή του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 
201/1975 η οποία θεσπίσθηκε ως κίνητρο προσέλκυσης σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, 
καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος του Ν. 2470/1997, ήτοι από 1-1-1997, κατά τη 
σαφή διατύπωση της παρ. 4 του 10 του νόµου αυτού, εφόσον δεν περιλαµβάνεται στα 
διατηρούµενα µε αυτόν επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις, που προβλέπονταν από 
προγενέστερους νόµους. Η κατάργηση αυτή δεν αντίκειται στη συνταγµατική αρχή 
της ισότητας, διότι µε την παραπάνω διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 2470/1997 
καταργήθηκαν όλες οι αµοιβές των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του 
νόµου αυτού, οι οποίες θεσπίσθηκαν ως κίνητρο προσέλκυσης και παραµονής, όπως 
η επίδικη αµοιβή και συνεπώς, δεν έγινε δυσµενής διάκριση του προσωπικού των 
νοσηλευτικών ιδρυµάτων έναντι των λοιπών υπαγόµενων στον ως άνω νόµο 
υπαλλήλων. 
Εξάλλου, δεν µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι δεν καταργήθηκε µε τις 
ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 η προβλεπόµενη από τη διάταξη 
του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 201/1975 επίδικη πρόσθετη αµοιβή από τη 
µεταγενέστερη ρητή κατάργηση της τελευταίας αυτής διάταξης µε την παρ. 6 του 
άρθρου 9 του Ν. 3670/2008, διότι, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του 
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νόµου αυτού, τούτο έγινε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ήτοι για το λόγο ότι η 
ανωτέρω ρητά καταργούµενη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 201/1975 εµπίπτει 
στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3105/2003, (Α' 297), µε την παρ. 1 του οποίου 
είχαν καταργηθεί, µεταξύ άλλων και οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997. 
- Κατά το άρθρο 556 παρ. 2 ΚΠολ∆, δικαίωµα αναίρεσης έχει ο διάδικος που 
ηττήθηκε ολικά ή εν µέρει, κατά τη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση. 
Ο διάδικος που νίκησε έχει δικαίωµα να ασκήσει αναίρεση, εφόσον έχει προς τούτο 
έννοµο συµφέρον, τη συνδροµή του οποίου πρέπει ρητά να επικαλείται. Η ύπαρξη 
εννόµου συµφέροντος κρίνεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, κατά τη γενική 
διάταξη του άρθρου 68 ΚΠολ∆ και έλλειψη του, που ερευνάται αυτεπαγγέλτως σε 
κάθε στάση της δίκης, κατ' άρθρο 73 ΚΠολ∆, συνεπάγεται στην απόρριψη της 
αίτησης αναίρεσης, ως απαράδεκτης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 73, 556,  
Σ: 4, 20, 
ΕΣ∆Α: 6, 14, 
Ν∆: 4548/1966, άρθ. 5, 496/1974, άρθ. 48, 2470/1997, άρθ. 8, 10, 3105/2003, άρθ. 
28, 
Νόµοι: 201/1975, άρθ. 2, 1505/1984, άρθ. 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αµοιβή εργασίας - Μισθός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 205 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Συλλογική σύµβαση εργασίας. Ερµηνεία κανονιστικών όρων 
ΣΣΕ. Ταχυµεταφορείς µε χρήση δικύκλου. Τι προβλέπεται για βασικό µισθό και 
επιδόµατα.  
- Κατά το άρθρο 2 αριθ. 5 του Ν. 1876/1990, η ΣΣΕ µπορεί να ρυθµίζει και ζητήµατα 
που αφορούν την ερµηνεία των κανονιστικών όρων ΣΣΕ. Στην περίπτωση αυτή, η 
ερµηνευτική ΣΣΕ µπορεί να έχει και αναδροµική ισχύ και να ανατρέχει στο χρόνο 
ισχύος της ερµηνευόµενης, υπό την προϋπόθεση όµως ότι η τελευταία περιέχει 
πράγµατι ασαφείς κανονιστικούς όρους. Αν οι συµβαλλόµενες οργανώσεις υπό την 
επίκληση ερµηνείας θεσπίζουν νέες διατάξεις, τότε η νεότερη ΣΣΕ δεν έχει 
αναδροµική ισχύ αλλά ισχύει ως νέα ΣΣΕ. 
- Κατά την από 10-2-1998 επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας για τους 
ταχυµεταφορείς, ταχυδροµείς (couriers) µε χρήση δικύκλου και το άρθρο 5 παρ. 3 του 
Ν. 1294/1990, βασικός µισθός καθορίζεται ο προβλεπόµενος την 1-7-1997 από την 
ΕΓΣΣΕ υπαλλήλων µε τη διάκριση άγαµου - εγγάµου. Ο µισθός αυτός προσαυξάνεται 
κατά 10 % µετά τη συµπλήρωση εξάµηνου εργασίας και 5 % επιπλέον µετά τη 
συµπλήρωση τριών εξαµήνων. Επίδοµα τριετίας (ανά τριετία) σε ποσοστό 5%. 
Επίδοµα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10%. Χρηµατικό βραβείο (bonus) για µη 
απουσία 20.000 δραχµών µηνιαία. Χρηµατικό ποσό για εξοπλισµό προστασίας και 
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ασφάλειας 9.000 δραχµών µηνιαία. Χρηµατικό ποσό για χρήση δικύκλου (εφόσον 
ανήκει στον εργαζόµενο) 30.000 δραχµών µηνιαία. Με τη µεταγενέστερη από 19-1-
2005 επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας ορίστηκε, ότι οι συµβαλλόµενοι 
συµφωνούν ότι η προσαύξηση του βασικού µισθού κατά 10% µετά τη συµπλήρωση 
εξάµηνης εργασίας και 5% µετά τη συµπλήρωση εργασίας τριών εξαµήνων δεν 
διαµόρφωναν νέο βασικό µισθό, αλλά ήταν επιδόµατα. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 1876/1990, άρθ. 2, 1294/1990, άρθ. 5, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 150 * ∆ΕΕ 2010, σελίδα 840 * 
Επιχείρηση 2009, σελίδα 990, σχολιασµός Ευάγγελος Αγγελόπουλος * Ελ∆νη 2010, 
σελίδα 1350 *  
 
Αµοιβή εργασίας - Μισθός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 81 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Έννοια µισθού. Καταγγελία σύµβασης εργασίας. 
Αποζηµίωση. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 655 του ΑΚ, επί συµβάσεως εργασίας, αν δεν υπάρχει αντίθετη 
συµφωνία ή συνήθεια, ο µισθός καταβάλλεται µετά την παροχή της εργασίας και, αν 
υπολογίζεται κατά ορισµένα διαστήµατα κατά τη διάρκεια της συµβάσεως, 
καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά. Σε κάθε περίπτωση µόλις λήξει η 
σύµβαση γίνεται απαιτητός ο µισθός, που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη.  
- Μισθός κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως, σε συνδυασµό προς τα άρθρα 648 
και 649 του ΑΚ και 1 της 95 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, που κυρώθηκε µε το Ν. 
3248/1955, είναι κάθε παροχή, την οποία οφείλει ο εργοδότης κατά το νόµο ή τη 
σύµβαση στο µισθωτό ως αντάλλαγµα για την παρεχόµενη εργασία του. Ειδικότερα, 
ο νόµος δεν διακρίνει µεταξύ µισθού υπό στενή και υπό ευρεία έννοια µε περιορισµό 
της εφαρµογής των ως άνω κανόνων µόνο στον πρώτο, τα δε από το νόµο 
απαιτούµενα περαιτέρω περιστατικά για τον προσδιορισµό καθεµιάς των αξιώσεων 
του µισθωτού δεν ανάγονται στον καθορισµό της ηµέρας καταβολής του, που είναι 
επακριβώς βάσει των ορισµών του νόµου καθορισµένη, αλλά στη γένεση και στο 
ύψος των αξιώσεων αυτών, ήτοι σε περιστατικά πάντοτε ερευνητέα και µη 
αποκλείοντα την έννοια της δήλης ηµέρας. Το δε εκκαθαρισµένο της απαιτήσεως δεν 
αποτελεί προϋπόθεση της υπερηµερίας του οφειλέτη. Απλώς το ανεκκαθάριστο της 
απαιτήσεως θα µπορούσε κατά περίπτωση να στηρίξει ένσταση καταλυτική κατά το 
άρθρο 342 του ΑΚ της υπερηµερίας του οφειλέτη για έλλειψη υπαιτιότητάς του, 
λόγω εύλογων αµφιβολιών του περί την ύπαρξη ή την έκταση του χρέους.  
- Κατά το άρθρο 2 του Ν. 3198/1955 η αποζηµίωση για καταγγελία από τον εργοδότη 
σχέσεως εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου καταβάλλεται κατά την ηµέρα της 
λύσεως της σχέσεως εργασίας, εφόσον δεν υπερβαίνει τις αποδοχές έξι µηνών. 
∆ιαφορετικά, το µέχρι των αποδοχών έξι µηνών µέρος της αποζηµιώσεως 
καταβάλλεται κατά την απόλυση, το δε υπόλοιπο σε τριµηνιαίες δόσεις. Κατά δε το 
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δεύτερο εδάφιο του άρθρου 341 ΑΚ, αν για την εκπλήρωση της παροχής έχει ταχθεί 
ορισµένη προθεσµία από την καταγγελία, ο οφειλέτης γίνεται υπερήµερος όταν, αφού 
γίνει η καταγγελία, περάσει η προθεσµία. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής 
διατάξεως όχληση προς τον οφειλέτη δεν απαιτείται και όταν από το νόµο ορίζεται 
ότι η εκπλήρωση της παροχής του οφειλέτη πρέπει να γίνει αµέσως ή µετά πάροδο 
ορισµένης προθεσµίας από την πραγµάτωση ορισµένου περιστατικού από τον ίδιο 
τον οφειλέτη, διότι στην περίπτωση αυτή µε την επιχείρηση, από αυτόν τον ίδιο, του 
περιστατικού που αφετηριάζει την οφειλή του, επέρχεται η κατά την άνω διάταξη 
"καταγγελία" περί της οφειλής και συνεπώς αυτός που καταγγέλλει τη σύµβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου, γίνεται υπερήµερος περί την καταβολή της νόµιµης 
αποζηµιώσεως αµέσως µεν για την αποζηµίωση µέχρι ποσού αποδοχών έξι µηνών και 
από τη λήξη κάθε τριµήνου από της καταγγελίας για τα επί πλέον ποσά 
αποζηµιώσεως (ΟλΑΠ 39/2002). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 341, 342, 345, 648, 649, 655,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 2, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 729 
 
Αρχή προστασίας των εργαζοµένων - Αρχή της εύνοιας υπέρ των εργαζοµένων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1936 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Ενοχή από σύµβαση. Αρχή της εύνοιας υπέρ των 
εργαζοµένων. Ρητή, σιωπηρή δήλωση βούλησης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 361 ΑΚ, για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής µε δικαιοπραξία 
απαιτείται σύµβαση, στην οποία, οι συµβαλλόµενοι µπορούν να δώσουν οποιαδήποτε 
µορφή και οποιοδήποτε περιεχόµενο, αρκεί αυτό να µην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. 
Επίσης, η αρχή της εύνοιας υπέρ των εργαζοµένων (άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 3239/1955) 
δεν εφαρµόζεται µόνο στην σχέση συλλογικής σύµβασης και ατοµικής σύµβασης 
εργασίας αλλά και στην σχέση περισσοτέρων πηγών (νόµου, συλλογικής σύµβασης 
εργασίας, κανονισµού, ατοµικής σύµβασης) διαφορετικής ιεραρχικής βαθµίδας που 
ρυθµίζουν την εργατική σχέση. Με βάση το σήµερα ισχύον άρθρο 7 παρ. 2 Ν. 
1876/1990 σε συνδυασµό µε το άρθρο 680 ΑΚ, οι ευνοϊκότεροι για τους µισθωτούς 
όροι των ατοµικών συµβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσµενέστερων όρων των 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Η δήλωση βούλησης µπορεί να είναι ρητή ή 
σιωπηρή. Ρητή είναι αυτή που γίνεται µε λέξεις ή νεύµατα που εµφανίζουν και 
εκφράζουν κατευθείαν την βούληση και διακρίνεται σε τυπική ή άτυπη. Σιωπηρή 
είναι εκείνη που συνάγεται από πράξεις που γίνονται για άλλον σκοπό αλλά 
συµπερασµατικά εµφαίνουν ορισµένη βούληση, η οποία συνάγεται εκ των υστέρων 
σε συνδυασµό µε το σύνολο των ειδικών περιστατικών και µε κριτήριο την καλή 
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ο επικαλούµενος τη σύναψη σιωπηρής συµφωνίας 
οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει την πρόταση προς κατάρτιση της σύµβασης 
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και τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία συνάγεται η σιωπηρή αποδοχή εκείνου, 
προς τον οποίο απευθύνθηκε η πρόταση, ενώ αντίστοιχες παραδοχές πρέπει να 
περιλαµβάνει και η δεχόµενη τη σύναψη τέτοιας σιωπηρής συµφωνίας δικαστική 
απόφαση, ώστε να έχει σαφείς και πλήρεις αιτιολογίες για το ζήτηµα αυτό. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 680, 
Νόµοι: 3239/1955, άρθ. 3, 
Ν∆: 1876/1990, άρθ. 7, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ∆ΕΕ 2009, σελίδα 367 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 730 
 
Ασφάλεια και υγιεινή εργαζοµένων - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1503 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων εργασίας. Εκδίκαση των 
διοικητικών διαφορών ουσίας. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 662 ΑΚ, κατά την οποία, ο εργοδότης οφείλει να 
διαρρυθµίζει τα σχετικά µε την εργασία και µε το χώρο της καθώς και τα σχετικά µε 
τη διαµονή, τις εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα ή εργαλεία, έτσι ώστε να 
προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζοµένου, σαφώς συνάγεται ότι οι 
υποχρεώσεις του εργοδότη, που πηγάζουν από την εν λόγω διάταξη είναι ενοχικές και 
σε περίπτωση ζηµιάς του εργαζοµένου από την παράλειψη του εργοδότη να λάβει τα 
ενδεικνυόµενα από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη µέτρα ή αυτά που 
ευθέως επιβάλλονται από διάταξη νόµου ή προβλέπονται από ΣΣΕ, για τη δηµιουργία 
συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας, αυτός οφείλει αποζηµίωση 
κατά τις γενικές αρχές περί συµβατικής ευθύνης. 
- Με το άρθρο 94 παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η εκδίκαση 
των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα υφιστάµενα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια. Κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, στα πολιτικά δικαστήρια 
υπάγονται όλες οι ιδιωτικές διαφορές... Περαιτέρω κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 
1406/1983 στις διοικητικές διαφορές ουσίας, που υπάγονται στη δικαιοδοσία των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, περιλαµβάνονται ιδίως αυτές που αναφύονται 
κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά, εκτός άλλων και: ... ι) τις διοικητικές 
συµβάσεις. ∆ιοικητικές είναι οι συµβάσεις εκείνες στις οποίες ένα τουλάχιστον από 
τα συµβαλλόµενα µέρη είναι το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆, έχουν αντικείµενο σχετικό µε τη 
λειτουργία δηµόσιας υπηρεσίας ή εξυπηρετούν δηµόσιο σκοπό, και, προσθέτως, η 
κατάρτιση και εκτέλεσή τους διέπεται, έστω και εν µέρει, από κανόνες διοικητικού 
δικαίου ή περιέχουν νοµίµως όρους που εξασφαλίζουν υπέρ του συµβαλλόµενου 
∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ δυνατότητες µονοµερούς επέµβασης ή εξαιρετικό συµβατικό 
καθεστώς. Συµβάσεις που δεν συγκεντρώνουν τα γνωρίσµατα αυτά είναι ιδιωτικές 
και οι διαφορές από αυτές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια. ∆εν είναι άρα 
διοικητικές διαφορές ουσίας αλλά ιδιωτικές διαφορές εκείνες που αναφύονται από 
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες συνάπτονται µεν µε το ∆ηµόσιο ή 
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ΝΠ∆∆, ανήκουν όµως από τη φύση τους στο ιδιωτικό δίκαιο και ρυθµίζονται από 
αυτό, εφόσον δεν υπάγονται σε εξαιρετικό νοµοθετικό καθεστώς. 
Συνεπώς, διαφορές από τέτοιες συµβάσεις ανήκουν στη δικαιοδοσία των πολιτικών 
δικαστηρίων. Στα ίδια δικαστήρια υπάγονται και οι διαφορές από παρανοµία των 
οργάνων του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ όταν η παρανοµία συντελέστηκε µέσα στα πλαίσια 
των συµβάσεων αυτών ή έχει ως υπόβαθρο τη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που 
συνδέει το νοµικό πρόσωπο µε τον εργαζόµενο που ζηµιώθηκε. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 662,  
Νόµοι: 1406/1983 άρθ. 1, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Αµοιβή σε περίπτωση συµβιβασµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 6 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ικηγορική αµοιβή σε περίπτωση συµβιβαστικής επίλυσης 
της διαφοράς. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρ. 91 παρ. 1 του Κώδ. ∆ικηγόρων (Ν∆ 3026/1954), "Ο δικηγόρος 
δικαιούται να λάβη παρά του εντολέως αυτού, πλην της δαπάνης, δικαστηριακής ή 
άλλης, την οποίαν εξ ιδίων κατέβαλε και αµοιβήν δια πάσαν εργασίαν αυτού 
δικαστικών ή εξώδικον". Κατά το άρθρ. 92 παρ. 1, "Τα της αµοιβής του δικηγόρου 
κανονίζονται κατόπιν συµφωνίας µετά του εντολέως αυτού ή του αντιπροσώπου του, 
περιλαµβάνουσαν είτε την όλην διεξαγωγήν της δίκης είτε µέρος ή κατ' ιδίαν πράξεις 
αυτής ή άλλης πάσης φύσεως εργασίαν, εν ουδεµία όµως περιπτώσει επιτρέπεται η 
αµοιβή να καταλείπεται των άρθρ. 98 και επόµενα ελαχίστων ορίων αυτής. Πάσα 
συµφωνία περί λήψεως µικροτέρας αµοιβής είναι άκυρη ανεξαρτήτως χρόνου 
συνάψεώς της". Κατά το άρθρ. 98 παρ. 1 και 2 του ίδιου κώδικα "ελλείψει ειδικής 
συµφωνίας, το ελάχιστον ποσού της αµοιβής του δικηγόρου ορίζεται κατά τις 
διατάξεις των εποµένων άρθρων, αυξανοµένων κατά την κρίσιν του δικαστού ή του 
δικαστηρίου, αναλόγως της επιστηµονικής εργασίας, της αξίας και του είδους της 
διεκπεραιωθείσης υποθέσεως, του καταναλωθέντος χρόνου, της σπουδαιότητος της 
διαφοράς, των ιδιαζουσών αυτής περιστάσεων και εν γένει των καταβληθεισών 
δικαστικών ή εξωδίκων ενεργειών. Κατά τον προσδιορισµόν τούτου η αποτίµησις 
εκάστης πράξεως και ενεργείας δεν δύναται να ορισθεί υπό των δικαστηρίων και των 
δικαστικών αρχών κατωτέρα της εν τοις εποµένοις άρθροις". Από τις πιο πάνω 
διατάξεις συνάγεται ότι ο δικηγόρος ως άµισθος δηµόσιος λειτουργός, που έχει την 
αντιπροσώπευση και υπεράσπιση του εντολέα του ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε 
αρχής, δικαιούται να λάβει, εκτός από τη δικαστηριακή ή άλλη δαπάνη που κατέβαλε, 
και αµοιβή, η οποία αν δεν έχει κανονισθεί µε συµφωνία µε τον εντολέα του, σε 
καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από τα ελάχιστα όρια που 
καθορίζονται από τα άρθρ. 98 επ. του Κώδ. ∆ικηγόρων. Κάθε συµφωνία για λήψη 
µικρότερης αµοιβής από τα παραπάνω καθοριζόµενα όρια είναι άκυρη ανεξαρτήτως 
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του χρόνου συνάψεώς της. Περαιτέρω, στο άρθρ. 124 του ίδιου κώδικα ορίζονται τα 
εξής: "1. ∆ια την σύµπραξιν του δικηγόρου προς επίτευξιν συµβιβασµού 
περιλαµβάνουσαν πάσας εν γένει τας προς τούτο ενεργείας µετά ή άνευ συντάξεως 
σχετικού εγγράφου επί πάσης φύσεως διαφορών, είτε εισαχθεισών προς δικαστικών, 
διοικητικών ή διαιτητικών κρίσιν είτε µη, το ελάχιστον όριο της αµοιβής κανονίζεται 
επί τη βάσει του ποσού του συµβιβασµού και των αντικειµένων τούτου, 
αποτιµωµένων εις χρήµα ως εξής: µέχρι δραχµών 1000 προς 10%, από 1001 µέχρι 
100.000 προς 7% και από 100.001 και πέραν 5%. 2. Εκ της κατά την προηγουµένην 
παράγραφον κανονιζοµένης αµοιβής αφαιρούνται τα εις τον δικηγόρον δοθέντα ως 
αµοιβή χρηµατικά ποσά δια τας µέχρι του συµβιβασµού εκτελεσθείσας υπ' αυτού 
εργασίας, πλην αν ταύτα υπερβαίνωσι τα ως άνω ποσά της δια συµβιβασµού αµοιβής, 
οπότε καταβάλλεται το ήµισυ των ανωτέρω ποσοστών". Από τα προεκτεθέντα 
προκύπτει ότι η ρύθµιση των αµοιβών στον Κώδικα ∆ικηγόρων γίνεται µε βάση τη 
θεµελιώδη αρχή της εκ µέρους του δικηγόρου απολήψεως αµοιβής ξεχωριστά για 
κάθε ενέργεια του, δικαστική ή εξώδικη. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του άρθρ. 124 
του Κώδ. ∆ικηγ. καθορίζεται η αµοιβή του δικηγόρου για τη σύµπραξή του προς 
επίτευξη συµβιβασµού, η οποία περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που κατατείνουν 
στον σκοπό αυτό και αποβλέπει στο να παράσχει στον δικηγόρο αυτοτελή αµοιβή για 
τη σύµπραξή του στον συµβιβασµό είτε η υπόθεση εισήχθη προς δικαστική κρίση 
είτε όχι. Εναρµονιζόµενη προς την πιο πάνω αρχή η διάταξη της πρώτης παραγράφου 
προβλέπει την περίπτωση αµοιβής δικηγόρου, που η αντίστοιχη εντολή απευθύνεται 
ειδικά στην επίτευξη συµβιβασµού, οπότε ο δικηγόρος αµείβεται για τη σύµπραξή 
του στον συµβιβασµό αυτό µε πάγιο ποσοστό επί του ποσού στο οποίο 
διαµορφώθηκε δι' αµοιβαίων υποχωρήσεων των µερών η απαίτηση ή το χρέος του 
εντολέα του, καλύπτει δε η αµοιβή αυτή όλες τις σχετικές ενέργειες που έγιναν 
αποκλειστικά για τον πιο πάνω σκοπό, καθώς και τη σύνταξη ιδιωτικού εγγράφου ή 
σχεδίου δηµοσίου εγγράφου περί του καταρτισθέντος συµβιβασµού, µε το οποίο 
επήλθε και η κατάργηση τυχόν εκκρεµούς για τη διαφορά δίκης. Με τη δεύτερη 
παράγραφο του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι από την κατά την προηγούµενη παράγραφο 
κανονιζόµενη αµοιβή αφαιρούνται "τα δοθέντα" στον δικηγόρο χρηµατικά ποσά "δια 
τας µέχρι του συµβιβασµού εκτελεσθείσας υπ' αυτού εργασίας". Η διάταξη αυτή, 
λόγω της ασαφούς διατυπώσεώς της, έγινε αιτία διαφορετικών ερµηνευτικών 
προσεγγίσεων ως προς το εάν τα δοθέντα χρηµατικά ποσά συγχωνεύονται και 
ενοποιούνται στην ποσοστιαία αµοιβή του συµβιβασµού και αν ακόµη δόθηκαν για 
άλλες εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν εκτός και προς τον συµβιβασµού. Από το 
πνεύµα και την τελολογία της συγκεκριµένης ρύθµισης, ερµηνευοµένης υπό το 
πρίσµα της γενικής αρχής της αυτοτέλειας των αµοιβών που καθιερώνεται από τις 
προεκτεθείσες διατάξεις των άρθρ. 91 παρ. 1, 92 παρ. 1 και 98 παρ. 1 του Κώδ. 
∆ικηγόρων, συνάγεται ότι από την αµοιβή του δικηγόρου για τη σύµπραξή του στην 
κατάρτιση συµβιβασµού αφαιρούνται τα χρηµατικά ποσά που είχαν δοθεί, προφανώς 
ως προκαταβολή, κατά το άρθρ. 92 παρ. 2 του ίδιου κώδικα, για τις µέχρι του 
συµβιβασµού εκτελεσθείσες από αυτόν εργασίες και ως τέτοιες νοούνται όλες εκείνες 
οι εργασίες που επιχειρήθηκαν αποκλειστικά και µόνο χάριν και προς ευόδωσιν του 
συµβιβασµού, όχι όµως και εργασίες που επιχειρήθηκαν στα πλαίσια εντολής προς 
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διεξαγωγή δικών κλπ, που προηγήθηκαν απλώς του συµβιβασµού. Έτσι, ο δικηγόρος 
που ενήργησε συγκεκριµένες διαδικαστικές πράξεις πριν από τον συµβιβασµό στον 
οποίο συνέπραξε, δικαιούται εκτός από την κατά άρθρ. 124 παρ. 1 του Κώδ. 
∆ικηγόρων αµοιβή (για την επίτευξη του συµβιβασµού) και ιδιαίτερη αµοιβή για τις 
παραπάνω πράξεις, οι οποίες αµείβονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τον 
επιτευχθέντα συµβιβασµό. Υπέρ της απόψεως αυτής συνηγορεί και η γραµµατική 
διατύπωση της παρ. 2 του άρθρ. 124, η οποία κάνει λόγο για "δοθέντα" χρηµατικά 
ποσά κατά το διάστηµα των προσπαθειών προς επίτευξη συµβιβασµού και όχι για 
οφειλόµενα χρηµατικά ποσά, διότι τέτοια δεν υπάρχουν επί της εντολής προς 
επίτευξη συµβιβασµού, αφού µόνο η πραγµατοποίηση αυτού ιδρύει δικαίωµα 
αµοιβής. Αντίθετη ή διαφορετική ερµηνεία της προαναφερθείσας διάταξης, ότι 
δηλαδή επί επιτεύξεως συµβιβασµού, στην κατάρτιση του οποίου συνέπραξε ο 
δικηγόρος που προηγουµένως είχε ενεργήσει συγκεκριµένες διαδικαστικές ή εξώδικες 
πράξεις, οφείλεται µία ενιαία αµοιβή, δεν συνιστά µόνο δυσµενή µεταχείριση του 
τελευταίου και παραβίαση της αρχής της αυτοτέλειας των αµοιβών του δικηγόρου 
αλλά αντιστρατεύεται σοβαρά την υπέρ της συµβιβαστικής επίλυσης των διαφορών, 
ως τον υγιέστερο τρόπο περαίωσης της αντιδικίας, εκφρασθείσα επιδίωξη του 
νοµοθέτη (αρθρ. 208, 209, 233 παρ. 2, 667 και ιδίως 214 Α του ΚΠολ∆, επίσης αρθρ. 
46 παρ. 1 του Κώδ. ∆ικηγόρων, "εν τη ασκήσει του λειτουργήµατος αυτού ο 
δικηγόρος οφείλει να εκτελή την ανατιθεµένην αυτώ εντολήν ευσυνειδήτως και 
επιµελώς προσπαθών να λύη δια συµβιβασµού τας ανατιθέµενας αυτώ δεκτικάς 
συµβιβασµού διαφοράς..."), αφού η µη λήψη αµοιβής για τις όχι σπανίως 
µακροχρόνιες και κοπιώδεις δικαστικές του ενέργειες, λόγω του ότι επακολούθησε 
συµβιβασµός, αποτελεί προφανώς αποτρεπτικό παράγοντα και αποθαρρύνει την 
προσπάθεια συµβιβαστικών πρωτοβουλιών και µπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύµητες 
διαστρεβλώσεις της δικαιϊκής ζωής, που δεν ανταποκρίνονται στις προθέσεις του 
νοµοθέτη. Η πιο πάνω κρίση ενισχύεται αποφασιστικά και από τη διάταξη της παρ. 3 
του άρθρ. 157 Α του Κώδ. ∆ικηγόρων, η οποία προστέθηκε µε το άρθρ. 63 παρ. 3 του 
Ν. 2479/1997, που αντικατέστησε το άρθρ. 1 παρ. 2 του Ν. 2298/1995, σύµφωνα µε 
την οποία, αν επιτευχθεί συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς στα πλαίσια του άρθρ. 
214 Α του ΚΠολ∆, "οι δικηγόροι δικαιούνται και την κατά το άρθρ. 124 παρ. 1 
αµοιβή", πέραν δηλαδή εκείνης που δικαιούνται αυτοτελώς για τις δικαστικές πράξεις 
που προηγήθηκαν (κατάθεση αγωγής, παράσταση, κλπ). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 214Α, 
Κωδ∆ικ: 91, 92, 98, 124, 157Α, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΝοΒ 2010, σελίδα 1202, σχολιασµός Αλέξανδρος 
Λεοντόπουλος - Βαµβέτος * Ελ∆νη 2010, σελίδα 668  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - ∆ικηγορική αµοιβή για έρευνα στα βιβλία 
µεταγραφών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 198 
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Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Ελάχιστη αµοιβή δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου. 
Νόµιµος περιορισµός κυριότητας η κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας. Αµοιβή 
δικηγόρου για έλεγχο τίτλων ακινήτου. Λήψη ή µη υπόψη πραγµάτων από το 
δικαστήριο µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Προϋποθέσεις για να 
συναχθεί οµολογία ισχυρισµού από το δικαστήριο. Παραµόρφωση περιεχοµένου 
εγγράφου. 
- Κατά τα άρθρα 98 παρ 1, 100, 107 και 110 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, σε 
περίπτωση ανυπαρξίας ειδικής συµφωνίας, η ελάχιστη αµοιβή του δικηγόρου για τη 
σύνταξη δικογράφου καθορίζεται βάσει της πραγµατικής αξίας του αντικειµένου της 
αγωγής, κατά το χρόνο της πρώτης συζητήσεως. 
- Η κήρυξη εδαφικής εκτάσεως ως αναδασωτέας αποτελεί νόµιµα επιβαλλόµενο 
περιορισµό της κυριότητας, αφού απαγορεύεται η χρησιµοποίηση του ακινήτου για 
σκοπούς που δεν συµβιβάζονται µε την αναδάσωσή του. Η βλάβη είναι κατά τη φύση 
της αποτιµητή σε χρήµα, ισούµενη µε τη µείωση της πραγµατικής αξίας του 
ακινήτου. 
- Κατά τα άρθρα 160, 161 και 164 του Κώδικα ∆ικηγόρων η αµοιβή του άρθρου 160 
οφείλεται, αν στο δικηγόρο δόθηκε η εντολή να ελέγξει τους τίτλους του ακινήτου 
και να παράσχει γνώµη περί του δικαιώµατος ιδιοκτησίας επί του ακινήτου, για να 
επακολουθήσει κατάρτιση δικαιοπραξίας για τη διάθεση του ακινήτου. Οφείλεται 
µόνον η κατά το άρθρο 164 αµοιβή, εάν η εντολή περιορίζεται στην έρευνα προς 
εξακρίβωση και συγκέντρωση των τίτλων επί των οποίων στηρίζεται το δικαίωµα 
ιδιοκτησίας, χωρίς υπεύθυνη γνώµη περί υπάρξεως ή µη του δικαιώµατος αυτού. 
- Κατά το 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, πράγµατα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση 
της δίκης θεωρούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν σε 
θεµελιώδη παρακώλυση ή κατάργηση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. Όταν 
το δικαστήριο της ουσίας προβαίνει στον προσήκοντα κατά νόµο χαρακτηρισµό του 
αντικειµένου της αγωγής και προσδίδει µε την αγωγή την αρµόζουσα νοµική έννοια, 
έστω και αν καταλήγει σε νοµικό συµπέρασµα διαφορετικό από το προσβαλλόµενο 
από τον ενάγοντα, δεν λαµβάνει υπόψη πράγµατα µη προταθέντα, διαφορετικά 
δηµιουργείται λόγος αναίρεσης.  
- Κατά το άρθρο 261 εδ. β' ΚΠολ∆, προϋπόθεση για να συναγάγει το δικαστήριο της 
ουσίας από τη γενική άρνηση του διαδίκου και από το σύνολο των ισχυρισµών του 
οµολογία για κάποιο πραγµατικό ισχυρισµό είναι η µη ειδική αµφισβήτηση του 
πραγµατικού αυτού ισχυρισµού. Αν δεν υπάρχει τέτοια ειδική αµφισβήτηση, η 
ύπαρξη ή µη της οποίας ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, ο τρόπος ασκήσεως της 
διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο διότι 
αποτελεί εκτίµηση πραγµάτων. 
- Ο κατά 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν το δραστήριο της 
ουσίας υποπίπτει σε λάθος ως προς την ανάγνωση αποδεικτικού εγγράφου και στη 
συνέχεια µορφώνει την κρίση του στηριζόµενο αποκλειστικώς ή κυρίως στο 
παραµορφωθέν έγγραφο. ∆εν φύεται ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο εκτιµά αυτό 
κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο που ο επικαλούµενος το έγγραφο θεωρεί ορθό, 
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ούτε όταν, παρά την παραµόρφωση, συνεκτίµησε απλώς το παραµορφωθέν έγγραφο 
µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα. 
∆ιατάξεις: 
Κωδ∆ικ: 98, 100, 107, 110, 118, 164, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 20,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 717  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Ελάχιστα όρια αµοιβών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1907 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Αµοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων για δαπάνες και δικαστικές 
ή εξωδικαστικές εργασίες. Ελάχιστα όρια αµοιβών.  
- Κατά το άρθρο 91 παρ. 1 του Ν∆ 3026/1954 "περί του κώδικος των δικηγόρων", ο 
δικηγόρος δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του, πλην της δικαστηριακής ή άλλης 
δαπάνης, αµοιβή για κάθε εργασία του δικαστική ή εξώδικη. Κατά το άρθρο 92 παρ. 
1 του αυτού κώδικα, η δικηγορική αµοιβή κανονίζεται µε συµφωνία του δικηγόρου 
και του εντολέα ή του αντιπροσώπου του, η οποία περιλαµβάνει είτε όλη τη 
διεξαγωγή της δίκης, είτε µέρος της, είτε µεµονωµένες πράξεις ή άλλης φύσεως 
νοµικές εργασίες. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η αµοιβή να υπολείπεται των 
ελαχίστων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 98 επ. του ως άνω Κώδικα. Κάθε 
συµφωνία για λήψη µικρότερης αµοιβής είναι άκυρη. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 307 
παρ. 1 του Π∆ 410/1995 (περί δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα) οι πληρεξούσιοι 
δικηγόροι, που διορίζονται από το δήµο ή κοινότητα αµείβονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Η αµοιβή τους µπορεί 
να ελαττωθεί, µε απόφαση του δικαστηρίου που δικάζει πίνακα αµοιβών τους έως το 
50% των κατωτάτων ορίων που ορίζονται στον Κώδικα, ύστερα από εκτίµηση της 
οικονοµικής καταστάσεως του δήµου ή της κοινότητος που έχει διορίσει τον 
δικηγόρο. 
∆ιατάξεις: 
Κωδ∆ικ: 1, 2, 38, 39, 46, 49, 63, 91, 92, 94, 98, 100, 107, 110, 170, 
ΑΚ: 713 επ., 
Π∆: 410/1995, άρθ. 307, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 637 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 716  
 
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Ελάχιστα όρια αµοιβών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 853 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ελάχιστα όρια αµοιβών δικηγόρων. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. Παραγραφή απαιτήσεων δικηγόρων. 
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- 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 
καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος υπάρχει όταν από την προηγούµενη 
συµπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε ή 
από τις περιστάσεις που µεσολάβησαν, η εκ των υστέρων άσκηση του δικαιώµατος 
έρχεται σε προφανή αντίθεση προς την ευθύτητα και την εντιµότητα που πρέπει να 
κρατούν στις συναλλαγές ή προς τα επιβαλλόµενα χρηστά συναλλακτικά ήθη ή προς 
τον κοινωνικό ή τον οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος, έτσι ώστε η ενάσκηση του 
δικαιώµατος αυτού να προσκρούει στις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου 
κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 34/2005). Η παραπάνω διάταξη, που έχει έντονο τον 
χαρακτήρα δηµοσίας τάξης, εφαρµόζεται και επί δικαιωµάτων που απορρέουν από 
άλλες, επίσης δηµοσίας τάξης διατάξεις, όπως είναι οι αξιώσεις των δικηγόρων προς 
καταβολή της ελάχιστης 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 δικηγόρων". 
- Κατά το άρθρο 190 του Κώδικα ∆ικηγόρων, οι απαιτήσεις των δικηγόρων για τις 
αµοιβές και τις δαπάνες τους παραγράφονται µετά από µία πενταετία, η οποία 
αρχίζει, αν µεν πρόκειται για διοικητικές υποθέσεις ή εξώδικες πράξεις, από το τέλος 
του έτους κατά το οποίο ενεργήθηκε η σχετική πράξη, αν δε πρόκειται για δίκες από 
το τέλος του έτους κατά το οποίο ενεργήθηκε από αυτούς η τελευταία διαδικαστική 
πράξη. Εξάλλου, κατά το άρθρο 251 ΑΚ, η παραγραφή αρχίζει από τότε που 
γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη, κατά δε το άρθρο 
261 ίδιου Κώδικα η παραγραφή που διακόπηκε µε την έγερση της αγωγής αρχίζει και 
πάλι µε την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Οι 
ανωτέρω διατάξεις του ΑΚ εφαρµόζονται συµπληρωµατικά στις ρυθµιζόµενες από το 
άρθρο 190 του Κώδικα ∆ικηγόρων περιπτώσεις, αφού ο Κώδικας περί ∆ικηγόρων δεν 
έχει σχετικές διατάξεις. Από όλες τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η αξίωση του 
δικηγόρου για την αµοιβή του γεννιέται και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη της 
από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο ενήργησε την εξώδικη πράξη ή την τελευταία 
διαδικαστική πράξη στη δίκη ή έπαυσε από οποιοδήποτε λόγο να εκπροσωπεί τον 
εντολέα του, ο χρόνος δε της παραγραφής αρχίζει από το τέλος του έτους, στο οποίο 
εµπίπτει η κατά τα ανωτέρω γένεση της αξιώσεως.  
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 251, 261, 281,  
Κωδ∆ικ: 92, 98, 100, 190, 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 251, 261, 281,  
Κωδ∆ικ: 92, 98, 100, 190, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Εργολαβία δίκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 



 

[19] 
 

Αριθµός απόφασης: 1909 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Εργολαβία δίκης. Εργολαβικό. Αµοιβή δικηγόρου. Ανάκληση 
εντολής. Εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 1, 2 παρ. 2, 38, 39, 46, 49, 63, 91, 92, 94, 170 και 248 
παρ.1 του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 648 
επ. και 713 επ. του ΑΚ, προκύπτει ότι ο δικηγόρος, ενεργώντας ελεύθερα έναντι του 
πελάτη του και µη διατελώντας σε σχέση εξάρτησης, είναι άµισθος δηµόσιος 
λειτουργός, ενώ η µεταξύ τους σχέση χαρακτηρίζεται ως αµειβόµενη εντολή και 
δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του αµοιβή για κάθε εργασία δικαστική ή 
εξώδικη. Η αµοιβή του δικηγόρου για τις υπηρεσίες που πρόσφερε καθορίζεται µε 
συµφωνία µεταξύ αυτού και του εντολέα του, ο οποίος οφείλει την αµοιβή, εφόσον 
έδωσε την εντολή επ' ονόµατι και για λογαριασµό του, ανεξάρτητα από το αν είναι 
διάδικος. Αν δεν υπάρχει ειδική συµφωνία, το ελάχιστο της αµοιβής ορίζεται από τις 
διατάξεις των άρθρ. 99 επ. του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Κατά τη διάταξη του άρθρ. 
92 παρ. 3 του ίδιου Κώδικα, επιτρέπεται συµφωνία που εξαρτά την αµοιβή ή το είδος 
αυτής από την έκβαση της δίκης ή του αποτελέσµατος ή από οποιαδήποτε άλλη 
αίρεση, κατά δε τη διάταξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου η συµφωνία που εξαρτά την 
αµοιβή από την έκβαση της δίκης τότε µόνο ισχύει, όταν ο δικηγόρος ανέλαβε την 
υποχρέωση να διεξαγάγει τη δίκη µέχρι τελεσιδικίας, χωρίς σε περίπτωση αποτυχίας 
να λάβει κάποια αµοιβή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η αµοιβή του δικηγόρου, 
ο οποίος ανέλαβε εργολαβικά τη διεξαγωγή της δίκης ή τη διεκπεραίωση της 
εργασίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 20% του αντικειµένου της δίκης, η δε 
σχετική απαίτηση τελεί υπό την αναβλητική αίρεση και γεννιέται όταν διεξαχθεί 
επιτυχώς η δίκη ή επιλυθεί µε συµβιβασµό ή διαφορά ή περατωθεί η εργασία. Ως 
επιτυχής έκβαση της δίκης άρα και ως πλήρωση της αιρέσεως, κατά την έννοια των 
πιο πάνω διατάξεων, νοείται το στάδιο της διαδικασίας κατά το οποίο ο εντολέας έχει 
τελεσίδικα δικαιωθεί από τις ενέργειες του εντολοδόχου δικηγόρου µε ικανοποιητική 
δικαστική ή εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η σχετική περί εργολαβίας δίκη 
συµφωνία δεν προϋποθέτει για το κύρος της την τήρηση έγγραφου τύπου, αφού η 
δικονοµικού χαρακτήρα διάταξη του άρθρ. 95 παρ.2 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, µε 
την οποία περιοριζόταν η απόδειξη της συµφωνίας αυτής µόνο µε έγγραφα ή όρκο 
και οµολογία, θεωρείται καταργηµένη από την εισαγωγή του ΚΠολ∆, κατ' εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 38 του ΕισΝΚΠολ∆ (εκτός αν αφορά εργατικές διαφορές, 
οπότε η συµφωνία του εργαζοµένου µε τον δικηγόρο πρέπει, σύµφωνα µε την παρ. 4 
του ίδιου άρθρ. 92 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων να καταρτίζεται εγγράφως και να 
γνωστοποιείται στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο).  
- Η τυχόν εγγράφως καταρτισθείσα συµφωνία δεν καθίσταται άκυρη αν δεν θεωρηθεί 
από την αρµόδια ∆ΟΥ, κατ' αρθρ. 8 παρ. 1 β του Ν. 1882/90, διότι η ρύθµιση της 
διατάξεως αυτής, που θεσπίσθηκε για την περιστολή της φοροδιαφυγής, δεν 
αποκλείει την εφαρµογή της διατάξεως του άρθρ. 671 παρ.1α του ΚΠολ∆, η οποία ως 
ειδικότερη διάταξη ρυθµίζει το παραδεκτό των αποδεικτικών µέσων στην ειδική αυτή 
διαδικασία, εποµένως και τη µη θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ σύµβαση 
εργολαβίας δίκης.  
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- Σε περίπτωση που ο εντολέας ανακαλέσει την εντολή κατά τη διάρκεια της 
εκκρεµοδικίας, δηλαδή πριν από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, ή την 
εξωδικαστική συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο 
άρθρο 170 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, δηλαδή αν η ανάκληση της εντολής είναι 
αδικαιολόγητη ο εντολέας υποχρεούται να καταβάλει στον δικηγόρο τη 
συµφωνηµένη αµοιβή, αν δε αυτή είναι δικαιολογηµένη αλλά από λόγους που δεν 
παρέχουν δικαίωµα άσκησης αγωγής κατά το άρθρο 73 του ΕισΝΚΠολ∆, έχει 
υποχρέωση να καταβάλει στον δικηγόρο τη δαπάνη που αυτός πραγµατοποίησε προς 
εκτέλεση της εντολής και µέχρι την ανάκληση της, καθώς και την υπολογιζόµενη 
κατά τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα αµοιβή αυτού για τις µέχρι τότε ενέργειές του. 
Το δικαίωµα του εντολέα να άρει την εµπιστοσύνη του από τον εντολοδόχο και να 
αφαιρέσει από αυτόν την ανατεθείσα υπόθεση ασκείται, σύµφωνα µε τα άρθρα 167 
και 724 του ΑΚ, µε µονοµερή και απευθυντέα στον αντισυµβαλλόµενο δηλαδή 
βουλήσεως, µε την περιέλευσή της δε στο πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται 
επέρχεται η λύση της εντολής. Η ανάκληση µπορεί να γίνει και προφορικά, ακόµη δε 
και σιωπηρά, αρκεί ο εντολέας να καταστήσει γνωστή τη βούλησή του αυτή στον 
εντολοδόχο.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 190 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, οι απαιτήσεις του 
δικηγόρου για την αµοιβή και τις δαπάνες του παραγράφονται µετά από µία 
πενταετία, η οποία αρχίζει, αν µεν πρόκειται για διοικητική υπόθεση ή εξώδικη 
πράξη, από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενεργήθηκε η σχετική πράξη, αν δε 
πρόκειται για δίκη από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενεργήθηκε η τελευταία 
διαδικαστική πράξη. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι η αξίωση του δικηγόρου για 
την αµοιβή του γεννιέται και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της από το χρονικό 
σηµείο κατά το οποίο ενήργησε την εξώδικη πράξη ή την τελευταία διαδικαστική 
πράξη στη δίκη ή έπαυσε από οποιοδήποτε λόγο να εκπροσωπεί τον εντολέα του, ο 
χρόνος δε της παραγραφής αρχίζει από το τέλος του έτους στο οποίο εµπίπτει η κατά 
το ανωτέρω γένεση της αξιώσεως, και στην περίπτωση της αδικαιολόγητης 
ανακλήσεως της εντολής, η αξίωση του δικηγόρου για την αµοιβή του γεννιέται και 
είναι δυνατή η επιδίωξή της από την ανάκληση της εντολής και παραγράφεται µετά 
από µία πενταετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η ανάκληση.  
- Σύµφωνα µε το άρθρ. 1 παρ. 1 του Ν∆ 400/1970 "περί ιδιωτικής επιχειρήσεως 
ασφαλίσεως", όλες οι ηµεδαπές και αλλοδαπές ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείµενο την άσκηση ασφάλισης, 
διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω Ν∆, υπόκεινται δε στην εποπτεία του 
Υπουργού Εµπορίου, που ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου Ν∆ κι έχει ως 
σκοπό την προστασία και εξασφάλιση των συµφερόντων των ασφαλισµένων και των 
δικαιούχων αποζηµίωσης από ασφαλιστική σύµβαση. Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του 
ίδιου Ν∆ η λειτουργία ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα προϋποθέτει άδεια, που 
χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου κατά κλάδο ασφάλισης και µπορεί 
να ανακληθεί µε τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Σύµφωνα µε την παρ. 
7 του αυτού άρθρου 3, η οποία προστέθηκε µε το άρθρ. 1 παρ. 2γ του Ν. 2170/1993, 
µε την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης 
ανακαλείται αυτοδικαίως η άδεια σύστασης και επέρχεται η λύση της. Με το άρθρ. 
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12 β του Ν∆ 400/1970, που προστέθηκε µε το άρθρ. 5 παρ. 2 του άνω Ν. 2170/1993, 
ρυθµίσθηκαν θέµατα εκκαθάρισης της ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας 
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, ειδικότερα δε θέµατα διορισµού και αρµοδιοτήτων 
του επόπτη και του εκκαθαριστή της ασφαλιστικής αυτής εκκαθάρισης. Κατά την 
παρ. 9 του ίδιου άρθρου, ύστερα από αίτηση των µετόχων ή εταίρων που 
αντιπροσωπεύουν άνω του 50% του κεφαλαίου της ασφαλιστικής επιχείρησης, του 
εκκαθαριστή ή του επόπτη, ο Υπουργός Εµπορίου µπορεί, εφόσον έχει περατωθεί η 
εκκαθάριση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, να κηρύξει τη λήξη της ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση δοσοληψιών εκτός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου 
συνεχίζεται κατά τις διατάξεις που διέπουν την εκκαθάριση του νοµικού προσώπου 
της επιχείρησης (κοινή εκκαθάριση). Ανεξάρτητα από την υπαγωγή της επιχείρησης 
στο καθεστώς της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, η περάτωση των εκτός του 
ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου εκκρεµών υποθέσεων, συνεχίζεται κατά τις διατάξεις 
της κοινής εκκαθάρισης. Η ασφαλιστική εκκαθάριση δεν επιφέρει αυτοδικαίως τη 
λύση της συµβάσεως των εργαζοµένων στην ασφαλιστική επιχείρηση ούτε συνιστά 
γεγονός ανώτερης βίας που την απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής των 
αποδοχών, έως ότου ο επόπτης ή ο εκκαθαριστής της ασφαλιστικής εκκαθάρισης 
καταγγείλει τη σύµβαση εργασίας. Η καταγγελία αυτή εκ µέρους του επόπτη ή του 
εκκαθαριστή λόγω της αδυναµίας αποδοχής της εργασίας των εργαζοµένων εξ αιτίας 
της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και της διακοπής των εργασιών της επιχείρησης είναι 
έγκυρη, εφόσον γίνει εγγράφως, έστω και αν δεν καταβληθεί η νόµιµη αποζηµίωση, 
την οποία οι εργαζόµενοι µπορεί να διεκδικήσουν κατά τη διαδικασία επαληθεύσεως 
όπως γίνεται δεκτό και στην πτώχευση, αφού ο θεσµός της ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης προσοµοιάζει µε τον θεσµό της πτώχευσης, διότι και οι δύο 
εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή τη σύµµετρη ικανοποίηση των δανειστών µε 
ανάλογες διαδικασίες. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 167, 648 επ., 713 επ., 724, 
Κωδ∆ικ: 1, 2, 38, 39, 46, 49, 63, 91, 92, 94, 170, 248, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11β, 
Ν∆: 400/1970, άρθ. 1, 3, 7, 12β, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 8, 2170/1993, άρθ. 5, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Εργολαβία δίκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1278 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Εργολαβία δίκης. Αµοιβή δικηγόρου. Ανάκληση εντολής. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρ. 96 παρ. 5 του Ν∆ 3026/1954 "περί του Κώδικος των ∆ικηγόρων", η 
συµφωνία που εξαρτά την αµοιβή του δικηγόρου από την έκβαση της δίκης, τότε 
µόνο ισχύει, όταν ο δικηγόρος ανέλαβε την υποχρέωση να διεξαγάγει τη δίκη µέχρι 
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τελεσιδικίας, χωρίς σε περίπτωση αποτυχίας να λάβει κάποια αµοιβή. Από τη διάταξη 
αυτή, σε συνδυασµό µε τη διάταξη της παρ. 4 του ίδιου άρθρου συνάγεται, ότι η 
αµοιβή του δικηγόρου που έχει συµφωνηθεί από την έκβαση της δίκης προϋποθέτει 
ότι η δίκη θα κερδηθεί τελεσιδίκως και συνεπώς ζήτηµα αµοιβής του δικηγόρου τότε 
µόνο δύναται να ανακύψει όταν κερδηθεί τελεσιδίκως η δίκη, από την έκβαση της 
οποίας είχε συµφωνηθεί ότι θα εξαρτάται η αµοιβή. Η περί εργολαβίας της δίκης ως 
άνω συµφωνία εξακολουθεί να υπάρχει και να ισχύει µέχρι περατώσεως τελεσιδίκως 
της δίκης, εκτός εάν καταργηθεί µε νεότερη αντίθετη συµφωνία, η οποία µπορεί να 
γίνει ατύπως και σιωπηρώς, αρκεί να προκύπτει ότι τα συµβαλλόµενα µέρη θέλησαν 
την κατάργηση της σύµβασης εργολαβίας δίκης και τον καθορισµό της αµοιβής του 
πληρεξουσίου δικηγόρου για κάθε δικαστική ή δικηγορική ενέργειά του, είτε µε βάση 
τη νέα συµφωνία, είτε µε βάση τα προβλεπόµενα ελάχιστα νόµιµα όρια της αµοιβής.  
- Κατά το άρθρ. 170 του ίδιου κώδικα, αν έχει συµφωνηθεί αµοιβή και ανακληθεί 
αδικαιολόγητα η εντολή προς τον δικηγόρο, ο εντολέας υποχρεούται να εκτελέσει 
αµέσως όλες τις υποχρεώσεις του από τη συµφωνία. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται 
ότι σε περίπτωση εργολαβίας δίκης, στην οποία υπάρχει συµφωνία περί αµοιβής, αν η 
εντολή προς τον δικηγόρο ανακληθεί αδικαιολόγητα, ο τελευταίος δικαιούται τη 
συµφωνηµένη αµοιβή υπό την προϋπόθεση ότι, αν δεν µεσολαβούσε η ανάκληση της 
εντολής, θα διεξήγε επιτυχώς τη δίκη στην οποία αφορούσε η εντολή µε βέβαιη 
κατάληξη την έκδοση ευνοϊκής για τον εντολέα του τελεσίδικης απόφασης. Η κρίση 
περί αυτού του δικαστηρίου της ουσίας είναι νοµική, διότι σχηµατίζεται από τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία ανέλεγκτα έγιναν δεκτά από αυτό, µε βάση α) 
γενικότερα κριτήρια αξίας, που αντλούνται από τις εκάστοτε κρατούσες αντιλήψεις 
πολιτισµού και β) τους κανόνες της κοινής πείρας και συνεπώς, ελέγχεται αναιρετικά 
για ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Εξάλλου, το 
δικαίωµα του εντολέα να άρει την εµπιστοσύνη του από τον εντολοδόχο και να 
αφαιρέσει από αυτόν την ανατεθείσα υπόθεση ασκείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 167 και 724 ΑΚ, µε µονοµερή και απευθυντέα στον αντισυµβαλλόµενο 
δήλωση βουλήσεως, η δε λύση της εντολής επέρχεται µε την περιέλευση αυτής στο 
πρόσωπο που απευθύνεται. Η ανάκληση της εντολής µπορεί να γίνει και σιωπηρά, 
αρκεί ο εντολέας να καταστήσει γνωστή τη βούλησή του αυτή στον εντολοδόχο.  
- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρ. 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ για έλλειψη νόµιµης 
βάσης ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα περιστατικά 
που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα του ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόστηκε, ώστε καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής της διάταξης, καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες στον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών που έγιναν 
δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντίθετα, δεν υπάρχει 
έλλειψη νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, διότι στην κρίση του αυτή προβαίνει το δικαστήριο 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρ. 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το 
πόρισµα και για τον λόγο αυτό καθίσταται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
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Κωδ∆ικ: 96, 167, 170, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
ΑΚ: 167, 724, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Πάγια αντιµισθία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 188 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Πρόσληψη δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία ή συστηµατική 
ανάθεση υποθέσεων µε πάγια αµοιβή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου τοµέα. Οι 
προβλεπόµενες προϋποθέσεις και οι εξαιρέσεις. Θυγατρική εταιρία του ΟΣΕ. Άκυρη 
σύµβαση. Το άρθρο 281 ΑΚ δεν εφαρµόζεται επί προτάσεως ισχυρισµού για 
ακυρότητα συµβάσεως που επήλθε λόγω παραβάσεως του νόµου. Λήψη ή µη υπόψη 
από το δικαστήριο πραγµάτων που προτάθηκαν κι έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης.  
- Κατά τα άρθρα 11 του Ν. 1649/1986, το Ν. 1868/1989 προβλέπεται η πρόσληψη µε 
ορισµένη διαδικασία δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία ή συστηµατική ανάθεση 
υποθέσεων µε πάγια αµοιβή, από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου τοµέα, είτε ιδιωτικού, 
είτε δηµοσίου δικαίου. Ειδικότερα θεσπίζεται µε γνώµονα το γενικότερο δηµόσιο 
συµφέρον ενιαία ρύθµιση σχετικά µε την επιλογή δικηγόρων, τόσο για την πρόσληψη 
σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, όσο και για την πρόσληψη στους διεπόµενους 
από το ιδιωτικό δίκαιο κρατικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις. Συνεπώς, οι 
προσλήψεις δικηγόρων στις επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα που 
γίνονται µετά την 10-10-1989, ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του σχετικού νόµου, 
χωρίς την τήρηση της διοικητικής αυτής διαδικασίας είναι άκυρες. Εξαίρεση όµως 
ισχύει για τους νοµικούς συµβούλους, δηλαδή τους δικηγόρους, οι οποίοι άσχετα µε 
τον τίτλο που κατέχουν και τον χαρακτηρισµό που τους δόθηκε κατά την πρόσληψή 
τους ή µεταγενέστερα, δεν ασχολούνται κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους 
προς τον εντολέα τους µε τη δικαστική εκπροσώπηση και το χειρισµό δικαστικών 
υποθέσεων αυτού έναντι τρίτων, αλλά περιορίζονται αποκλειστικά στην παροχή 
συµβουλών ή γνωµοδοτήσεων σ' αυτόν και τα όργανά του ή στην κατεύθυνση του 
χειρισµού των υποθέσεων από άλλους δικηγόρους, για τους οποίους δεν ισχύει η 
παραπάνω διαδικασία προσλήψεως τους.  
- Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία "ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" είναι θυγατρική εταιρία του Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ), αποτελεί επιχείρηση κοινής ωφέλειας, λειτουργεί 
χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις περί ανωνύµων εταιριών καθώς και εκείνες 
των επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
- Κατά τα άρθρα 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ και 281 ΑΚ, ιδρύεται αναιρετικός λόγος, όταν 
το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη του πράγµατα που 
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προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα, 
θεωρούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων οι οποίοι ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης και τείνουν στη θεµελίωση ή στην κατάλυση ή στην 
παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που έχει ασκηθεί µε την 
αγωγή, ένσταση ή αντένσταση. Για να ιδρυθεί ο πιο πάνω λόγος αναιρέσεως πρέπει ο 
προταθείς ισχυρισµός να είναι παραδεκτός και νόµιµος.  
- Το άρθρο 281 ΑΚ δεν εφαρµόζεται επί προτάσεως ισχυρισµού για ακυρότητα 
συµβάσεως που επήλθε λόγω παραβάσεως του νόµου, διότι η άκυρη σύµβαση δεν 
καθίσταται έγκυρη, έστω και αν η πρόταση ακυρότητας είναι καταχρηστική. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
Νόµοι: 1232/1982, άρθ. 9, 1256/1982, άρθ. 1, 1649/1986, άρθ. 11, 1868/1989, άρθ. 
18, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 720 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 718  
 
Εργατικό ατύχηµα - Υπαιτιότητα εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 792 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Εργατικό ατύχηµα. Ασθένεια κατά την εργασία ή εξ αφορµής 
αυτής. Έννοια βίαιου συµβάντος στην εργασία. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 551/1915, που κωδικοποιήθηκε µε το Β∆ της 
24-7/25-8-1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 38 
εδ. α' ΕισΝΑΚ), ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της 
εργασίας ή εξ αφορµής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο θεωρείται κάθε βλάβη η οποία 
είναι αποτέλεσµα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου που δεν θα 
ελάµβανε χώρα χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της υπό τις δεδοµένες 
περιστάσεις εκτελέσεως αυτής. Η ασθένεια του εργαζοµένου, η οποία επήλθε κατά 
την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορµής αυτής και είχε ως συνέπεια την ολική ή 
µερική ανικανότητά του για εργασία, συνιστά ατύχηµα υπό την προεκτεθείσα έννοια 
(δηλ. εργατικό), µόνο εφόσον προκλήθηκε από γεγονός αιφνίδιο και απρόβλεπτο και 
είναι άσχετη µε την ιδιοσυστασία του οργανισµού του παθόντος και την βαθµιαία 
εξασθένηση και φθορά του, λόγω της φύσεως και του είδους της εργασίας και των 
συνδεοµένων µε αυτή δυσµενών όρων. Ως ατύχηµα που επήλθε εξ αφορµής της 
εργασίας θεωρείται, κατά την προαναφερθείσα διάταξη, και εκείνο που δεν αποτελεί 
µεν άµεση συνέπεια της εκτελέσεως της εργασίας, συνδέεται όµως αιτιωδώς µε 
αυτήν. Η µετά την εκδήλωση της νόσου του εργαζοµένου εξακολούθηση της 
απασχολήσεώς του υπό τις ίδιες συνθήκες εργασίας, µε αποτέλεσµα την επιδείνωσή 
της, µετατρέπουν τις συνθήκες παροχής της εργασίας σε εξαιρετικά και ασυνήθιστα 
δυσµενείς και τους προσδίδουν το χαρακτήρα βίαιου συµβάντος, αφού ο εργοδότης, ο 
οποίος οφείλει να ρυθµίζει τα της εργασίας κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται η ζωή 
και η υγεία του εργαζοµένου, δεν µπορεί σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 662 ΑΚ, να 
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αξιώσει την απασχόληση του µισθωτού υπό τις ίδιες συνθήκες, οι οποίες λόγω της 
νόσου του τελευταίου καθίστανται ιδιαίτερα δυσµενείς.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 28, 662, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
ΚΠολ∆: άρθ. 559, 580, 
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 1, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΝοΒ 2008, σελίδα 2453 * ΕΕ∆ 2009, σελίδα 359 * 
ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 71 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 738  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 645 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Καταγγελία σύµβασης εργασίας µισθωτών που έχουν 
συµπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Χορήγηση αποζηµιώσεων. 
Περιπτώσεις καταβολής µειωµένης αποζηµίωσης. Προϋπόθεση. Μεταβολή 
προσώπου εργοδότη. Αυτεπάγγελτος έλεγχος της κλήτευσης του διαδίκου. Συζήτηση 
ωσεί παρών. Εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της αναιρεθείσας απόφασης. 
Επαναφορά πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση.  
- Καταγγελία σύµβασης εργασίας µισθωτών που έχουν συµπληρώσει τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Χορήγηση αποζηµιώσεων. Κατά το δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 8 του Ν. 3198/1955, όπως ήδη ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το 
άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/1976, ορίζεται ότι µισθωτοί εν γένει υπαγόµενοι στην 
ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού, για τη χορήγηση συντάξεως, 
εφόσον συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν τις προς λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος 
προϋποθέσεις, µπορούν, αν µεν έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη να αποχωρούν 
από την εργασία, αν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου είτε να αποχωρούν είτε να 
αποµακρύνονται από την εργασία τους από τον εργοδότη τους, λαµβάνοντας σ' όλες 
τις περιπτώσεις αυτές, οι µεν επικουρικώς ασφαλισµένοι τα 40%, οι δε µη 
ασφαλισµένοι επικουρικώς τα 50% της αποζηµιώσεως την οποία δικαιούνται κατά τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της 
συµβάσεως εργασίας εκ µέρους του εργοδότη. Για την χορηγούµενη, στους 
αποχωρούντες ή αποµακρυνόµενους µισθωτού, αποζηµίωση εφαρµόζονται όλα τα 
οριζόµενα από τις διατάξεις του Ν. 3198/1955 και του Ν. 2112/1920. 
- Περιπτώσεις καταβολής µειωµένης αποζηµίωσης. α) Στις συµβάσεις εργασίας 
αόριστου χρόνου (είτε πρόκειται για έγκυρη σύµβαση εργασίας είτε για απλή σχέση 
εργασίας) για διευκόλυνση της ανανεώσεως του προσωπικού των επιχειρήσεων, 
εισάγεται ως κίνητρο η καινοτοµία ότι µειώνεται η οφειλόµενη αποζηµίωση σε 
περίπτωση καταγγελίας της συµβάσεως από τον εργοδότη όταν ο εργαζόµενος έχει 
συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος β) ∆ικαίωµα 
λήψεως της ίδιας µειωµένης αποζηµιώσεως από τον εργαζόµενο ιδρύεται σε 
περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασίας υπό τις ίδιες συνθήκες. γ) 
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Μειωµένη αποζηµίωση καταβάλλεται και στις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου 
όταν αυτές λύνονται µε τις προϋποθέσεις της, µετά από καταγγελία της συµβάσεως 
από τον εργοδότη ή τον εργαζόµενο για σπουδαίο λόγο, καταγγελία που έγινε πριν 
από το συµβατικό χρόνο λήξεως της συµβάσεως  
- Προϋποθέσεις καταβολής µειωµένης αποζηµίωσης. Μόνη προϋπόθεση της 
αξιώσεως του µισθωτού για καταβολή της µειωµένης αποζηµιώσεως αποτελεί η 
συνδροµή στο πρόσωπο αυτού των προϋποθέσεων της συνταξιοδοτήσεως λόγω 
γήρατος από το Ι.Κ.Α..  
- Μεταβολή προσώπου εργοδότη. Σύµφωνα µε το 3 παρ. 1 και 2 του Π∆ 572/1988, µε 
το οποίο η ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε προς την οδηγία του Συµβουλίου της 
Ε.Ο.Κ. 77/187/14-2-1977, η µεταβολή του προσώπου του εργοδότη, εφόσον 
διατηρείται η ταυτότητα της επιχειρήσεως και η οικονοµική της δραστηριότητα, 
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάµενες 
εργασιακές σχέσεις. Εποµένως στην περίπτωση αυτήν ο χρόνος υπηρεσίας για τον 
υπολογισµό της ως άνω αποζηµιώσεως θα υπολογιστεί από την αρχική πρόσληψη, η 
δε αποζηµίωση θα βαρύνει εξολοκλήρου τον τελευταίο εργοδότη. 
- Αυτεπάγγελτος έλεγχος της κλήτευσης του διαδίκου. Αν κλητεύθηκε νόµιµα και 
εµπρόθεσµα ο διάδικος προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει 
κλητευθεί.  
- Λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης. Κατά την έννοια του 
άρθρου 559 αριθ. 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 αυτό διατυπώνεται στην 
απόφαση σαφώς.  
- Εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της αναιρεθείσας απόφασης. Κατά το άρθρο 579 
παρ. 2 ΚΠολ∆, αν αποδεικνύεται προαποδεικτικώς εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση 
της απόφασης που αναιρέθηκε, ο 'Άρειος Πάγος, αν υποβληθεί αίτηση µε το 
αναιρετήριο ή µε τις προτάσεις ή µε αυτοτελές δικόγραφο που κατατίθεται στη 
γραµµατεία του Αρείου Πάγου ως την παραµονή της συζήτησης, διατάζει µε την 
αναιρετική απόφαση την επαναφορά των πραγµάτων στην κατάσταση που υπήρχε 
πριν από την εκτέλεση.  
- Αίτηση για επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. Στην περίπτωση, 
της υποβολής της αιτήσεως µε τις προτάσεις επί της αναιρέσεως, δεν τίθεται ως όρος 
του παραδεκτού αυτής η κατάθεση των προτάσεων είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από τη δικάσιµο, όπως απαιτείται, κατά το άρθρο 570 παρ. 1 ίδιου Κώδικα, όταν µε 
αυτές προβάλλονται ενστάσεις ως προς το παραδεκτό ή το εµπρόθεσµο της αιτήσεως 
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αναιρέσεως επί των πρόσθετων λόγων, εφόσον αρκεί οι προτάσεις αυτές να 
κατατέθηκαν µέχρι τη συζήτηση της υποθέσεως. Επίσης, δεν απαιτείται για τη 
συζήτηση της αιτήσεως η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήµου επί της αξίας του 
αντικειµένου στο οποίο αναφέρεται, γιατί η επαναφορά των πραγµάτων στην 
προηγούµενη κατάσταση διατάσσεται για την άρση της αδικίας που έγινε στον 
αναιρεσείοντα από την εκτέλεση της αποφάσεως που αναιρέθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 672, 
ΚΠολ∆: 242, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 570, 576, 579, 580, 
Νόµοι: 2112/1920, 3514/1928, αρθ. 8, 3198/1955, αρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
435/1976, αρθ. 5, 
Ν∆: 3789/1957, αρθ. 8 
Π∆: 572/1988, αρθ. 3 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΕΕ∆ 2009, σελίδα 230 * ∆ΕΕ 2009, σελίδα 361 * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 731  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταγγελία σύµβασης ορισµένου χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 787 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Σύµβαση ορισµένου χρόνου. ∆υνατότητα πρόωρης 
απαλλαγής από τη συµβατική δέσµευση. Συµφωνία για δικαίωµα καταγγελίας εκ 
µέρους του εργοδότη. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 669 ΑΚ προκύπτει, ότι σύµβαση ορισµένου χρόνου 
υπάρχει όταν τα µέρη συµφωνούν ότι αυτή θα διαρκέσει έως ορισµένο χρονικό 
σηµείο, µε την πάροδο του οποίου η σύµβαση λήγει αυτόµατα, χωρίς να απαιτείται 
καταγγελία ή προειδοποίηση για την επερχόµενη λήξη ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 
από τα µέρη. Στη σύµβαση δε αυτή η συµφωνηµένη διάρκειά της αποτελεί την 
ανώτατη, αλλά συγχρόνως και την ελάχιστη διάρκεια, έως τη συµπλήρωση της 
οποίας τα µέρη δεσµεύονται να παραµείνουν στη σύµβαση. Πρόωρη απαλλαγή τους 
από τη συµβατική δέσµευση είναι δυνατή µόνο αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, 
σύµφωνα µε το άρθρο 672 ΑΚ. Όµως τα µέρη, έχουν τη δυνατότητα, στα πλαίσια της 
ελευθερίας των συµβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ), να αµβλύνουν την έντονη δέσµευσή 
τους, που συνεπάγεται η σύµβαση ορισµένου χρόνου και να θέσουν ένα χρονικό 
σηµείο έως το οποίο, κατ' ανώτατο όριο, θα διαρκέσει η σύµβαση, συµφωνώντας 
όµως παράλληλα, ότι θα έχουν δικαίωµα µονοµερούς λύσεως και πριν από την 
πάροδο της ορισµένης διάρκειας. Είναι δε ακόµη δυνατή και η συµφωνία ότι 
δικαίωµα καταγγελίας θα έχει µόνο το ένα µέρος λ.χ ο εργοδότης, οπότε χρονική 
δέσµευση υπάρχει από το άλλο µέρος. Στην περίπτωση αυτή η ορισµένου χρόνου 
σύµβαση εργασίας, όσο διαρκεί η λειτουργία της τελεί υπό διαλυτική αίρεση, η 
οποία, αν πληρωθεί µε την άσκηση από τον εργοδότη του δικαιώµατος της 
καταγγελίας, µεταπίπτει και µάλιστα εξαρχής σε σύµβαση αορίστου χρόνου και 
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λύεται δια µόνης της καταγγελίας, µε τις διατυπώσεις, όµως, του άρθρου 5 του N. 
3198/1955. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 669, 672, 
ΚΠολ∆: 527, 559 αριθ. 8,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΕΕ∆ 2008, σελίδα 1187 * ΝοΒ 2008, σελίδα 2453 * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 729  
 
Μισθός - Υπερηµερία εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1011 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Υπερηµερία εργοδότη ως προς την αποδοχή εργασίας του 
µισθωτού και συνέπειες αυτής. Υποχρέωση καταβολής µισθού, αλλά έκπτωση από 
κάθε τι που ωφελήθηκε ο µισθωτός από τη µαταίωση της εργασίας του. Πότε είναι 
καταχρηστική η αξίωση του µισθωτού για καταβολή αποδοχών κατά το διάστηµα της 
υπερηµερίας του εργοδότη. 
- Κατά το άρθρο 656 ΑΚ, αν ο εργοδότης έγινε υπερήµερος, ως προς την αποδοχή 
της εργασίας, ο εργαζόµενος έχει το δικαίωµα ν' απαιτήσει το µισθό χωρίς να είναι 
υποχρεωµένος να παράσχει την εργασία του σε άλλο χρόνο. Ο εργοδότης όµως έχει 
το δικαίωµα να εκπέσει από το µισθό κάθε τι που ο εργαζόµενος ωφελήθηκε από τη 
µαταίωση της εργασίας του ή από την παροχή της αλλού. Από τη διάταξη αυτή 
συνάγεται ότι, εφόσον υπάρχει έγκυρη σύµβαση εργασίας, η οποία δεν έχει λυθεί 
νοµίµως και ο εργοδότης αρνείται ν' αποδεχθεί τις υπηρεσίες του µισθωτού, που 
αυτός πραγµατικώς και προσηκόντως του προσφέρει, τότε ο εργοδότης περιέρχεται 
σε υπερηµερία και έχει την υποχρέωση να καταβάλει στο µισθωτό τις αποδοχές που 
εκείνος θα ελάµβανε, σύµφωνα µε την εργασιακή σύµβαση και το νόµο (ΣΣΕ ή ∆Α), 
εάν δε µεσολαβούσε ή άρνηση του τελευταίου να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του. Από 
τις αποδοχές αυτές όµως, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα ν' αφαιρέσει την ωφέλεια που 
απεκόµισε ο µισθωτός από τη µαταίωση της εργασίας του, δηλαδή από τη 
χρησιµοποίηση του χρόνου του, που έµεινε ελεύθερος λόγω της υπερηµερίας του 
εργοδότη, και (ο µισθωτός) από την αξιοποίηση αυτής, είτε αυτοαπασχολούµενος είτε 
απασχολούµενος σε άλλο εργοδότη, απεκόµισε ωφέλεια. Αντίθετα, δεν αφαιρείται η 
ωφέλεια που προέρχεται από την αξιοποίηση εκ µέρους του µισθωτού του εκτός του 
ωραρίου εργασίας χρόνου του. ∆ηλαδή, πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ 
της υπερηµερίας του εργοδότη και της ωφέλειας του µισθωτού. Περαιτέρω το, κατά 
την προαναφερόµενη διάταξη του άρθρου 656 ΑΚ, δικαίωµα του µισθωτού, ν' 
αξιώσει από τον υπερήµερο, ως προς την αποδοχή της εργασίας του, εργοδότη τις 
αποδοχές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα της υπερηµερίας του, υπόκειται 
στον περιορισµό από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και εντεύθεν απαγορεύεται η 
άσκηση αυτού, όταν υπερβαίνει, κατά τρόπο προφανή, τα επιβαλλόµενα από την 
καλή πίστη, ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος 
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όρια. Τέτοια υπέρβαση υφίσταται όταν ο µισθωτός, µολονότι µπορούσε να παράσχει 
ανάλογη προς την ειδικότητά του εργασία σε άλλον εργοδότη, εντούτοις παρέµεινε 
άνεργος αδικαιολόγητα κατά τον χρόνο υπερηµερίας του εργοδότη, για να εισπράξει 
από αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές και να µαταιώσει το δικαίωµα εκείνου να 
καταλογίσει την ωφέλεια στις αποδοχές υπερηµερίας. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 656 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1000  
 
Μισθός - Υπερηµερία εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 203 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αξίωση εργαζοµένου για µισθούς υπερηµερίας λόγω άκυρης 
καταγγελίας της εργασιακής του συµβάσεως. Προϋποθέσεις καταχρηστικής άσκησης 
δικαιώµατος. Ποια είναι τα πράγµατα που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης.  
- Κατά τα άρθρα 281 και 656 ΑΚ, το δικαίωµα του εργαζόµενου να αξιώσει µισθούς 
υπερηµερίας λόγω άκυρης καταγγελίας της εργασιακής του συµβάσεως υπόκειται, 
όπως κάθε άλλο δικαίωµα, στους περιορισµούς του άρθρου 281 ΑΚ. Απαγορεύεται 
δηλαδή η άσκησή του, αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή 
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. 
Τέτοια υπέρβαση υπάρχει, όταν ο εργαζόµενος παραµένει θεληµατικά άνεργος, 
αποφεύγοντας αδικαιολόγητα και κακόβουλα να επιδιώξει την εξεύρεση άλλης 
εργασίας, την οποία µπορεί να ανεύρει και να παράσχει ευχερώς, κατά το διάστηµα 
της υπερηµερίας του εργοδότη του, για να εισπράττει από αυτόν, χωρίς να εργάζεται, 
τους µισθούς υπερηµερίας. Για να θεωρηθεί δηλαδή καταχρηστική η άσκηση του 
δικαιώµατος του εργαζόµενου να ζητήσει µισθούς υπερηµερίας, απαιτείται δόλια και 
κακόβουλη αποφυγή της απασχολήσεώς του και δεν αρκεί ότι δεν βρήκε άλλη 
εργασία από αµέλεια. Για να είναι όµως ορισµένη η σχετική ένσταση του εργοδότη 
πρέπει αυτός να αναφέρει την εργασία, την οποία αυτός µπορούσε να εκτελέσει, 
χωρίς να είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται συγκεκριµένη επιχείρηση και τους 
λόγους για τους οποίους είναι κακόβουλη η µη απασχόλησή του αλλού, καθώς και 
την ωφέλεια που θα αποκόµιζε. Τα ίδια στοιχεία πρέπει να αναφέρονται και στην 
απόφαση του δικαστηρίου, για να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 του ΚΠολ∆, πράγµατα που έχουν ουσιώδη επιρροή στην 
έκβαση της δίκης είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί οι οποίοι παραδεκτώς 
προτεινόµενοι στηρίζουν κατά το νόµο αυτοτελή αίτηση ή ανταίτηση των διαδίκων, 
όχι δε και εκείνοι που συνιστούν αιτιολογηµένη άρνηση των ισχυρισµών ή αιτήσεων 
του αντιδίκου ή επιχειρήµατα προς υποστήριξη των απόψεων των διαδίκων. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 656,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
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Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 990  
 
Μονοµερής βλαπτική µεταβολή - Μεταβολή όρων εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 859 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆υσµενής για το µισθωτό µεταβολή των όρων της συµβάσεως 
εργασίας. Ισοδύναµες επάλληλες αιτιολογίες, οι οποίες στηρίζουν αυτοτελώς η 
καθεµία το διατακτικό της απόφασης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 652 παρ. 1, 656, 349 ΑΚ, 7 
παρ. 1 Ν. 2112/1920 και 5 παρ. 3 Ν. 3198/1955 προκύπτει ότι η µονοµερής από τον 
εργοδότη και δυσµενής για το µισθωτό µεταβολή των όρων της συµβάσεως εργασίας 
δε συνεπάγεται χωρίς άλλο τη λύση της αλλά παρέχει το δικαίωµα στο µισθωτό είτε 
να θεωρήσει τη µεταβολή αυτή ως άτακτη καταγγελία της συµβάσεως εκ µέρους του 
εργοδότη και να ζητήσει την καταβολή της νόµιµης αποζηµιώσεως είτε, εµµένοντας 
στη σύµβαση, να αξιώσει την τήρηση των όρων της και την αποδοχή της εργασίας 
του από τον εργοδότη σύµφωνα µε το πριν τη µεταβολή περιεχόµενο της συµβάσεως 
και, σε περίπτωση αρνήσεως του εργοδότη να αποδεχθεί την εργασία αυτή, να 
ζητήσει µισθούς υπερηµερίας.  
- Σύµφωνα µε το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού του ΟΣΕ, που κυρώθηκε µε την 
47748/27.9.1972 Α.Υ. Εθν. Οικον.- Μεταφορ. (κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 2, 3 και 
5 του άρθρου 12 του Ν∆ 674/970, όπως η παρ. 3 αντικατ. µε το άρθρο 5 του Ν∆ 
1116/1972), δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 827/11.10.1972, κωδικοποιήθηκε µε την 
3285/24.6.1980 απόφαση του ∆. Σ. του ΟΣΕ (ΦΕΚ Β' 689/22.7.1980) και έχει ισχύ 
νόµου, το προσωπικό συνδέεται µε τον ΟΣΕ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 
διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο (άρθρο 3 παρ. 1), αποχωρεί δε αυτοδικαίως της 
υπηρεσίας λόγω συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας (άρθρο 103 παρ. 1). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1, 4 παρ. 2 και 8 παρ. 1 του 
Ν. 1648/1986 "περί προστασίας πολεµιστών, αναπήρων και θυµάτωνπολέµου και 
µειονεκτούντων προσώπων" συνάγεται ότι, µεταξύ του εργοδότη που υπόκειται στην 
υποχρέωση προσλήψεως και του µισθωτού, που προστατεύεται και τοποθετείται σ' 
αυτόν, συνάπτεται σύµβαση εργασίαςαναγκαστική για τον εργοδότη, τη 
δικαιοπρακτική βούληση του οποίου αναπληρώνει η απόφαση της επιτροπής του 
αρθρ. 8 παρ. 1. Η σύµβαση αυτή εργασίας τελειούται µε την εµφάνιση του 
τοποθετούµενου µισθωτού για την ανάληψη εργασίας του. Ο τοποθετούµενος 
εξοµοιώνεται πλήρως, ανάλογα µε τα προσόντα του, µε το υπόλοιπο προσωπικό ως 
προς τους όρους εργασίας, την αµοιβή, τις προαγωγές και γενικά τις συνθήκες 
εργασίας µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 11 για την απόλυση 
του, προκειµένου δε για επιχείρηση ή εκµετάλλευση, των οποίων το προσωπικό 
διέπεται απόειδικές διατάξεις ή από κανονισµό νοµοθετικής ισχύος που διακρίνουν το 
προσωπικό σε τακτικό και έκτακτο, για το οποίο (έκτακτο) σε αντίθεση προς τους 
τακτικούς δεν προβλέπεται βαθµολογική εξέλιξη (όπως ο ΓΕΚΑΠ/ΟΣΕ), ο 
τοποθετούµενος σε αυτήν εντάσσεται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως αµέσως µε την 



 

[31] 
 

πρόσληψη του στο τακτικό προσωπικό. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 
1648/1986 η σχέση εργασίας των προσώπων που τοποθετούνται µε τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου ή των προσώπων που έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις για τους πολεµιστές µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ή των ατόµων 
µε ειδικές ανάγκες τουπρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1, ανεξαρτήτως αν έχουν προσληφθεί υποχρεωτικά ή όχι, λύεται 
αυτοδικαίως, µόλις συµπληρώσουν το όριο ηλικίας που ορίζεται από τον εσωτερικό 
κανονισµό ή τον οργανισµό της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης που έχει ισχύνόµου, 
εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή 
αναπηρίας. Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές, διατηρούνται στην επιχείρηση 
εωσότου τις αποκτήσουν και πάντως όχι πέρα από το εξηκοστό έβδοµο (67°) έτος της 
ηλικίας τους. Με το άρθρο 15 του Ν. 2643/1998 καταργήθηκε ο Ν. 1648/1986 και 
ήδη µε το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2643/1998 ορίζεται ότι: "Η σχέση εργασίας των 
προσώπων που τοποθετούνται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή των προσώπων 
που έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τους πολεµιστές 
µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες του πρώτου 
εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως αν έχουν 
προσληφθεί υποχρεωτικά ή όχι, λύεται: α) Αυτοδικαίως µόλις συµπληρώσουν το όριο 
ηλικίας, που ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισµό ή τον οργανισµό της επιχείρησης 
ή εκµετάλλευσης, που έχει ισχύ νόµου, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για 
πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις 
αυτές διατηρούνται στην επιχείρηση εωσότου τις αποκτήσουν και πάντως όχι πέρα 
από το εξηκοστό έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας τους".  
- Όταν η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση έχει δύο ισοδύναµες επάλληλες αιτιολογίες, οι 
οποίες στηρίζουν αυτοτελώς η καθεµία το διατακτικό της, και η µία αιτιολογία από 
αυτές δεν πλήττεται τελεσφόρως και λυσιτελώς µε ειδικό λόγο αναίρεσης, η αναίρεση 
θα απορριφθεί ως αλυσιτελής, κατ' αρθ. 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 του ΚΠολ∆, όσο 
απευθύνεται κατά της µίας εκ των δύο αιτιολογιών, εφόσον η µη πληττόµενη 
τελεσφόρως αιτιολογία στηρίζει αυτοτελώς το διατακτικό της απόφασης.  
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 341, 648, 652, 656, 
Νόµοι: 2112/1920 άρθ. 7, 3198/1955 άρθ. 5, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Μονοµερής βλαπτική µεταβολή - Μεταβολή όρων εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1370 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Μονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας. 
- Κατά το άρθρο 7 εδ. α του Ν. 2112/1920 "πάσα µονοµερής µεταβολή των όρων της 
υπαλληλικής συµβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλο, θεωρείται ως καταγγελία αυτής 
δι' ην ισχύουν αι διατάξεις του παρόντος νόµου". Κατά τον όρο της διάταξης αυτής 
"µονοµερής µεταβολή" θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον 
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εργοδότη, που γίνεται κατ' αθέτηση της εργασιακής σύµβασης, ανεξάρτητα αν είναι 
αυτή επωφελής ή βλαπτική για τον εργαζόµενο. Για την εφαρµογή όµως της εν λόγω 
διάταξης απαιτείται η µονοµερής µεταβολή των όρων εργασίας να είναι βλαπτική για 
τον εργαζόµενο, δηλαδή να προκαλεί σ' αυτόν άµεση ή έµµεση υλική ή ηθική ζηµία. 
Σε περίπτωση που η ανωτέρω µονοµερής µεταβολή δεν είναι αντίθετη προς το νόµο 
και τους όρους της συµβάσεως και γίνεται κατ' ενάσκηση του διευθυντικού 
δικαιώµατος του εργοδότη, ο εργαζόµενος προστατεύεται µόνο από τη διάταξη του 
άρθρου 281 ΑΚ, η οποία απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώµατος. Από τις 
προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι στην περίπτωση σύµβασης παροχής 
εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, εάν ο εργοδότης προβεί σε µονοµερή 
βλαπτική για το µισθωτό µεταβολή των όρων εργασίας, ο µισθωτός έχει διαζευκτικώς 
τις εξής δυνατότητες: α) να αποδεχθεί τη µεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύµβαση 
τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη, εφόσον δεν αντίκειται σε 
απαγορευτική διάταξη του νόµου ή τα χρηστά ήθη, β) να θεωρήσει την πράξη αυτή 
του εργοδότη καταγγελία, εκ µέρους του, της εργασιακής σύµβασης και να απαιτήσει 
την καταβολή της αποζηµίωσης που προβλέπεται από το Ν. 2112/1920, και γ) να 
εµµείνει στην τήρηση των συµβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του 
σύµφωνα µε τους προ της µεταβολής όρους, οπότε εάν ο εργοδότης δεν αποδεχθεί" 
αυτή καθίσται υπερήµερος περί την αποδοχή της εργασίας και οφείλει µισθούς 
υπερηµερίας ή, εκφράζοντας την αντίδραση του να παράσχει τη νέα εργασία του και 
να προσφύγει στο δικαστήριο, ζητώντας να υποχρεωθεί ο εργοδότης του να τον 
απασχολεί σύµφωνα µε τους προ της µεταβολής όρους. Βλαπτική δε µεταβολή 
υπάρχει και όταν ο εργοδότης αναθέτει στο µισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, 
σε σχέση µε τη συµβατική, µε δυσµενείς οικονοµικές και ηθικές συνέπειες. Τέλος δεν 
συντρέχει περίπτωση βλαπτικής µεταβολής, όταν µε τη σύµβαση εργασίας έχει 
συµφωνηθεί εκ των προτέρων ότι ο εργοδότης δικαιούται να προβεί µονοµερώς σε 
µεταβολή των όρων της σύµβασης και τα όρια αυτά της µεταβολής καθορίζονται 
επακριβώς, µέσα δε στα όρια αυτά ο εργοδότης προβαίνει στη µεταβολή των όρων 
της σύµβασης, έστω και σε βάρος του εργαζόµενου, γιατί τότε πρόκειται όχι για 
µονοµερή, αλλά για συµφωνηµένη µεταβολή, η οποία είναι νόµιµη, εφόσον δεν 
προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη και στο άρθρο 281 ΑΚ. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 281,  
Νόµοι: 2112/1920 αρθ. 7, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Μονοµερής βλαπτική µεταβολή - Μετάθεση µισθωτού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1087 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Μονοµερής βλαπτική µεταβολή. Μεταβολή όρων εργασίας. 
∆ιευθυντικό δικαίωµα. Μετάθεση εργαζοµένου. ∆υσµενής µεταβολή. Μεταφορά 
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έδρα επιχείρησης. Καταχρηστική άσκηση διευθυντικού δικαιώµατος. Βοήθηµα 
ειδικής αποστέγασης. Ωράριο εργασίας. Υπερεργασία. Χρόνος εργασίας. 
- Ως χρόνος εργασίας νοείται ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόµενος 
µπορεί αλλά και οφείλει να παράσχει την εργασία του. ∆εν µπορεί, εποµένως, χωρίς 
συµφωνία να τεθεί ζήτηµα υπερωριακής απασχόλησης, στην περίπτωση αυτή. 
Περαιτέρω ο εργοδότης, κάνοντας χρήση του διευθυντικού του δικαιώµατος 
δικαιούται να καθορίζει, επιδιώκοντας την οργάνωση της επιχείρησής του κατά τον 
προσφορότερο τρόπο, την έκταση της προς εργασίας υποχρέωσης του εργαζόµενου 
στην επιχείρησή του, και ειδικότερα να προσδιορίζει το είδος, τον τόπο και τον χρόνο 
παροχής της εργασίας, εποµένως και να µεταθέτει τον εργαζόµενο σε άλλο τόπο, αν η 
επιχειρηµατική δραστηριότητα σε περισσότερους τόπους, εφόσον το δικαίωµά του 
τούτο σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση δεν περιορίζεται είτε από ειδική διάταξη 
νόµου, είτε από την εργασιακή σύµβαση. Εξάλλου, η εφαρµογή του άρθρου 281 ΑΚ 
προϋποθέτει ύπαρξη δικαιώµατος και άσκηση του δικαιώµατος αυτού. 
- Για να θεωρηθεί ο χρόνος µετάβασης από τον τόπο κατοικίας του εργαζόµενου στον 
τόπο παροχής της εργασίας του ως χρόνος εργασίας απαιτείται θετική δήλωση των 
βουλήσεων των µερών, η οποία στηρίζεται στη φυσική ευχέρεια κάθε προσώπου, που 
έχει ικανότητα δικαίου και δικαιοπραξίας, να καταρτίζει µε τρίτους συµβάσεις ή ν' 
αποκρούει την κατάρτισή τους. Η εξουσία αυτή, που αποτελεί έκφανση του κατά το 
άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, ατοµικού δικαιώµατος για ανάπτυξη της 
προσωπικότητας και ελεύθερη επαγγελµατική και οικονοµική δράση, ως εκ της 
φύσεώς της, δεν υπόκειται σε περιορισµούς του άρθρου 281 ΑΚ, το οποίο 
προϋποθέτει, όπως προαναφέρθηκε, άσκηση συγκεκριµένου δικαιώµατος, 
παρεχόµενου στον δικαιούχο από θετική διάταξη δικαίου και αποσκοπεί στην 
προστασία του ιδιωτικού συµφέροντος.  
- Εποµένως, ο εργαζόµενος, ο οποίος αφιερώνει αρκετό από τον χρόνο του για την 
µετάβαση από την κατοικία του στον τόπο εργασίας και για την επιστροφή του, για 
τον οποίο η εργασιακή σύµβασή του ρητώς δεν τον συµπεριλαµβάνει στον χρόνο της 
εργασίας ή για τον οποίο δεν προβλέπεται ή δεν υπάρχει όρος στη σύµβαση, δεν έχει 
δικαίωµα, επικαλούµενος ότι ο εργοδότης άσκησε καταχρηστικώς τη φυσική 
ευχέρεια που είχε ν' αρνηθεί την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου ως χρόνου 
υπερωριακής εργασίας, ν' αξιώσει αποζηµίωση. 
- Στην περίπτωση της σύµβασης παροχής εξαρτηµένης εργασίας αόριστου χρόνου, 
εάν ο εργοδότης προβεί σε µονοµερή βλαπτική για το µισθωτό µεταβολή τω όρων 
εργασίας ή, κατά την άσκηση του διευθυντικού δικαιώµατός του, προβεί, κατά 
κατάχρηση αυτού, στον προσδιορισµό της παροχής εργασίας, ο µισθωτός έχει 
διαζευτικώς τις εξής δυνατότητες: α) Να αποδεχθεί τη µεταβολή, οπότε συνάπτεται 
νέα σύµβαση, τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη, εφόσον δεν 
αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του νόµου ή στα χρηστά ήθη, β) Να θεωρήσει 
την πράξη αυτή του εργοδότη καταγγελία, εκ µέρους του, της εργασιακής σύµβασης 
και ν' απαιτήσει την καταβολή της αποζηµίωσης, που προβλέπεται από το Ν. 
2112/1920, γ) Να εµµείνει στην τήρηση των συµβατικών όρων, προσφέροντας τις 
υπηρεσίες του σύµφωνα µε τους προ της µεταβολής όρους, οπότε, εάν ο εργοδότης 
δεν αποδεχθεί αυτή, καθίσταται υπερήµερος περί την αποδοχή της εργασίας και 
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οφείλει µισθούς υπερηµερίας ή εκφράζοντας την αντίθεσή του, να παράσχει τη νέα 
εργασία του και να προσφύγει στο δικαστήριο, ζητώντας να υποχρεωθεί ο εργοδότης 
του να τον απασχολεί σύµφωνα µε τους προ της µεταβολής όρους. Η µεταβολή των 
όρων της εργασίας παύει να είναι µονοµερής εφόσον ο µισθωτός αποδεχθεί αυτής 
ρητά ή σιωπηρά, οπότε, όπως προαναφέρθηκε, καταρτίζεται εγκύρως νέα σύµβαση, 
τροποποιητική της αρχικής, και έτσι ο εργαζόµενος δε µπορεί ν' ασκήσει τις ανωτέρω 
υπό στοιχ. β' και γ' αξιώσεις. Σιωπηρή αποδοχή συνιστά η επί µακρόν χρονικό 
διάστηµα αδιαµαρτύρητη και ανεπιφύλακτη συµµόρφωση του µισθωτού στους νέους 
όρους εργασίας. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 258, 281, 288, 361, 652, 
ΚΠολ∆: 559 άρθ. 1, 559 άρθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7, 
Π∆: 2716/1932, άρθ. 14, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΕΕ∆ 2009, σελίδα 453 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 365 * ∆ΕΕ 
2009, σελίδα 626 * ∆ΕΝ 2009, σελίδα 80 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1350  
 
Παραγραφή - Αξιώσεις υπαλλήλων νπδδ  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 187 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αξιώσεις των υπαλλήλων ΝΠ∆∆ κατά αυτών από 
καθυστερούµενες αποδοχές ή άλλες απολαβές ή αποζηµιώσεις από αδικαιολόγητο 
πλουτισµό. ∆ιετής παραγραφή. Θέσπιση διαφορετικού χρόνου παραγραφής κατά 
κατηγορία αξιώσεων ή δικαιούχων και υπόχρεων. Πότε επέρχεται διακοπή της 
παραγραφής. Λήψη ή µη υπόψη από το δικαστήριο πραγµάτων που προτάθηκαν κι 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ένσταση παραγραφής των κατά του 
ΝΠ∆∆ αξιώσεων των υπαλλήλων του. Η δέσµευση του δικαστηρίου της παραποµπής 
έγκειται µόνο στα νοµικά ζητήµατα που έλυσε ο Άρειος Πάγος.  
- Κατά τα άρθρα 48 παρ. 3 του Ν∆ 496/1974, η θεσπιζόµενη διετής παραγραφή των 
κατά των ΝΠ∆∆ αξιώσεων των υπαλλήλων του από καθυστερούµενες αποδοχές ή 
άλλες απολαβές ή αποζηµιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισµό, ο χρόνος της οποίας 
είναι µικρότερος ή και µεγαλύτερος από το χρόνο παραγραφής παρόµοιων αξιώσεων, 
µικρότερος δε από τον οριζόµενο στο άρθρο 44 του ίδιου Ν∆ χρόνο παραγραφής των 
αξιώσεων του νοµικού προσώπου κατά τρίτων, είναι συνταγµατικά θεµιτή και δεν 
αντίκειται στην καθιερούµενη µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της 
ισότητας, καθόσον η ως άνω διαφορετική ρύθµιση δικαιολογείται από την ανάγκη 
ταχείας εκκαθαρίσεως των πιο πάνω αξιώσεων και των σχετικών υποχρεώσεων των 
ΝΠ∆∆. Εξάλλου, η θέσπιση διαφορετικού χρόνου παραγραφής κατά κατηγορία 
αξιώσεων ή δικαιούχων και υπόχρεων δεν προσκρούει στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, 
που εξασφαλίζει σε κάθε πρόσωπο το δικαίωµα να δικάζεται η υπόθεσή του δίκαια 
και αµερόληπτα, ούτε αντίκειται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
της ΕΣ∆Α, που επιβάλλει το σεβασµό της περιουσίας του προσώπου, αφού οι 
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διατάξεις αυτές παρεµποδίζουν µεν το νοµοθέτη να καταργεί και ενοχικά δικαιώµατα, 
όχι όµως και να θεσπίζουν κανόνες που καθορίζουν διαφορετικό κατά περίπτωση 
χρόνο παραγραφής των αξιώσεων που θα γεννηθούν µετά την ισχύ τους.  
- Κατά το άρθρο 51 εδαφ. β' του Ν∆ 496/1974, η ως άνω διετής παραγραφή των 
αξιώσεων από καθυστερούµενες αποδοχές των µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου απασχολουµένων στα ΝΠ∆∆, εκτός άλλων περιπτώσεων, 
διακόπτεται και µε την υποβολή προς το νοµικό πρόσωπο αιτήσεως περί πληρωµής 
της απαιτήσεως, αρχίζει δε εκ νέου στην περίπτωση αυτή από της χρονολογίας την 
οποία φέρει η έγγραφη απάντηση της αρµόδιας για την αναγνώριση ή την πληρωµή 
της απαιτήσεως Αρχής, σε περίπτωση δε µη απαντήσεως, η παραγραφή αρχίζει πάλι 
µετά πάροδο εξαµήνου από της χρονολογίας υποβολής της αιτήσεως. Τότε µόνον 
επέρχεται η διακοπή της παραγραφής των αγωγικών αξιώσεων, όταν οι τελευταίες, 
κατά περιεχόµενο και αίτηµα, είναι οι ίδιες µε τις περιλαµβανόµενες στη σχετική και 
από το δικαιούχο υποβληθείσα αίτηση για πληρωµή τους προς την αρµόδια Αρχή, 
ώστε να µπορεί το νοµικό πρόσωπο να διαγνώσει την ύπαρξή τους και το 
δικαιολογηµένο ή όχι αυτών. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και όταν το δικαστήριο, 
παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι 
οποίοι παραδεκτώς προτεινόµενοι, στηρίζουν κατά το νόµο αυτοτελή αίτηση ή 
ανταίτηση των διαδίκων. Τον ανωτέρω λόγο αναιρέσεως στοιχειοθετεί, επίσης, και η 
παραδοχή ενστάσεως που δεν προτάθηκε καθόλου ή δεν προτάθηκε νοµίµως, εκτός 
αν πρόκειται για ένσταση που µπορούσε να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο και 
αυτεπαγγέλτως. Τέτοια ένσταση είναι και ένσταση παραγραφής των κατά του 
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου αξιώσεων των υπαλλήλων του, η οποία 
λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια. Η ρύθµιση αυτή δεν είναι 
αντίθετη προς το άρθρο 106 του ΚΠολ∆, το οποίο ορίζει ότι το δικαστήριο ενεργεί 
µόνο ύστερα από αίτηση των διαδίκων και αποφασίζει µε βάση τους πραγµατικούς 
ισχυρισµούς που προτείνουν και αποδεικνύουν και τις αιτήσεις που υποβάλλουν. 
Εξάλλου, η αυτεπάγγελτη έρευνα της παραγραφής από τα δικαστήρια που ισχύει για 
το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ και θεσπίσθηκε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, 
προκειµένου να αποτραπεί η τυχόν υπαίτια ή και ανυπαίτια παράλειψη των 
εκπροσώπων τους να προτείνουν τη σχετική ένσταση, είναι συνταγµατικά θεµιτή. Η 
διασφαλιζόµενη από τις διατάξεις αυτές δικαστική προστασία δεν έχει σχέση µε την 
αυτεπάγγελτη εξέταση και λήψη υπόψη της παραγραφής από τα δικαστήρια, αφού η 
αυτεπάγγελτη αυτή ενέργεια του δικαστηρίου δεν παραβλάπτει το δικαίωµα των 
αντιδίκων του Ν.Π.∆.∆. να προβάλλουν όλες τις αντενστάσεις που τους παρέχει το 
ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο για την απόκρουση της παραγραφής.  
- Κατά το άρθρο 580 § 4 ΚΠολ∆, η δέσµευση του δικαστηρίου της παραποµπής 
περιορίζεται στα νοµικά ζητήµατα που έλυσε ο Άρειος Πάγος µε την παραδοχή ή την 
απόρριψη της αναιρέσεως και όχι σε άλλα ζητήµατα που δεν εθίγησαν µε την 
αναίρεση και δεν εξετάσθηκαν. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
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ΚΠολ∆: 580,  
ΕΣ∆Α: 6, 
Ν∆: 496/1974, άρθ. 7, 44, 48, 52, 
Νόµοι: 993/1979, άρθ. 49, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ∆ 2009, σελίδα 978 Ευαγγελία Μπαλογιάννη * Ελ∆νη 
2010, σελίδα 760  
 
Προαγωγή - Παράλειψη προαγωγής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 4 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Μισθολογική και προαγωγική εξέλιξη των µισθωτών της 
∆ΕΗ. 20ετής παραγραφή της αξίωσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Καθιερώθηκε υποχρέωση της ∆ΕΗ να προσµετρά για τη µισθολογική και 
προαγωγική εξέλιξη των µισθωτών της, που ανήκουν στο τακτικό προσωπικό, τόσον 
τον προ της εντάξεως τους πραγµατικό χρόνο υπηρεσίας τους στην επιχείρησή της, µε 
οποιαδήποτε µορφή σύµβασης εργασίας και αν διανύθηκε, όσο και τον προ της 
προσλήψεως τους πραγµατικό και ευδόκιµο χρόνο µαθητείας αυτών στην Πρότυπη 
Σχολή Μαθητείας ∆ΕΗ και στη Σχολή Ταχύρρυθµης Εκπαίδευσης Τεχνικών, εφόσον 
δεν έχει προσµετρηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο, οπότε αποκλείεται η εκ νέου 
προσµέτρηση και δεν συντρέχει κάποιος από τους αναφερόµενους λόγους µη 
συνυπολογισµού, χωρίς να τίθεται καµία άλλη προϋπόθεση. Εποµένως, θεµελιώνεται 
δικαίωµα του µισθωτού, που πηγάζει από τις ανωτέρω ΕΣΣΕ και τον ΚΚΠ/∆ΕΗ, για 
την προσµέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας ή του χρόνου µαθητείας του, και 
αντίστοιχη υποχρέωση της ∆ΕΗ, η µη εκπλήρωση της οποίας συνιστά όχι 
αδικοπραξία αλλά αθέτηση συµβατικής υποχρεώσεως που πηγάζει από ατοµική 
σύµβαση εργασίας και διαµορφώνεται µε βάση συγκεκριµένες προϋποθέσεις που 
τίθενται από το νόµο. Εξάλλου, πληρουµένων των νοµίµων προϋποθέσεων, η κατά τα 
άνω προσµέτρηση είναι υποχρεωτική για την ∆ΕΗ, έτσι ώστε η συµµόρφωση της 
τελευταίας προς τη σχετική υποχρέωσή της δεν αποτελεί ενάσκηση διευθυντικού 
δικαιώµατος και, εποµένως, σε περίπτωση αρνήσεως της ∆ΕΗ να προβεί στην εν 
λόγω προσµέτρηση, δεν τίθεται ζήτηµα καταχρηστικής ασκήσεως αυτού 
(διευθυντικού δικαιώµατος) και αδικοπρακτικής εντεύθεν ευθύνης της ∆ΕΗ. Η 
αξίωση συνεπώς 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, οι δε µισθολογικές αξιώσεις από τη µη 
κανονική αρχική ένταξη στο τακτικό προσωπικό της αναιρεσίβλητης, και τις εντεύθεν 
µη πραγµατοποιηθείσες νόµιµες εντάξεις στα ανάλογα µισθολογικά 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. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 249, 937,  
Ν∆: 210/1974,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 666 * ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 784  
 
Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο - ∆ιαδοχή ΣΣΕ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 954 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαδοχή Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. ∆εδικασµένο.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 331 του 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 διαρκούς έννοµης σχέσης, 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 υφισταµένων 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 επιµέρους 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 διατάξεις είναι, κατά 
το κανονιστικό τους µέρος, και οι όροι των Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., οι οποίοι προσδιορίζουν, 
ενόψει της ισχύος τους για συγκεκριµένη χρονική περίοδο (άρθρα 9 και 16 παρ. 3 του 
ν. 1876/1999), όχι µόνο την έκταση, αλλά και το είδος των βασικών αποδοχών και 
των επιδοµάτων του µισθωτού για την περίοδο ε κείνη. Εποµένως, από της ισχύος 
κάθε νέας Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α. µεταβάλλεται το νοµοθετικό καθεστώς και οι αποφάσεις που 
έκριναν τελεσιδίκως αξιώσεις των εργαζοµένων ορισµένου χρονικού διαστήµατος, 
ρυθµιζόµενες από τις ισχύουσες τότε Σ.Σ.Ε. ή ∆Α, δεν αποτελούν δεδικασµένο και 
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για τις αξιώσεις αυτών µεταγενέστερου χρονικού διαστήµατος, που στηρίζονται στις 
ισχύουσες κατά το διάστηµα αυτό νεότερες Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α. Περαιτέρω, το νοµικό 
καθεστώς της 42/1981 απόφασης του ∆.∆.∆.∆. Πειραιώς "περί των όρων αµοιβής και 
εργασίας του προσωπικού νοσηλευτικών κ.λ.π ιδρυµάτων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και 
ΟΤΑ",η οποία κηρύχθηκε εκτελεστή και ακολούθως υποχρεωτική µε τις 16170/1981 
και 18749/1981 Υπουργικές αποφάσεις, µεταβλήθηκε, µε την από 22-12-1988 ΕΣΣΕ, 
η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες και εργαζοµένους 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,που είναι 
µέλη των σωµατείων των ανηκόντων στην ΠΟΕ∆ΗΝ στο σύνολό του, οι διατάξεις 
του ν.1505/1984,όπως τροποποιήθηκε µε το ν.1810/1988 (άρθρο 3 παρ. 1 επί ΕΣΣΕ). 
Με το άρθρο 9 της εν λόγω ΕΣΣΕ ορίστηκε ότι τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες 
αποδοχές από αυτές που καθορίζονται µε τη συλλογική αυτή σύµβαση διατηρούνται. 
Τούτο έχει την έννοια της διατήρησης των µέχρι της µεταβολής του νοµικού 
καθεστώτος ανώτερων αποδοχών και όχι της εξακολούθησης και µετά ταύτα του 
προϊσχύοντος νοµικού καθεστώτος (ΟλΑΠ 3/2003). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 331, 
Νόµοι: 1876/1999, άρθ. 9, 16, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο - Είδη και ισχύς 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 170 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιακρίσεις ΣΣΕ. Η ισχύς ΣΣΕ µπορεί να επεκταθεί σε 
εργαζόµενους και εργοδότες του κλάδου ή του επαγγέλµατος που αφορά οι οποίοι δεν 
την έχουν συνάψει. Έννοια κλαδικής ΣΣΕ, οµοειδούς και συναφούς επιχείρησης. Η 
κλαδική σύµβαση ισχύει έναντι εργοδοτών του ίδιου επιχειρηµατικού κλάδου. 
Λιθογράφοι και χειριστές ΟΦΣΕΤ. Έννοια επιχείρησης και εκµετάλλευσης καθώς και 
τρόποι οργάνωσης αυτών. Προθεσµία άσκησης αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1876/1990, οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας 
διακρίνονται σε: εθνικές γενικές, κλαδικές, επιχειρησιακές, εθνικές 
οµοιοεπαγγελµατικές και τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές.  
- Από τα άρθρα 8 παρ. 2, 4, 11 παρ. 2 του Ν. 1876/1990, κατά τα οποία οι λοιπές 
συλλογικές συµβάσεις εργασίας, και οι εξοµοιούµενες µε αυτές διαιτητικές 
αποφάσεις, δεσµεύουν τους εργαζόµενους και τους εργοδότες που είναι µέλη των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, που συνάπτουν συλλογική σύµβαση εργασίας ατοµικά 
και που συνάπτουν συλλογική σύµβαση εργασίας µε κοινό εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπο και ο Υπουργός Εργασίας µπορεί να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για 
όλους τους εργαζοµένους του κλάδου ή επαγγέλµατος συλλογική σύµβαση εργασίας 
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η οποία δεσµεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζοµένων του 
κλάδου ή επαγγέλµατος, προκύπτει, ότι η συλλογική σύµβαση ισχύει έναντι των 
µελών των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων που την είχαν συνάψει, αν δε 
επεκτάθηκε από τον Υπουργό Εργασίας, η ισχύς της επεκτείνεται και στους 
εργαζόµενους και εργοδότες του κλάδου ή του επαγγέλµατος που η σύµβαση αυτή 
αφορά, οι οποίοι θα µπορούσαν µε βάση τις δραστηριότητες τους να είναι µέλη των 
οργανώσεων που µετείχαν στη σύναψή της. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1β του Ν. 1876/1990, οι κλαδικές ΣΣΕ και ∆Α 
περιέχουν τους όρους εργασίας των εργαζοµένων οµοειδών ή συναφών 
εκµεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων πόλεως, περιφέρειας ή και όλης της χώρας. 
Οµοειδείς είναι οι επιχειρήσεις µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας και 
λειτουργούν υπό τις αυτές περίπου συνθήκες παραγωγής και διαθέσεως προϊόντων ή 
παροχής υπηρεσιών, συναφείς δε εκείνες µε παρεµφερές αντικείµενο δραστηριότητας 
ή λειτουργούν υπό παρόµοιες συνθήκες. Αυτές συνάπτονται από συνδικαλιστικές 
οργανώσεις που εκπροσωπούν εργαζόµενους των επιχειρήσεων αυτών ανεξάρτητα 
από το επάγγελµά τους. 
- Η κλαδική ΣΣΕ ή ∆Α δεν ισχύει και αν έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική έναντι 
εργοδοτών που δεν υπάγονται στον επιχειρηµατικό κλάδο των εργοδοτικών 
οργανώσεων που είχαν συµβληθεί.  
- Επιχείρηση νοείται η κάθε, περί το πρόσωπο του φορέα της οργάνωση κεφαλαίου 
και εργασίας προς επιδίωξη κέρδους, ενώ εκµετάλλευση νοείται κάθε οργανωµένη 
οικονοµική µονάδα µε τεχνικό, επιστηµονικό ή παραγωγικό σκοπό. Όταν η 
επιχείρηση είναι οργανωµένη κατά συγκεντρωτικό τρόπο σε µία παραγωγική µονάδα, 
οι έννοιες της επιχειρήσεως και εκµετάλλευσης συµπίπτουν, ενώ, εάν είναι 
οργανωµένη κατά µη συγκεντρωτικό τρόπο σε κλάδους παραγωγής, οι έννοιες µπορεί 
να διαχωρίζονται και η επιχείρηση µπορεί να αποτελείται από περισσότερες 
εκµεταλλεύσεις, και µε λειτουργική, οικονοµική και νοµική αυτοτέλεια. 
- Κατά τα άρθρα 495 παρ. 1, 564 παρ. 3 και 577 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆, αν δεν επιδοθεί 
η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, η προθεσµία άσκησης αναίρεσης, µε κατάθεσή της 
στη γραµµατεία του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη απόφαση 
είναι τριών ετών από τη δηµοσίευση της αποφάσεως αυτής και ερευνάται 
αυτεπαγγέλτως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 495, 564, 577, 
Νόµοι: 1876/1990, άρθ. 3, 11, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΕΕ∆ 2009, σελίδα 1352 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 736  
 
Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο - Κλαδικές ΣΣΕ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 786 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιάκριση συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Πρόσωπα που 
δεσµεύονται από τις ΣΣΕ. Κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής. Κλαδικές ΣΣΕ. 
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Έννοια οµοειδών και συναφών επιχειρήσεων. Ειδικά για τους εργαζόµενους σε 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Παράβαση των διατάξεων για τους όρους 
ασφαλείας και της υποχρέωσης πρόνοιας των εργαζοµένων. ∆ικαίωµα αποζηµίωσης 
και χρηµατικής ικανοποίησης. 
- Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1876/1990 "Ελεύθερες συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις" οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας 
διακρίνονται σε: α) εθνικές γενικές, β) κλαδικές, γ) επιχειρησιακές, δ) εθνικές 
οµοιοεπαγγελµατικές και ε) τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές. Περαιτέρω, από τη 
διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 του ίδιου νόµου, που ορίζει ότι οι λοιπές (πλην των 
εθνικών γενικών) συλλογικές συµβάσεις εργασίας, καθώς και οι εξοµοιούµενες µε 
αυτές διαιτητικές αποφάσεις (άρθρο 16 αυτού), δεσµεύουν τους εργαζοµένους και 
εργοδότες που είναι µέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τον εργοδότη που 
συνάπτει συλλογική σύµβαση εργασίας ατοµικά και τους εργοδότες που συνάπτουν 
συλλογική σύµβαση µε κοινό εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, όπως 
ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου αυτού, σε συνδυασµό και µε το άρθρο 11 παρ. 1 του 
ίδιου νόµου, που ορίζει ότι µε απόφασή του, που εκδίδεται µετά από γνώµη του 
Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας µπορεί να επεκτείνει και να 
κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζοµένους του κλάδου ή 
επαγγέλµατος συλλογική σύµβαση εργασίας (ή διαιτητική απόφαση), η οποία 
δεσµεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζοµένων του κλάδου ή 
επαγγέλµατος, προκύπτει ότι η συλλογική σύµβαση ισχύει µόνο έναντι των µελών 
των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων που την είχαν συνάψει, αν δε αυτή 
επεκτάθηκε µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η ισχύς της επεκτείνεται και πέραν 
από τα πρόσωπα αυτά στους εργαζοµένους και εργοδότες του κλάδου ή του 
επαγγέλµατος που η σύµβαση αυτή αφορά, οι οποίοι θα µπορούσαν µε βάση τις 
δραστηριότητές τους να είναι µέλη των οργανώσεων που µετείχαν στη σύναψή της 
(ΟλΑΠ 3/2002). Επίσης, από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1β του ίδιου νόµου, 
προκύπτει ότι οι κλαδικές ΣΣΕ και ∆Α περιέχουν τους όρους εργασίας που αφορούν 
στους εργαζοµένους οµοειδών ή συναφών εκµεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων πόλεως, 
περιφέρειας ή και όλης της χώρας. Κατά την έννοια δε αυτής οµοειδείς είναι οι 
επιχειρήσεις που έχουν το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας και λειτουργούν υπό τις 
αυτές περίπου συνθήκες παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, 
συναφείς δε οι επιχειρήσεις που έχουν παρεµφερές αντικείµενο δραστηριότητας ή 
λειτουργούν υπό παρόµοιες συνθήκες. Συνάπτονται δε αυτές από συνδικαλιστικές 
οργανώσεις που εκπροσωπούν εργαζοµένους των επιχειρήσεων αυτών, ανεξάρτητα 
από το επάγγελµά τους. Από τον συνδυασµό δε των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται 
ότι η κλαδική ΣΣΕ ή ∆Α δεν ισχύει, και αν έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, 
έναντι εργοδοτών που δεν υπάγονται στον επιχειρηµατικό κλάδο των εργοδοτικών 
οργανώσεων που είχαν συµβληθεί. Εξάλλου, για τους εργαζοµένους σε επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών έχουν εφαρµογή οι πιο κάτω διαιτητικές αποφάσεις: 1) Για το 
έτος 1999 η µε αριθµό 28/2000 ∆ιαιτητική Απόφαση (διετούς διάρκειας), η οποία 
κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την υπ' αριθµ. 12539/6-7-2001 +απόφαση του 
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 960Β/26-7-2001) για 
όλους τους εργαζοµένους και εργοδότες του κλάδου από την ηµεροµηνία υποβολής 
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της αίτησης για την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής την 27-7-2000, 2) για το 
έτος 2002 η µε αριθµό 43/2002 ∆ιαιτητική Απόφαση, η οποία δεν έχει κηρυχθεί 
υποχρεωτική και κατά συνέπεια ισχύει και εφαρµόζεται µόνο για τα µέλη των 
συµβαλλοµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και 3) για το έτος 2003 η µε αριθµό 
30/2003 ∆ιαιτητική Απόφαση, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την υπ' αριθµό 
113861/4-5-2004 απόφαση (ΦΕΚ 681Β/11-5-2004) και ισχύει από 8-7-2003. Οι πιο 
πάνω διαιτητικές αποφάσεις εκδόθηκαν για την επίλυση των συλλογικών διαφορών 
εργασίας που δηµιουργήθηκαν µεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής οργάνωσης των 
εργαζοµένων µε την επωνυµία "Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος 
(Ο.Ι.Υ.Ε.)" και αφετέρου από την πλευρά των εργοδοτών της "Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)", 
του "Συνδέσµου Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.", του "Συνδέσµου Εταιρειών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος" κλπ. Στο, µε πανοµοιότυπο περιεχόµενο, 
άρθρο 1 αυτών των συλλογικών ρυθµίσεων µε τίτλο "Πεδίο Εφαρµογής" ορίζεται ότι 
στις διατάξεις αυτών υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται µε συµβάσεις εξαρτηµένης 
εργασίας στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και έχουν, εκτός των άλλων 
ειδικοτήτων, και αυτή των γραµµατέων-υπαλλήλων γραφείων. Από το περιεχόµενο 
των ως άνω συλλογικών ρυθµίσεων προκύπτει ότι πρόκειται για κλαδικές συλλογικές 
συµβάσεις, εφόσον περιέχουν τους όρους εργασίας που αφορούν στους εργαζοµένους 
των οµοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του κλάδου παροχής υπηρεσιών όλης της 
χώρας. Επιπλέον, όµως, από τη σαφή διατύπωση του ως άνω κοινού άρθρου 1, 
συνάγεται ότι το πεδίο εφαρµογής αυτών των συλλογικών κλαδικών ρυθµίσεων 
περιορίζεται από τις ίδιες αποκλειστικά και µόνο στους εργαζοµένους που 
απασχολούνται µε τις αναφερόµενες ειδικότητες, µεταξύ των οποίων και αυτής των 
γραµµατέων-υπαλλήλων γραφείων, στις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής 
υπηρεσιών, χωρίς να καταλαµβάνουν όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών. 
Εποµένως, αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή, σε ατοµική σύµβαση εργασίας, 
των επίµαχων κλαδικών ρυθµίσεων, οι οποίες, πλην της δεύτερης µε αριθµό 43/2002 
∆ιαιτητικής Απόφασης, κηρύχθηκαν γενικά υποχρεωτικές, είναι πέραν από την 
ιδιότητα της εργοδότριας ως επιχείρησης υπαγοµένης στον κλάδο των επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών και η απασχόληση του µισθού µε κάποια από τις αναφερόµενες 
ειδικότητες των επιχειρήσεων αυτών.  
- Η παράβαση από τον εργοδότη γενικών ή ειδικών διατάξεων για τους όρους 
ασφαλείας των εργαζοµένων ή και µόνης της γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας αυτού 
για τις συνθήκες ασφαλούς παροχής της εργασίας (άρθρο 662 ΑΚ), η οποία είχε ως 
συνέπεια την βλάβη του σώµατος ή της υγείας των εργαζοµένων, συνιστά 
αδικοπραξία, εφόσον η παράβαση των άνω διατάξεων ή υποχρεώσεων οφείλεται σε 
πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν. Σε µια τέτοια περίπτωση ο 
παθών εργαζόµενος, ανεξάρτητα από το αν δικαιούται αποζηµίωση µόνο κατά τις 
διατάξεις του Ν. 551/1915 για τα εργατικά ατυχήµατα ή και κατά τις διατάξεις του 
κοινού αστικού δικαίου (άρθρο 15 Ν. 515/1915), δικαιούται να ζητήσει χρηµατική 
ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 914 και 
932 ΑΚ. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 662, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ.1, 
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 15, 1876/1990, άρθ. 3, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΕΕ∆ 2008, σελίδα 1177 * ∆ΕΝ 2008, σελίδα 1341 * 
ΝοΒ 2008, σελίδα 2452 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 735  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 797 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου. Αλλεπάλληλες 
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. Καταστρατήγηση των διατάξεων περί 
καταγγελίας. Συνέπειες. ∆ιάκριση σύµβασης εργασίας και σύµβασης µισθώσεως 
έργου. Σύµβαση έργου ΝΠ∆∆ µε φυσικά πρόσωπα. Προϋποθέσεις. Ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός της σχέσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648 και 649 ΑΚ συνάγεται ότι 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου είναι εκείνη µε την οποία συνοµολογείται η 
διάρκεια αυτής µέχρις ορισµένου χρονικού σηµείου ή µέχρις επελεύσεως µέλλοντος 
και βεβαίου γεγονότος ή της εκτελέσεως ορισµένου έργου, µετά την περάτωση του 
οποίου παύει αυτοδικαίως, σε περίπτωση δε αµφιβολίας η σύµβαση αυτή θεωρείται 
αορίστου χρόνου.  
- Aπό το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2112/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και αυθεντικώς 
ερµηνευθεί (Ν. 4558/1920, άρθρο 11 AΝ 547/1937), το οποίο ορίζει ότι οι διατάξεις 
του νόµου αυτού εφαρµόζονται και επί συµβάσεως εργασίας µε ορισµένη χρονική 
διάρκεια, εάν ο καθορισµός της διάρκειας αυτής δεν δικαιολογείται από τη φύση της 
συµβάσεως, αλλά τέθηκε σκοπίµως προς καταστρατήγηση των περί υποχρεωτικής 
καταγγελίας της υπαλληλικής συµβάσεως διατάξεων του αυτού νόµου, προκύπτει ότι, 
όταν συνάπτονται αλλεπάλληλες συµβάσεις εργασίας ορισµένης χρονικής διάρκειας, 
αν ο καθορισµός της διάρκειάς τους δεν δικαιολογείται από τη φύση ή το είδος ή τον 
σκοπό της εργασίας ή δεν υπαγορεύεται από ειδικό λόγο, που ανάγεται ιδίως στις 
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχειρήσεως, αλλ' έχει τεθεί µε σκοπό την 
καταστρατήγηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής καταγγελίας των αορίστου 
χρόνου συµβάσεων (άρθρα 1, 2, 3 του Ν. 2112/1920 ή 1, 3, 5 του Β∆ 16/18.7.1920), 
ανακύπτει ακυρότητα ως προς τον καθορισµό ορισµένης χρονικής διάρκειας της 
συµβάσεως και θεωρείται ότι τότε καταρτίσθηκε ενιαία σύµβαση αορίστου χρόνου, 
επί της οποίας δεν είναι δυνατή η απόλυση του εργαζόµενου χωρίς καταγγελία και 
καταβολή της νόµιµης αποζηµιώσεως.  
- Aπό τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, 
που κυρώθηκε µε την 324/1946 ΠΥΣ και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 38 του 
ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, στην οποία και µόνο 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, υπάρχει όταν οι συµβαλλόµενοι 
αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας του µισθωτού για ορισµένο ή αόριστο χρόνο 
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µε µισθό, ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο καθορίζεται και καταβάλλεται 
αυτός, χωρίς ευθύνη του µισθωτού για την επίτευξη ορισµένου αποτελέσµατος και 
ακόµη όταν ο µισθωτός τελεί σε εξάρτηση από τον εργοδότη του, η οποία 
εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς 
τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας και την επιµελή εκτέλεσή της και µε 
την υποχρέωση του πρώτου να συµµορφώνεται στις αναγκαίες εντολές ή οδηγίες του 
εργοδότη. Η ανωτέρω σύµβαση διακρίνεται από την αναφερόµενη στο άρθρο 681 ΑΚ 
σύµβαση µισθώσεως έργου, επί της οποίας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
εργατικού δικαίου, κυρίως γιατί µε την σύµβαση εργασίας οι συµβαλλόµενοι 
αποβλέπουν στην εργασία, που θα παρέχεται σε ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ενώ µε τη 
σύµβαση µισθώσεως έργου οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του 
συµφωνηθέντος τελικού αποτελέσµατος, η πραγµάτωση του οποίου συνεπάγεται την 
αυτόµατη λύση της µεταξύ των συµβαλλοµένων συµβατικής σχέσεως. Εξάλλου, κατά 
το άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 2527/1997, για τη σύναψη συµβάσεως µισθώσεως 
έργου από υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα µε φυσικά πρόσωπα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 681 ΑΚ ή µε άλλες ειδικές διατάξεις, 
απαιτείται η προηγούµενη έκδοση κοινής αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού, µε την οποία καθορίζονται ο αριθµός των προσώπων, που θα 
απασχοληθούν, το συγκεκριµένο έργο, που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστηµα, που 
απαιτείται για την ολική ή τµηµατική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της 
αµοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτελέσεως του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν 
ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα 
και αιτιολογία για τους λόγους που δεν µπορεί να εκτελεσθεί από υπαλλήλους του. 
Σύµβαση µισθώσεως έργου, που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι 
αυτοδικαίως και καθ' ολοκληρίαν άκυρη. Για την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως 
προς σύναψη συµβάσεως µισθώσεως έργου απαιτείται βεβαίωση της νοµικής 
υπηρεσίας ή του νοµικού συµβούλου της οικείας υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου του 
δηµόσιου τοµέα, ότι πρόκειται για γνήσια σύµβαση έργου, που δεν υποκρύπτει 
εξαρτηµένη εργασία. Ανανέωση ή παράταση της συµβάσεως µισθώσεως έργου 
απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Παράταση του χρόνου παραδόσεως του 
έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αµοιβής του αναδόχου. Από τις 
διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η νοµιµότητα της εν λόγω συµβάσεως εξαρτάται από 
την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται κυρίως 
η ορισµένη διάρκεια της συµβάσεως να δικαιολογείται από τη φύση, το είδος, τον 
σκοπό της εργασίας, τις συνθήκες λειτουργίας της επιχειρήσεως και τις ανάγκες της 
εκµεταλλεύσεως και να µη καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών 
και των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα, υπό την έννοια των αναγκών 
αόριστης διάρκειας, που από τη φύση τους επιβάλλουν την κάλυψή τους µε σύµβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου.  
- Ο ορθός νοµικός χαρακτηρισµός µιας σχέσεως ως συµβάσεως έργου ή εξαρτηµένης 
ή ανεξάρτητης εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου αποτελεί κατ' εξοχή έργο της 
δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, τα οποία µετά από εκτίµηση όλων των 
συγκεκριµένων περιστάσεων κρίνουν µε ποια συγκεκριµένη νοµική σχέση συνδέεται 
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ο µισθωτός µε τον εργοδότη του, ανεξάρτητα από το νοµικό χαρακτήρα που έδωσαν 
τα συµβαλλόµενα µέρη στη συνδέουσα αυτά σχέση. Από την απαγόρευση δε της 
µετατροπής από το νόµο των ιδιωτικού δικαίου συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου των εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε συµβάσεις αορίστου 
χρόνου, που θεσπίζεται µε το άρθρο 103 παρ. 8 του Συντάγµατος, δεν συνάγεται και 
απαγόρευση της αναγνωρίσεως του πραγµατικού χαρακτήρα ορισµένης σχέσεως, η 
οποία δεν αποτελεί "µετατροπή", αλλ' ορθό χαρακτηρισµό της έννοµης σχέσεως κατά 
την δικαστική διαδικασία (ΟλΑΠ 19/2007, ΟλΑΠ 18/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 681, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
ΚΠολ∆: 560, 
Νόµοι: 4558/1920, 2112/1920, άρθ. 1, 2, 3, 8, 765/1943, άρθ. 6, 539/1945, άρθ. 3, 
4504/1966, άρθ. 3, 2298/1995, άρθ. 12, 2527/1997, άρθ. 6, 2721/1999, άρθ. 42, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΕΕ∆ 2008, σελίδα 935, σχολιασµός Στυλιανός Βλαστός 
* ∆ΕΕ 2009, σελίδα 723 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 732  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιάκριση της εξαρτηµένης εργασίας από την 
ανεξάρτητη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1506 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 Ν. 765/1943, που κυρώθηκε µε την 
ΠΥΣ 324/1946 και διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθ. 38 
ΕισΝΑΚ) συνάγεται ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει, όταν οι 
συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην παροχή της συµφωνηθείσης εργασίας και στον 
µισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής του, και ο εργαζόµενος υπόκειται σε 
νοµική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη που εκδηλώνεται µε το δικαίωµα 
του τελευταίου να δίνει δεσµευτικές για τον εργαζόµενο εντολές και οδηγίες ως προς 
τον τρόπο και τον χρόνο παροχής της εργασίας και ν' ασκεί εποπτεία και έλεγχο για 
την διαπίστωση της συµµόρφωσης του εργαζοµένου προς αυτές. Η υποχρέωση, 
µάλιστα, του εργαζοµένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να 
συµµορφώνεται προς τις οδηγίες του ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας 
αποτελεί το βασικό γνώρισµα της εξάρτησης αυτής, η οποία µπορεί να είναι 
χαλαρότερη στις περιπτώσεις που ο εργαζόµενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την 
εκτέλεση της εργασίας του λόγω των επιστηµονικών ή ειδικών γνώσεών του και του 
αντικειµένου της εργασίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει για να θεωρηθεί η εργασία ως 
εξαρτηµένη. Η σύµβαση αυτή διακρίνεται από α) την αναφεροµένη στο άρθ. 681 ΑΚ 
σύµβαση µίσθωσης έργου, επί της οποίας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
εργατικού δικαίου, κυρίως διότι µε την σύµβαση εργασίας οι συµβαλλόµενοι 
αποβλέπουν στην εργασία, που θα παρέχεται σε ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ενώ µε 



 

[45] 
 

την σύµβαση µίσθωσης έργου οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του 
συµφωνηθέντος τελικού αποτελέσµατος, η πραγµάτωση του οποίου συνεπάγεται την 
αυτόµατη λύση της µεταξύ των συµβαλλοµένων συµβατικής σχέσης, καθώς και από 
β) την σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, στην οποία επίσης δεν εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και η οποία υπάρχει, όταν ο εργαζόµενος παρέχει 
αντί µισθού τις υπηρεσίες του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του 
εργοδότη και να είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντολές και οδηγίες 
αυτού, ιδίως ως προς τον τρόπο και τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του, και στην 
σύµβαση, όµως, αυτή υπάρχει κάποια δέσµευση και εξάρτηση, όπως συµβαίνει σε 
κάθε περίπτωση που αναλαµβάνονται υποχρεώσεις µε ενοχική σύµβαση. Ειδικότερα, 
για τον χαρακτηρισµό µια σύµβασης ως εξαρτηµένης εργασίας οπωσδήποτε το 
δικαίωµα του εργοδότη να δίνει εντολές και οδηγίες ως προς τον τρόπο, τον τόπο και 
τον χρόνο παροχής της εργασίας και να ελέγχει την συµµόρφωση του εργαζοµένου 
προς αυτές, καθώς και η έκταση των αντιστοίχων υποχρεώσεων του τελευταίου, 
αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της ύπαρξης εξάρτησης, η οποία, όµως, δεν εξαρτάται 
µόνο από την συνδροµή όλων ή των περισσοτέρων από τα στοιχεία αυτά, διότι εκείνο 
που χαρακτηρίζει την εξαρτηµένη εργασία δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλ. η 
σώρευση περισσοτέρων ενδείξεων δέσµευσης και εξάρτησης, αλλά το ποιοτικό, δηλ. 
η ιδιαίτερη ποιότητα της δέσµευσης και εξάρτησης, η οποία έχει για τον 
υποβαλλόµενο σ' αυτήν εργαζόµενο συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την 
ιδιαίτερη ρύθµιση της σχέσης του µε τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική 
προστασία από το εργατικό δίκαιο. Το ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται από την 
εκτίµηση των όρων και των συνθηκών παροχής της εργασίας και διαφέρει κατά 
περίπτωση, ανάλογα µε το είδος και την φύση της εργασίας, συνδυαζόµενο δε µε τις 
υφιστάµενες ενδείξεις εξάρτησης, παρέχει ασφαλέστερο κριτήριο για τον 
χαρακτηρισµό µιας σύµβασης ως εξαρτηµένης εργασίας και την διάκρισή της από την 
σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (ΟλΑΠ 28/2005) ή την σύµβαση έργου. 
- Με την κρίση του αυτή το Εφετείο παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις 
των άρθ. 648 και 652 ΑΚ και 6 Ν. 765/1943 εκ πλαγίου, διαλαµβάνοντας στην ως 
άνω προσβαλλοµένη απόφασή του ανεπαρκείς και ασαφείς αιτιολογίες για ζήτηµα 
που έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, καθόσον, ενώ δέχθηκε ότι κατά 
το επίδικο χρονικό διάστηµα οι διάδικοι συνδέονταν µε σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας (αορίστου χρόνου), δεν διέλαβε στην προσβαλλοµένη ως άνω απόφασή του 
πραγµατικά περιστατικά ως προς την συνδροµή των κριτηρίων για τον χαρακτηρισµό 
της µεταξύ τους σχέσης ως σύµβασης εργασίας και µάλιστα εξαρτηµένης και δη τις 
ειδικότερες συνθήκες και περιστάσεις των παρεχοµένων από τον ενάγοντα 
υπηρεσιών, καθώς και το είδος και την ποιότητα της δέσµευσης και της εξάρτησης 
του ενάγοντος από την εναγοµένη ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο 
παροχής της εργασίας του, το δικαίωµα της εναγοµένης να δίδει δεσµευτικές για τον 
ενάγοντα οδηγίες και εντολές ως προς τις ενγένει συνθήκες παροχής της εργασίας του 
και να ελέγχει την συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες αυτές και την έκταση και τον 
βαθµό της αντίστοιχης υποχρέωσης του ενάγοντος, µε τον τρόπο δε αυτόν κατέστησε 
ανέφικτο τον έλεγχο του ορθού χαρακτηρισµού και της ορθής υπαγωγής της µεταξύ 
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των διαδίκων σύµβασης στην έννοια και τις διατάξεις της σύµβασης εξαρτηµένης 
εργασίας.  
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 648, 652, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
Νόµοι: 765/1943, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιάκριση της εξαρτηµένης εργασίας από την 
ανεξάρτητη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1508 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών. ∆ηµοσιογράφοι. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 N. 765/1943, που κυρώθηκε µε την 
ΠΥΣ 324/1946 και διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθ. 38 
ΕισΝΑΚ) συνάγεται ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει, όταν οι 
συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην παροχή της συµφωνηθείσης εργασίας και στον 
µισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής του, και ο εργαζόµενος υπόκειται σε 
νοµική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη που εκδηλώνεται µε το δικαίωµα 
του τελευταίου να δίνει δεσµευτικές για τον εργαζόµενο εντολές και οδηγίες ως προς 
τον τρόπο και τον χρόνο παροχής της εργασίας και ν' ασκεί εποπτεία και έλεγχο για 
την διαπίστωση της συµµόρφωσης του εργαζοµένου προς αυτές. Η υποχρέωση, 
µάλιστα, του εργαζοµένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να 
συµµορφώνεται προς τις οδηγίες του ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας 
αποτελεί το βασικό γνώρισµα της εξάρτησης αυτής, η οποία µπορεί να είναι 
χαλαρότερη στις περιπτώσεις που ο εργαζόµενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την 
εκτέλεση της εργασίας του λόγω των επιστηµονικών ή ειδικών γνώσεών του και του 
αντικειµένου της εργασίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει για να θεωρηθεί η εργασία ως 
εξαρτηµένη. Η σύµβαση αυτή διακρίνεται από την αναφεροµένη στο άρθ. 681 ΑΚ 
σύµβαση µίσθωσης έργου, επί της οποίας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
εργατικού δικαίου, κυρίως διότι µε την σύµβαση εργασίας οι συµβαλλόµενοι 
αποβλέπουν στην εργασία, που θα παρέχεται σε ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ενώ µε 
την σύµβαση µίσθωσης έργου οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του 
συµφωνηθέντος τελικού αποτελέσµατος, η πραγµάτωση του οποίου συνεπάγεται την 
αυτόµατη λύση της µεταξύ των συµβαλλοµένων συµβατικής σχέσης. Αντίθετα, 
σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών υπάρχει, όταν ο εργαζόµενος παρέχει αντί µισθού 
τις υπηρεσίες του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη και 
να είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντολές και οδηγίες αυτού, ιδίως 
ως προς τον τρόπο και τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του. Και στην σύµβαση 
αυτή, πάντως, υπάρχει κάποια δέσµευση και εξάρτηση, όπως συµβαίνει σε κάθε 
περίπτωση που αναλαµβάνονται υποχρεώσεις µε ενοχική σύµβαση και γι' αυτό 
ακριβώς η συµµόρφωση του εργαζοµένου προς τους όρους της σύµβασής του, που 
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µπορούν να έχουν σχέση και µε τον τόπο ή τα χρονικά πλαίσια παροχής της εργασίας 
δεν υποδηλώνουν, χωρίς άλλο, εξάρτηση αυτού από τον εργοδότη µε την 
προεκτεθείσα έννοια. Οπωσδήποτε το δικαίωµα του εργοδότη να δίνει εντολές και 
οδηγίες ως προς τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παροχής της εργασίας και να 
ελέγχει την συµµόρφωση του εργαζοµένου προς αυτές, καθώς και η έκταση των 
αντιστοίχων υποχρεώσεων του τελευταίου, αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της 
ύπαρξης εξάρτησης, η οποία, όµως, δεν εξαρτάται µόνο από την συνδροµή όλων ή 
των περισσοτέρων από τα στοιχεία αυτά, διότι εκείνο που διακρίνει την εξαρτηµένη 
εργασία από την ανεξάρτητη δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλ. η σώρευση 
περισσοτέρων ενδείξεων δέσµευσης και εξάρτησης, αλλά το ποιοτικό, δηλ. η 
ιδιαίτερη ποιότητα της δέσµευσης και εξάρτησης, η οποία έχει για τον υποβαλλόµενο 
σ' αυτήν εργαζόµενο συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθµιση της 
σχέσης του µε τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία από το εργατικό 
δίκαιο. Το ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται από την εκτίµηση των όρων και των 
συνθηκών παροχής της εργασίας και διαφέρει κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος 
και την φύση της εργασίας, συνδυαζόµενο δε µε τις υφιστάµενες ενδείξεις εξάρτησης, 
παρέχει ασφαλέστερο κριτήριο για την διάκριση της εξαρτηµένης εργασίας από την 
ανεξάρτητη (ΟλΑΠ 28/2005). Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µπορεί να συνάπτει 
και ο δηµοσιογράφος, όταν, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι λόγω της φύσης του 
επαγγέλµατος και της αποστολής του αλλά και ενόψει των περί ελευθεροτυπίας 
συνταγµατικών διατάξεων αναπτύσσει µεγαλύτερη πρωτοβουλία ως προς τον τρόπο 
παροχής της εργασίας του, συνισταµένη στην ελεύθερη και αντικειµενική διατύπωση 
των ειδήσεων και σχολίων του, ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου και 
εποπτείας του ως προς τον τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας. Τέλος, ο ορθός 
νοµικός χαρακτηρισµός µιας σχέσης ως σύµβασης έργου ή εξαρτηµένης εργασίας, 
ορισµένου ή αορίστου χρόνου, ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών αποτελεί κατ' εξοχήν έργο 
της δικαιοδοτικής λειτουργίας του δικαστηρίου που µετά από εκτίµηση όλων των 
συγκεκριµένων περιστάσεων χαρακτηρίζει αυτεπάγγελτα την καταρτισθείσα 
σύµβαση µε βάση το περιεχόµενό της που έγινε ανέλεγκτα δεκτό και υπάγει αυτό 
στην έννοια µιας ρυθµισµένης σύµβασης, χωρίς ν' ασκεί οποιαδήποτε επιρροή ο 
χαρακτηρισµός που έδωσαν σ' αυτήν τα συµβαλλόµενα µέρη (ΟλΑΠ 20, 19/2007, 
18/2006). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ. α' Ν. 2639/1998, όπως ίσχυε πριν 
από την αντικατάστασή της µε το άρθ. 1 Ν. 3846/2010, η µεταξύ εργοδότη και 
απασχολούµενου συµφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισµένο ή αόριστο 
χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αµοιβής κατά µονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, 
κατ' οίκον απασχόλησης, τεκµαίρεται ότι δεν υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας, εφ' όσον η συµφωνία αυτή καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται µέσα 
σε δεκαπέντε ηµέρες στην οικεία επιθεώρηση εργασίας, ενώ κατά την παρ. 2 του 
αυτού άρθρου µέσα σε διάστηµα εννέα (9) µηνών από την δηµοσίευση του παρόντος 
νόµου, κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία επιθεώρηση εργασίας 
συγκεντρωτική κατάσταση, αναφορικά µε τις υφιστάµενες συµφωνίες µεταξύ αυτού 
και των απασχολούµενων για παροχή υπηρεσιών ή έργου στην οποία θα 
αναγράφονται η χρονολογία κατάρτισης των συµφωνιών αυτών και το 
ονοµατεπώνυµο του απασχολουµένου, σε περίπτωση δε παράλειψης υποβολής της 
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κατάστασης αυτής θεωρείται ότι η σχετική συµφωνία υποκρύπτει σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας. Με τις διατάξεις αυτές, όπως σαφώς προκύπτει από την 
διατύπωση και το περιεχόµενό τους, δεν επιχειρείται παρέµβαση του νοµοθέτη στο 
ουσιαστικό µέρος των άνω συµβάσεων. έτσι ώστε αυτές να ερµηνεύονται αυθεντικά 
ως συµβάσεις έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών στις περιπτώσεις της παρ. 1 ή ως 
συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας στην περίπτωση της παρ. 2, αλλά απλά τόσο µε τον 
όρο "τεκµαίρεται" της πρώτης παραγράφου όσο και µε τον ταυτόσηµο όρο 
"θεωρείται" της δεύτερης παραγράφου, καθιερώνονται µαχητά τεκµήρια, υπέρ του 
ότι, στην µεν πρώτη περίπτωση οι µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου συµφωνίες δεν 
υποκρύπτουν σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, στην δε δεύτερη περίπτωση ότι 
πράγµατι υποκρύπτεται τέτοια σύµβαση, και συνεπώς παρέχεται δυνατότητα 
ανταπόδειξης κατ' άρθ. 338 παρ. 2 ΚΠολ∆. 
- Με το άρθρο 1 των εφαρµοστέων ΣΣΕ "για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 
συντακτών - µελών της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών 
(ΕΣΗΕΑ) που απασχολούνται σε εφηµερίδες - µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών 
Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)" από 5-4-2002, 14-5-2003 και 29-7-2004 
που κηρύχθηκαν υποχρεωτικές µε τις ΥΑ 11473/2002 (ΦΕΚ Β' 703), 15047/2003 
(ΦΕΚ Β' 878) και 12748/2004 (ΦΕΚ Β' 1418), αντίστοιχα, και δεσµεύουν όλους τους 
εργαζοµένους και εργοδότες του επαγγέλµατος (άρθ. 11 παρ. 2 ν. 1876/1990), 
καθορίσθηκαν για τα χρονικά διαστήµατα ισχύος τους τα κατώτατα όρια των 
βασικών µισθών στα εκεί αναφερόµενα ποσά και δη θεσπίσθηκαν υψηλότεροι 
βασικοί µισθοί για τους εσωτερικούς συντάκτες σε σχέση µε τους εξωτερικούς, όπως 
άλλωστε και µε τις αντίστοιχες ΣΣΕ προηγουµένων ετών (ενώ διατηρήθηκε µε αυτές 
σε ισχύ το άρθ. 3 της από 26-10-1989 ΣΣΕ, που κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την ΑΥΕ 
19292/1989, ΦΕΚ Β' 886, σύµφωνα µε το οποίο οι προσλαµβανόµενοι για πρώτη 
φορά σε εφηµερίδα ως συντάκτες, εφόσον δεν έχουν προϋπηρεσία, θα λαµβάνουν ως 
συµβολικό µισθό µαθητείας το 1/2 του βασικού µισθού του πρώτου κλιµακίου 
εσωτερικού συντάκτη). Στις ως άνω ΣΣΕ δεν περιέχονται τα ειδικότερα καθήκοντα 
και καθορισµός της έννοιας του "εσωτερικού" και του "εξωτερικού" συντάκτη, και 
µάλιστα σε αντιδιαστολή µεταξύ τους, ώστε να προκύπτουν οι εννοιολογικές 
διαφορές για την κατάταξη στις αντίστοιχες µισθολογικές κατηγορίες. Κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής (αλλά και των λοιπών που περιέχουν την ως άνω διάκριση 
και επιφυλάσσουν µε βάση αυτήν διαφορετική µισθολογική µεταχείριση) ως 
"εσωτερικός συντάκτης" πρέπει να θεωρηθεί ο δηµοσιογράφος εφηµερίδας, ο οποίος 
προσερχόµενος καθηµερινά στα γραφεία της, αφού συλλέγει για το ειδικότερο 
αντικείµενο και το συγκεκριµένο θέµα του τοµέα της απασχόλησής του πληροφορίες 
κυρίως τηλεφωνικά, αλλά και από το διαδίκτυο και µε παρακολούθηση από τον ίδιο 
των αντιστοίχων γεγονότων, συντάσσει τα σχετικά κείµενα, τα οποία, µετά από 
έλεγχο από τον προϊστάµενο του οικείου τµήµατος και τον αρχισυντάκτη της 
εφηµερίδας, δηµοσιεύονται ενυπόγραφα από τον ίδιο ή µαζί µε άλλον συντάκτη, ενώ 
ως "εξωτερικός συντάκτης" ο δηµοσιογράφος, ο οποίος για την συλλογή στοιχείων 
και πληροφοριών επί συγκεκριµένου θέµατος ή γεγονότος της ειδικότητάς του και δη 
επικαίρου εργάζεται κυρίως εκτός των γραφείων της εφηµερίδας µεταβαίνοντας στον 
τόπο του ενδιαφέροντος ειδησεογραφικού γεγονότος ή θέµατος και ακολούθως 
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συντάσσει σχετικό κείµενο που παραδίδει προς έλεγχο και έγκριση από τον υπεύθυνο 
του αντιστοίχου τµήµατος και τον αρχισυντάκτη της εφηµερίδας για την εν συνεχεία 
δηµοσίευσή του. Είναι αληθές ότι η καθιερουµένη µε τις ως άνω εδώ εφαρµοστέες 
ΣΣΕ (και τις παρόµοιες από 26-6-2001, 16-12-1999, 16-12-1997 κ.λπ. για 
προηγούµενα χρονικά διαστήµατα) διάκριση των συντακτών (που απασχολούνται σε 
εφηµερίδες) σε "εσωτερικούς" και "εξωτερικούς" µε την προδιαληφθείσα έννοια, που 
συνεπάγεται και την διαφορετική µισθολογική µεταχείρισή τους (και δη ως προς τα 
κατώτατα όρια των βασικών µισθών) δεν περιλαµβάνεται ρητά και στην 34/1964 
απόφαση του ∆ευτεροβαθµίου ∆ιοικητικού ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου (∆∆∆∆) 
Αθηνών, διατηρηθείσα ειδικά σε ισχύ µε διατάξεις των ως άνω εφαρµοστέων από 5-
4-2002, 14-5-2003 και 29-7-2004 ΣΣΕ (άρθ. 9, 7 και 9 αντίστοιχα), µε την οποία 
ορίσθηκαν τα κατώτατα όρια των µηνιαίων µισθών των "συντακτών" των ηµερησίων 
εφηµερίδων σε µεγαλύτερα ποσά για τους "συντάκτες" σε σχέση µε τους 
"ρεπόρτερς", δηλ. τους "ειδησεογράφους", όπως προκύπτει από τις αιτιολογίες της 
απόφασης αυτής. Από το περιεχόµενο. όµως, και τις επιµέρους διατάζεις της ως άνω 
∆Α, µε την οποία (α) ως "ειδησεογράφοι" (ρεπόρτερς) θεωρούνται σι εκτός γραφείων 
της εφηµερίδας εργαζόµενοι σε αντιδιαστολή µε τους "συντάκτες γραφείων", (β) 
καθιερώθηκαν τα κατώτατα όρια των µηνιαίων µισθών των "συντακτών" στα εκεί 
αναφερόµενα µεγαλύτερα ποσά για τους "συντάκτες" σε σχέση µε τους "ρεπόρτερς" 
(ειδησεογράφους), µε την ρητή διευκρίνιση, ότι, εκτός από τις περιπτώσεις των 
καθοριζοµένων κλιµακίων βασικών µισθών, υπό τον όρο "συντάκτες" καλύπτονται 
"και οι εξ αυτών χαρακτηριζόµενοι ως ρεπόρτερς" (δηλ. οι ειδησεογράφοι), 
συνάγεται ότι και µε αυτήν γίνεται ουσιαστικά διάκριση, ως ανωτέρω, των 
συντακτών σε "εσωτερικούς" (συντάκτες γραφείων) και "εξωτερικούς" (ρεπόρτερς ή 
ειδησεογράφους). 
- Από τις διατάξεις των άρθ. 80, 81 και 215 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η πρόσθετη 
παρέµβαση υπέρ κάποιου διαδίκου από εκείνον που επικαλείται και αποδεικνύει 
έννοµο προς τούτο συµφέρον ασκείται και κατά την ενώπιον του Αρείου Πάγου 
εκκρεµή δίκη, ειδικά δε επί εργατικών διαφορών σύµφωνα µε το άρθ. 669 αριθ. 2 
ΚΠολ∆ αναγνωρισµένα επαγγελµατικά σωµατεία εργαζοµένων ή εργοδοτών, 
αναγνωρισµένες ενώσεις τους ή επιµελητήρια έχουν το δικαίωµα να παρέµβουν υπέρ 
διαδίκου, εφόσον είναι µέλος τους ή µέλος κάποιας από τις οργανώσεις που 
συµµετέχουν στην ένωση. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 648,  
ΚΠολ∆: 80, 81, 215, 
ΥΑ: 11473/2002, 15047/2003, 12748/2004, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Σύµβαση εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1289 
Έτος: 2010 
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Σύντοµη Περίληψη: - Ειδικευµένοι γιατροί. Ο ειδικευόµενος ιατρός, αν προσληφθεί 
για να ασκηθεί για µία κυρία ειδικότητα και αφού ασκηθεί σ' αυτή για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα την εγκαταλείψει και προσληφθεί εν συνεχεία στο αυτό ή άλλο 
νοσηλευτικό ίδρυµα για ειδίκευση σε άλλη κυρία ειδικότητα, δεν δικαιούται 
αποζηµίωση και για το χρονικό διάστηµα που απασχολήθηκε για την άσκηση στην 
κυρία ειδικότητα που είχε επιλέξει αρχικά και µετέπειτα εγκατέλειψε. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το άρθρο 1 του Ν. 123/1975 ορίζει ότι από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος η 
εις θέσιν ειδικευοµένου πρόσληψις ιατρών εις τα νοσηλευτικά ιδρύµατα δια την 
πλήρωση των κενών και εκάστοτε κενουµένων πάσης φύσεως νενοµοθετηµένων 
θέσεων ενεργείται δια συµβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
(παρ. 1). Η διάρκεια της συµβάσεως των εις θέσιν ειδικευοµένου τοποθετουµένων 
ιατρών ορίζεται ίση προς τον απαιτούµενον εν εκάστη περιπτώσει χρόνον δια την 
απόκτησιν µιας κυρίας και µόνον ειδικότητος ή δι' όσον χρόνον παρέχει άσκησιν η 
κλινική, το εργαστήριον ή το τµήµα του νοσηλευτικού ιδρύµατος εις ό ούτος ασκείται 
και µέχρις συµπληρώσεως του απαιτουµένου δια την απόκτησιν της µιας κυρίας και 
µόνου ειδικότητος (παρ. 3). Εις τους καθ' οιονδήποτε τρόπον ειδικευόµενους ιατρούς 
δια την απόκτησιν της µιας και µόνον κυρίας ιατρικής ειδικότητος καταβάλλεται 
αποζηµίωσις ίση προς τας αποδοχάς ειδικευοµένου βοηθού και δι' όσον χρόνον 
απαιτείται δια την απόκτησιν ταύτης (παρ. 4). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι 
η ειδική ορισµένου χρόνου σύµβαση εργασίας που συνάπτεται µεταξύ του 
νοσηλευτικού ιδρύµατος και του ειδικευοµένου ιατρού αποσκοπεί στην άσκηση 
αυτού για την απόκτηση µιας και µόνον κυρίας ειδικότητας και η διάρκειά της είναι 
ίση µε τον χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση της ειδικότητας αυτής. Το 
καταβαλλόµενο στον ειδικευόµενο ιατρό µηνιαίο ποσό χρηµάτων χαρακτηρίζεται από 
τις άνω διατάξεις ως αποζηµίωση, ενόψει του ότι καταβάλλεται µε σκοπό την 
εξασφάλιση των µέσων συντηρήσεως του ιατρού κατά το διάστηµα της ειδικεύσεως 
του και δεν αποτελεί αντάλλαγµα για την παρεχοµένη από αυτόν εργασία. Την 
αποζηµίωση αυτή δικαιούται µόνον για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την 
απόκτηση µιας κυρίας ειδικότητας. Εποµένως ο ειδικευόµενος ιατρός, αν προσληφθεί 
για να ασκηθεί για µία κυρία ειδικότητα και αφού ασκηθεί σ' αυτή για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα την εγκαταλείψει και προσληφθεί εν συνεχεία στο αυτό ή άλλο 
νοσηλευτικό ίδρυµα για ειδίκευση σε άλλη κυρία ειδικότητα, δεν δικαιούται 
αποζηµίωση και για το χρονικό διάστηµα που απασχολήθηκε για την άσκηση στην 
κυρία ειδικότητα που είχε επιλέξει αρχικά και µετέπειτα εγκατέλειψε, διότι τότε, κατά 
παράβαση της ανωτέρω διατάξεως, θα του καταβαλλόταν αποζηµίωση για χρόνο 
µεγαλύτερο από τον απαιτούµενο για την απόκτηση µιας κυρίας ειδικότητας. Άρα ο 
όρος της νέας σύµβασης, ότι από την αποζηµίωση του θα αφαιρεθεί το διάστηµα της 
ασκήσεως για την εγκαταλειφθείσα ειδικότητα, είναι έγκυρος και δεν συνιστά 
παραίτηση του εργαζοµένου από δικαίωµα να λάβει οφειλόµενες σ' αυτόν αποδοχές 
(ΑΠ 1084/1998). 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 123/1975, άρθ. 1, 
Σχόλια: 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Συνδικαλισµός - Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 825 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Συνδικαλιστικές οργανώσεις. Προσβολή προσωπικότητας. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1264/1982 "Για τον εκδηµοκρατισµό του 
συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών 
των εργαζοµένων", µε την επιφύλαξη της ισχύος των ∆ιεθνών Συµβάσεων Εργασίας 
που έχουν κυρωθεί, ο νόµος αυτός κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα των 
εργαζοµένων και ρυθµίζει την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων τους. Για την εφαρµογή αυτού του νόµου εργαζόµενοι 
είναι όσοι απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
(µισθωτοί), στους οποίους περιλαµβάνονται και οι εργαζόµενο στο δηµόσιο ή 
Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 7 του ίδιου νόµου ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για να γίνει ο εργαζόµενος µέλος του επαγγελµατικού σωµατείου, καθώς 
και το δικαίωµα του σωµατείου να γίνει µέλος της αντίστοιχης οµοσπονδίας. Από τις 
παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι µέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων µπορούν να 
καταστούν µόνον εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
(µισθωτοί), όχι δε και οι συνταξιούχοι. Ότι αυτή είναι η βούληση του νοµοθέτη 
συνάγεται και από το άρθρο 14 του Ν. 1264/1982, στην παρ. 3 του οποίου ορίζεται 
ότι δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων 
εργοδότες και στις παρ. 4 και 5 αυτού, ότι είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσεως 
εργασίας για νόµιµη συνδικαλιστική δράση ή η καταγγελία της σχέσεως εργασίας 
των µελών της διοικήσεως ή προσωρινής διοικήσεως κ.λ.π. συνδικαλιστικής 
οργάνωσης, προστασία την οποία µόνον οι εργαζόµενοι µπορούν να απολαµβάνουν 
(βλ. ΑΠ 1121/1988 ΕΕ∆ 47.735 και Ελ∆νη 31.76, ΕφΑθ 1811/2001 Ελ∆νη 44.255, 
Αθ. Κρητικός, ∆ίκαιο Σωµατείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σελ. 132, 
Στέλιος Βλαστός, ∆ίκαιο των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, έκδ. 1986, σελ. 27-29).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 του Ν. 1264/1982 και 83 ΑΚ, προκύπτει ότι 
σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων, στο οποίο 
καταχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 81 ΑΚ, ο αριθµός της δικαστικής απόφασης 
που εγκρίνει ή τροποποιεί το καταστατικό της οργάνωσης και σηµειώνεται η 
ενδεχόµενη διάλυση του. Μετά την εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο το σωµατείο 
αποκτά νοµική προσωπικότητα, η εγγραφή δε αυτή γίνεται µόλις η απόφαση που τη 
διατάζει γίνει τελεσίδικη. Εξ άλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 3 παρ. 
1 εδ. γ΄ και 5, 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 1876/1990 "Ελεύθερες συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις", προκύπτει ότι οι επιχειρησιακές συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας, οι κανονιστικοί όροι των οποίων έχουν άµεση και αναγκαστική 
ισχύ στις εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζοµένων που απασχολούνται στην ίδια 
επιχείρηση, καταρτίζονται, κατά την προβλεπόµενη στο άρθρο 4 διαδικασία, από τον 
εργοδότη και συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχειρήσεως, που καλύπτουν τους 
εργαζοµένους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα τους, και 
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εφόσον αυτές ελλείπουν από τις αντίστοιχες κλαδικές οργανώσεις. Ικανότητα προς 
σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας από την πλευρά των εργαζοµένων έχει η 
πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική τους οργάνωση, που προσδιορίζεται µε 
βάση τον αριθµό των εργαζοµένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη 
διοίκησης. Στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων του άρθρου 4 του ως άνω νόµου, 
δικαιούνται να παρέµβουν και να συνυπογράψουν τη συλλογική σύµβαση εργασίας 
και οι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στην ίδια επιχείρηση (ΑΠ 
52/2005 Ελ∆νη 46, 1443, Στ, Βλαστός, Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, έκδοση 
2006, σελ. 248 και 280 επ.). Το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 1876/1990 ορίζει ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών και οι µεµονωµένοι 
εργοδότες έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να διαπραγµατεύονται για την κατάρτιση 
συλλογικής σύµβασης εργασίας, δηλαδή η διάταξη αυτή ανάγει τη συλλογική 
διαπραγµάτευση ως δικαίωµα και ταυτόχρονα ως υποχρέωση των συµβαλλοµένων 
µερών. Εξάλλου, η ελεύθερη διαπραγµάτευση, ως αναγκαίο προκαταρκτικό στάδιο 
της όλης διαδικασίας συνάψεως συλλογικής σύµβασης εργασίας, έχει αναγορευθεί σε 
συνταγµατικό δικαίωµα, απορρέον ευθέως από τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 
και 23 παρ. 1 του Συντάγµατος και κατοχυρώνει την αξίωση των εργαζοµένων να 
συµµετέχουν, µέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, στις αποφάσεις, οι 
οποίες τους αφορούν. Αυτή (ελεύθερη διαπραγµάτευση) συνιστά και υποχρέωση του 
κάθε συµβαλλόµενου µέρους να συναντηθεί και να διαβουλευθεί µε το άλλο µέρος µε 
σκοπό τη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας, χωρίς όµως να έχει την έννοια ότι 
εµπεριέχει και αντίστοιχη δέσµευση προς σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας, 
αλλά µόνο δέσµευση τηρήσεως ορισµένης συµπεριφοράς κατά το αρχικό - 
προκαταρκτικό στάδιο επιλύσεως της εκάστοτε αναφυόµενης συλλογικής διαφοράς 
(βλ. Στ. Βλαστός, ό.π σελ. 229 επ., Κ. Παπαδηµητρίου, Η υποχρέωση για 
διαπραγµάτευση, ΕΕργ∆ 47, σελ. 433 επ., Αθ. Καρδάρα, ∆ικαίωµα και Υποχρέωση 
προς διαπραγµάτευση, ΕΕργ∆ 60.1 επ.). Περαιτέρω, η έχουσα δικαίωµα παρέµβασης 
στις διαπραγµατεύσεις συνδικαλιστική οργάνωση δικαιούται σε οποιοδήποτε στάδιο 
αυτών να παρέµβει είτε εγγράφως, είτε και µε προφορική δήλωση της ενώπιον των 
συµβαλλοµένων µερών. Ο νόµος, όµως, δεν προβλέπει συνέπειες από την τυχόν 
παρακώλυση της συµµετοχής της τρίτης συνδικαλιστικής οργάνωσης στις 
διαπραγµατεύσεις ειµή µόνο έµµεσες, και δη αν η παρακώλυση της συµµετοχής 
εκδηλωθεί από εργοδοτικής πλευράς, να θεωρηθεί ότι αυτή συνιστά µορφή 
αντισυνδικαλιστικής συµπεριφοράς κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 
1264/1982 ή και κακόπιστης συµπεριφοράς κατά τις διαπραγµατεύσεις (Στ. Βλαστός, 
ό.π., σελ. 249-251). Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 1264/1982, 
απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό τους και 
σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που 
κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων και ιδιαίτερα: α)... β) να επιβάλλουν ή να παρεµποδίζουν µε 
οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο την προσχώρηση εργαζοµένων σε ορισµένη 
συνδικαλιστική οργάνωση... δ) να υποστηρίζουν ορισµένη συνδικαλιστική οργάνωση, 
ε) να επεµβαίνουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη 
δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και στ) να µεταχειρίζονται µε ευµένεια ή 
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δυσµένεια τους εργαζοµένους, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους σε ορισµένη 
συνδικαλιστική οργάνωση. Περαιτέρω, η αρχή της ίσης µεταχείρισης, που απορρέει 
από το άρθρο 288 ΑΚ και στηρίζεται στα άρθρα 22 παρ. 1 του Συντάγµατος και 141 
της Συνθήκης της ΕΟΚ, που κυρώθηκε µε το Ν. 2001/2002 (πρώην άρθρο 119), 
επιβάλλει στον εργοδότη, όταν προβαίνει σε οικειοθελή παροχή σε ορισµένους 
εργαζόµενους, να µην εξαιρεί από αυτή άλλους µισθωτούς του, που ανήκουν στην 
ίδια κατηγορία και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, εκτός 
αν η εξαίρεση είναι, κατά την καλή πίστη, λαµβανοµένων υπόψη και των 
συναλλακτικών ηθών, δίκαιη και εύλογη. Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή της 
ανωτέρω αρχής είναι η παροχή του εργοδότη να είναι εκούσια ή οικειοθελής, δηλαδή 
να χορηγείται από δική του πρωτοβουλία και χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση. 
∆ιαφορετικά, αν ο εργοδότης έχει υποχρέωση από διάταξη νόµου ή από όρο Σ.Σ.Ε. ή 
∆.Α. ή από δικαστική απόφαση να χορηγήσει κάποια παροχή σε ορισµένους 
µισθωτούς, δεν πρόκειται για οικειοθελή παροχή και η εξαίρεση από αυτή άλλων 
µισθωτών που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες, δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας. 
Για την εφαρµογή, πάντως, της ανωτέρω αρχής δεν αρκεί η παροχή να έχει 
οικειοθελή χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει και η χορήγηση αυτής να έγινε νόµιµα. Η 
παρά το νόµο χορήγηση οικειοθελών παροχών σε ορισµένους µισθωτούς δεν 
δικαιολογεί ανάλογη αξίωση των µισθωτών, που δεν τις έλαβαν, αφού η αξίωση από 
την αρχή της ίσης µεταχείρισης δεν µπορεί να θεµελιωθεί στην εργοδοτική 
παρανοµία (βλ. ∆ηµ. Ζερδέλη, Η αρχή της ίσης µεταχείρισης, ∆ΕΝ 1997, σελ. 1377 
επ ΑΠ 116/2004 Ελ∆νη 45.1651, ΑΠ 1400/2002 Ελ∆νη 44.160 ή ∆ΕΝ 2003, 1147, 
ΑΠ 700/1991 ∆ΕΝ 1992.556, ΑΠ 850/1989 ΕΕ∆ 1990.613).  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 59 και 914 ΑΚ, σε περίπτωση παράνοµης 
προσβολής της προσωπικότητας, ο προσβληθείς µε πράξη, η οποία συνεπάγεται 
µειωτική διαταραχή αυτής σε κάποια από τις εκφάνσεις της, δικαιούται να απαιτήσει 
την αποκατάσταση της προσγενόµενης σε αυτόν ζηµίας από την προσβολή αυτή και 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, εφόσον συντρέχει υπαιτιότητα του 
προσβάλλοντος. ∆ικαίωµα στην προσωπικότητα αυτού, στην έκφανση της πίστεως, 
της υπολήψεως και των λοιπών άυλων αγαθών, που του αναγνωρίζονται, έχει και το 
νοµικό πρόσωπο και, συνεπώς, σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας του, σε 
οποιαδήποτε από τις εκφάνσεις αυτές, µε κάποια παράνοµη πράξη, δικαιούται, µε τη 
συνδροµή και του στοιχείου της υπαιτιότητας του προσβάλλοντος, την ικανοποίηση 
της ηθικής βλάβης αυτού που έχει προσβληθεί, η οποία συνίσταται στην πληρωµή 
χρηµατικού ποσού, σε δηµοσίευµα ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις 
(ΑΠ 849/1985 ΝοΒ 34. 836, ΕφΑθ 698/2003 Ελ∆νη 45.1062, Γεωργιάδης στον ΑΚ 
Γεωργιάδη -Σταθόπουλου, άρθρο 932, αριθ. 13, σελ. 817). Για την αποκατάσταση δε 
αυτής της ηθικής βλάβης, τα προσβαλλόµενα νοµικά πρόσωπα πρέπει, σύµφωνα µε 
τη διάταξη του άρθρου 216 ΚΠολ∆, να αναφέρουν ότι, µε την παράνοµη προσβολή 
της προσωπικότητας τους, προσβλήθηκε η εµπορική τους πίστη, η επαγγελµατική 
τους υπόληψη και γενικά το εµπορικό τους µέλλον, γεγονότα τα οποία πρέπει και να 
αποδείξουν µε κάθε νόµιµο αποδεικτικό µέσο, γιατί η ηθική βλάβη στα νοµικά 
πρόσωπα δεν αναφέρεται, όπως στα φυσικά πρόσωπα, σε ενδιάθετο αίσθηµα, 
αναγόµενο στον εσωτερικό κόσµο και κρινόµενο µε τα δεδοµένα της ανθρώπινης 
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λογικής χωρίς αποδείξεις, αλλά µε συγκεκριµένη βλάβη που έχει υλική υπόσταση 
(Γεωργιάδης στον ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, άρθρο 932, αρ. 13, σελ. 817, ΕφΑθ 
698/2003, ό.π.). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 57, 59, 83, 914, 932,  
Νόµοι: 1264/1982 άρθ. 1, 2, 1876/1990 άρθ. 1, 2, 3, 5, 6, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2007, σελίδα 953  
 
Συνδικαλισµός - Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1040 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Χρηµατική ικανοποίηση. Συνδικαλιστικές ελευθερίες των 
εργαζοµένων. Τήρηση ειδικού βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Μη εξαίρεση εργαζοµένων από εργοδότη όταν 
πρόκειται για οικειοθελείς παροχές. Απαγόρευση οικονοµικής ενίσχυσης σε 
συνδικαλιστική οργάνωση. Πρόσθετη παρέµβαση. Τριτανακοπή στην εκούσια 
δικαιοδοσία. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αίτηση αδίκαστη.  
- Στο πεδίο των αδικοπρακτικών σχέσεων (άρθρα 914 επ. ΑΚ), και ειδικότερα στο 
ζήτηµα του µέτρου της επιδικαστέας χρηµατικής ικανοποιήσεως, ο νόµος προβλέπει 
στο άρθρο 932 ΑΚ, ότι τι δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη, κατά την κρίση 
του, χρηµατική ικανοποίηση, δηλαδή χρηµατική ικανοποίηση ανάλογη µε τις 
περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή οι κοινός 
νοµοθέτης έλαβε υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την στο 
ζήτηµα του προσδιορισµού του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Εποµένως, 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν υπάρχει έδαφος άµεσης εφαρµογής της διατάξεως του 
άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο τέταρτο του Συντάγµατος, η ευθεία δε επίκληση αυτής κατά 
τον προσδιορισµό του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας, 
αφού δεν θα οδηγούσε σε διαφορετικά σε σχέση µε το άρθρο 932 ΑΚ αποτελέσµατα.  
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1264/1982 "Για τον εκδηµοκρατισµό του 
συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών 
των εργαζοµένων", µε την επιφύλαξη της ισχύος των ∆ιεθνών Συµβάσεων Εργασίας, 
που έχουν κυρωθεί, ο νόµος αυτός κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα των 
εργαζοµένων και ρυθµίζει την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων τους. Για την εφαρµογή αυτού του νόµου εργαζόµενοι 
είναι όσοι απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
(µισθωτοί), στους οποίους περιλαµβάνονται και οι εργαζόµενο στο δηµόσιο ή 
Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. Με το άρθρο 7 του ίδιου νόµου ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις, που 
απαιτούνται για να γίνει ο εργαζόµενος µέλος του επαγγελµατικού σωµατείου, καθώς 
και το δικαίωµα του σωµατείου να γίνει µέλος της αντίστοιχης οµοσπονδίας. Από τις 
παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι µέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων µπορούν να 
καταστούν µόνον εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
(µισθωτοί), όχι δε και οι συνταξιούχοι. Ότι αυτή είναι η βούληση του νοµοθέτη 
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συνάγεται και από το άρθρο 14 του ν. 1264/1982, στην παρ. 3 του οποίου ορίζεται, 
ότι δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων 
εργοδότες και στις παρ. 4 και 5 αυτού, ότι είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσεως 
εργασίας για νόµιµη συνδικαλιστική δράση ή η καταγγελία της σχέσεως εργασίας 
των µελών της διοικήσεως ή προσωρινής διοικήσεως συνδικαλιστικής οργάνωσης, 
προστασία την οποία µόνον οι εργαζόµενοι µπορούν να απολαµβάνουν. 
- Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 του Ν. 1264/1982 και 83 ΑΚ, 
προκύπτει, ότι σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 81 ΑΚ, ο αριθµός 
της δικαστικής απόφασης, που εγκρίνει ή τροποποιεί το καταστατικό της οργάνωσης 
και σηµειώνεται η ενδεχόµενη διάλυσή του. Μετά την εγγραφή στο παραπάνω 
βιβλίο, το σωµατείο αποκτά νοµική προσωπικότητα, η εγγραφή δε αυτή γίνεται µόλις 
η απόφαση, που τη διατάζει, γίνει τελεσίδικη και ισχύει ως προς τη διαπλαστική της 
ενέργεια έναντι πάντων.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 3 παρ. 1 εδ γ' και 5, 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 
1876/1990 "Ελεύθερες Συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις", 
προκύπτει, ότι οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, οι κανονιστικοί 
όροι των οποίων έχουν άµεση και αναγκαστική ισχύ στις εργασιακές σχέσεις όλων 
των εργαζοµένων, που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, καταρτίζονται, κατά την 
προβλεπόµενη στο άρθρο 4 διαδικασία, από τον εργοδότη και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις της επιχειρήσεως, που καλύπτουν τους εργαζοµένους, ανεξάρτητα από 
την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητά τους, και εφόσον αυτές ελλείπουν από τις 
αντίστοιχες κλαδικές οργανώσεις. Ικανότητα προς σύναψη συλλογικής σύµβασης 
εργασίας από την πλευρά των εργαζοµένων έχει η πλέον αντιπροσωπευτική 
συνδικαλιστική τους οργάνωση, που προσδιορίζεται µε βάση τον αριθµό των 
εργαζοµένων, που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης. Στη 
διαδικασία των διαπραγµατεύσεων του άρθρου 4 του, ως άνω, νόµου, δικαιούνται να 
παρέµβουν και να συνυπογράψουν τη συλλογική σύµβαση εργασίας και οι άλλες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στην ίδια επιχείρηση. Το άρθρο 4 παρ. 1 
του Ν. 1876/1990 ορίζει, ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και 
εργοδοτών και οι µεµονωµένοι εργοδότες έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να 
διαπραγµατεύονται για την κατάρτιση συλλογικής σύµβασης εργασίας, δηλαδή η 
διάταξη αυτή ανάγει τη συλλογική διαπραγµάτευση ως δικαίωµα και ταυτόχρονα ως 
υποχρέωση των συµβαλλοµένων µερών. Εξ άλλου, η ελεύθερη διαπραγµάτευση, ως 
αναγκαίο προκαταρκτικό στάδιο της όλης διαδικασίας συνάψεως συλλογικής 
σύµβασης εργασίας, έχει αναγορευθεί σε συνταγµατικό δικαίωµα, απορρέον ευθέως 
από τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 και 23 παρ. 1 του Συντάγµατος και 
κατοχυρώνει την αξίωση των εργαζοµένων να συµµετέχουν, µέσω των 
συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, στις αποφάσεις, οι οποίες τους αφορούν. Αυτή 
(ελεύθερη διαπραγµάτευση) συνιστά και υποχρέωση του κάθε συµβαλλόµενου 
µέρους να συναντηθεί και να διαβουλευθεί µε το άλλο µέρος µε σκοπό τη σύναψη 
συλλογικής σύµβασης εργασίας, χωρίς, όµως, να έχει την έννοια, ότι εµπεριέχει και 
αντίστοιχη δέσµευση προς σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας, αλλά µόνο 
δέσµευση τηρήσεως ορισµένης συµπεριφοράς κατά το αρχικό - προκαταρκτικό 
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στάδιο επιλύσεως της εκάστοτε αναφυόµενης συλλογικής διαφοράς. Περαιτέρω, η 
έχουσα δικαίωµα παρέµβασης στις διαπραγµατεύσεις συνδικαλιστική οργάνωση 
δικαιούται σε οποιοδήποτε στάδιο αυτών να παρέµβει είτε εγγράφως, είτε και µε 
προφορική δήλωσή της ενώπιον των συµβαλλοµένων µερών. Ο νόµος, όµως, δεν 
προβλέπει συνέπειες από την τυχόν παρακώλυση της συµµετοχής της τρίτης 
συνδικαλιστικής οργάνωσης στις διαπραγµατεύσεις ειµή µόνο έµµεσες, και δη αν η 
παρακώλυση της συµµετοχής εκδηλωθεί από εργοδοτικής πλευράς, να θεωρηθεί, ότι 
αυτή συνιστά µορφή αντισυνδικαλιστικής συµπεριφοράς κατά την έννοια του άρθρου 
14 παρ. 2 του Ν. 1264/1982 ή και κακόπιστης συµπεριφοράς κατά τις 
διαπραγµατεύσεις. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 1264/1982, 
απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό τους και 
σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που 
κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων και ιδιαίτερα: να επιβάλλουν ή να παρεµποδίζουν µε οποιοδήποτε 
τρόπο ή µέσο την προσχώρηση εργαζοµένων σε ορισµένη συνδικαλιστική οργάνωση, 
να υποστηρίζουν ορισµένη συνδικαλιστική οργάνωση, να επεµβαίνουν µε 
οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και να µεταχειρίζονται µε ευµένεια ή δυσµένεια τους εργαζοµένους, 
ανάλογα µε τη συµµετοχή τους σε ορισµένη συνδικαλιστική οργάνωση.  
- Περαιτέρω, η αρχή της ίσης µεταχείρισης, που απορρέει από το άρθρο 288 ΑΚ και 
στηρίζεται στα άρθρα 22 παρ. 1 του Συντάγµατος και 141 της Συνθήκης της ΕΟΚ, 
που κυρώθηκε µε το Ν. 3001/2002, επιβάλλει στον εργοδότη, όταν προβαίνει σε 
οικειοθελή παροχή σε ορισµένους εργαζόµενους, να µην εξαιρεί από αυτή άλλους 
µισθωτούς του, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες, εκτός αν η εξαίρεση είναι, κατά την καλή πίστη, 
λαµβανοµένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών, δίκαιη και εύλογη. Βασική 
προϋπόθεση για την εφαρµογή της ανωτέρω αρχής είναι η παροχή του εργοδότη να 
είναι εκούσια ή οικειοθελής, δηλαδή να χορηγείται από δική του πρωτοβουλία και 
χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση. ∆ιαφορετικά, αν ο εργοδότης έχει υποχρέωση 
από διάταξη του νόµου ή από όρο ΣΣΕ ή ∆Α ή από δικαστική απόφαση να χορηγήσει 
κάποια παροχή σε ορισµένους µισθωτούς, δεν πρόκειται για οικειοθελή παροχή και η 
εξαίρεση από αυτή άλλων µισθωτών, που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες, δεν 
παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Για την εφαρµογή, πάντως, της ανωτέρω αρχής 
δεν αρκεί η παροχή να έχει οικειοθελή χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει και η χορήγηση 
αυτής να έγινε νόµιµα. Η παρά το νόµο χορήγηση οικειοθελών παροχών σε 
ορισµένους µισθωτούς δεν δικαιολογεί ανάλογη αξίωση των µισθωτών, που δεν τις 
έλαβαν, αφού η αξίωση από την αρχή της ίσης µεταχείρισης δεν µπορεί να 
θεµελιωθεί στην εργοδοτική παρανοµία.  
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 4 και 14 περ. δ' του Ν. 
1264/1982, καθώς και από το άρθρο 11 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας 87/1948 
και τα άρθρα 1 παρ. 1 και 2 παρ. 1 και 2 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας 98/1949, 
οι οποίες κυρώθηκαν µε τα Ν∆ 4204/1961 και 4205/1961 αντίστοιχα, απαγορεύεται η 
παροχή οικονοµικής ενίσχυσης σε συνδικαλιστική οργάνωση, διότι τέτοια οργάνωση, 
που δέχεται επιχορηγήσεις ή δωρεές τρίτων, δεν θεωρείται ότι εκπληρώνει 
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ανεξάρτητα τους σκοπούς της. Εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή εισάγει το άρθρο 
5 παρ. 4 εδ. 2 του ν. 1264/1982, το οποίο ορίζει, ότι "από την παραπάνω απαγόρευση 
εξαιρούνται παροχές του εργοδότη για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών της 
µοναδικής πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, στην οποία ανήκουν οι 
εργαζόµενοι σε αυτόν, ή, εφόσον υπάρχουν περισσότερες, ισοµερώς σε όλες". 
∆ηλαδή, βασικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην εξαιρετική αυτή διάταξη είναι: 
α) η παροχή προς τη συνδικαλιστική οργάνωση να αφορά στην πραγµατικότητα 
παροχή προς τα µέλη της, β) η παροχή να µη συνδέεται µε την άσκηση του 
συνδικαλιστικού ή απεργιακού δικαιώµατος, γ) η παροχή να εξυπηρετεί κοινωνικούς 
σκοπούς και δ) ο σύλλογος να είναι η µοναδική πρωτοβάθµια συνδικαλιστική 
οργάνωση της επιχείρησης.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 80 ΚΠολ∆, κατά την οποίαν αν σε δίκη, που εκκρεµεί 
µεταξύ άλλων, τρίτος έχει έννοµο συµφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει 
δικαίωµα έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης, να ασκήσει πρόσθετη απόφαση 
για να τον υποστηρίξει, προκύπτει ότι η πρόσθετη παρέµβαση µπορεί να ασκηθεί και 
το πρώτο ενώπιον της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου. Περαιτέρω, από την άνω 
διάταξη, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 68 του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι 
αναγκαίος όρος για την άσκηση πρόσθετης παρέµβασης είναι η ύπαρξη εννόµου 
συµφέροντος στο πρόσωπο του παρεµβαίνοντος. Υφίσταται έννοµο συµφέρον προς 
παρέµβαση όταν µε αυτή µπορεί να προστατευθεί δικαίωµα του παρεµβαίνοντος ή να 
αποτραπεί η δηµιουργία εις βάρος του νοµικής υποχρεώσεως. Πρέπει, όµως, αυτά 
είτε να απειλούνται από τη δεσµευτικότητα ή εκτελεστότητα της αποφάσεως, που θα 
εκδοθεί, είτε να υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από τις αντανακλαστικές 
συνέπειές της. Έτσι, για την άσκηση πρόσθετης παρέµβασης, δεν αρκεί ότι σε µεταξύ 
άλλων εκκρεµή δίκη πρόκειται να λυθεί νοµικό ζήτηµα, που θα ωφελήσει ή θα 
βλάψει τον προσθέτως παρεµβαίνοντα, επειδή υπάρχει ή πρόκειται να προκύψει σε 
µελλοντική δίκη µεταξύ αυτού και κάποιου από τους διαδίκους ή τρίτου συναφής 
διαφορά, αλλά απαιτείται η έκβαση της δίκης, στην οποία παρεµβαίνει, να θίγει από 
την άποψη του πραγµατικού και νοµικού ζητήµατος τα έννοµα συµφέροντα του. 
Εποµένως τέτοιο έννοµο, συµφέρον δεν υφίσταται για το νοµικό πρόσωπο του 
σωµατείου "Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος", από το γεγονός ότι σε µεταξύ 
τρίτων εκκρεµή δίκη έχει ανακύψει ζήτηµα, που ενδέχεται να επηρεάσει τα 
συµφέροντα των µελών του. 
- Η τριτανακοπή στην Εκουσία ∆ικαιοδοσία (άρθρο 773 ΚΠολ∆) αποκτά ιδιαίτερη 
πρακτική σηµασία, καθώς αποτελεί το κύριο µέσο κατοχυρώσεως του δικαιώµατος 
έννοµης προστασίας και δικαστικής ακροάσεως κάθε µη συµµετασχόντος στη 
διαδικασία τρίτου, ο οποίος, µάλιστα, δεν αποκλείεται να είναι και το άµεσα 
επηρεαζόµενο από την απόφαση πρόσωπο. Η έννοια του τρίτου στην προκειµένη 
διάταξη προσδιορίζεται, αρνητικά σε σχέση, µε τους διαδίκους της εκουσίας 
δικαιοδοσίας. Αντιδιαστέλλονται, έτσι, τα νοµιµοποιούµενα προς άσκηση 
τριτανακοπής πρόσωπα από τους διαδίκους της δίκης, επί της οποίας εκδόθηκε η 
προσβαλλοµένη απόφαση, όπως και η τριτανακοπή κάθε αυτήν από τα ένδικα µέσα, 
που αποτελούν την µοναδική δυνατότητα ανατροπής της αποφάσεως από τους 
διαδίκους. 'Ετσι, τα πρόσωπα, που δικαιούνται να ασκήσουν τριτανακοπή, 
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εντοπίζονται σε όσους δεν συµµετείχαν στη δίκη ως αιτούντες ή µε ένα από τους 
αναφερόµενους στα άρθρα 748 παρ. 3, 752 και 753 τρόπους. Μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγονται και εκείνος εναντίον του οποίου απευθύνθηκε η αίτηση, χωρίς να το 
επιβάλλει ο νόµος ή αυτός που κλητεύθηκε µε πρωτοβουλία του αιτούντος, χωρίς 
διαταγή του δικαστηρίου, εφόσον δεν έλαβον µέρος εκουσίως, µε την άσκηση 
παρεµβάσεως, στη δίκη. Η άσκηση τριτανακοπής προϋποθέτει έννοµο συµφέρον του 
τρίτου για ακύρωση της αποφάσεως, που συνίσταται στην άµεση ή έµµεση βλάβη ή 
τον ενδεχόµενο κίνδυνο βλάβης των εννόµων συµφερόντων του. Η τριτανακοπή δεν 
υπόκειται, κατ' αρχήν, σε προθεσµία ή παραγραφή, εκτός των εξαιρέσεων, που 
εισάγονται µε τα άρθρα 800 παρ.4 (επί υιοθεσίας), 824 παρ.2 (επί αφαιρέσεως κλπ. 
κληρονοµητηρίου) και 849 (επί αποφάσεως αποκλεισµού µη αναγγελθέντος 
δικαιώµατος). Με την άσκηση τριτανακοπής ο τριτανακόπτων καθίσταται διάδικος 
στην αρχική δίκη. Λόγο τριτανακοπής αποτελεί κάθε ισχυρισµός, που βάλλει κατά 
της ουσιαστικής ή τυπικής ορθότητας της αποφάσεως, όπως λ.χ. ότι δεν συνέτρεχαν 
οι νόµιµες προϋποθέσεις για την έκδοση της αποφάσεως ή ότι, αν ακουόταν ο ίδιος, η 
απόφαση θα ήταν διαφορετική. Για την άσκηση δε τριτανακοπής δεν απαιτείται η 
επίκληση δόλου ή συµπαιγνίας των αρχικών διαδίκων, καθώς η δέσµευση του τρίτου 
αποτελεί συνέπεια της διαπλαστικής ενέργειας της αποφάσεως και όχι του 
δεδικασµένου της, καθότι οι αποφάσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας δεν παράγουν µεν 
δεδικασµένο, πλην, όµως, διαπλάσσουν νέα κατάσταση erga omnes. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 περ. α' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν 
δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογή τους, ή, αν εφαρµοσθεί, 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 9 περ. γ' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως "αίτηση", κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής νοείται κάθε αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, µε την οποία ζητείται η παροχή 
έννοµης προστασίας, υπό οποιαδήποτε νόµιµη µορφή αυτής, που δηµιουργεί 
αντίστοιχη εκκρεµότητα δίκης. Τέτοια αίτηση είναι ιδίως η της αγωγής, ανταγωγής, 
της κυρίας παρέµβασης, της αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης, της ανακοπής, της 
τριτανακοπής και του ενδίκου µέσου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 81, 83, 288, 
ΚΠολ∆: 68, 80, 559 αριθ. 1α, 559 αριθ. 9, 748, 752, 753, 773,  
Σ: 22, 23,  
Νόµοι: 1264/1982, αρθ. 1, 7, 14, 1876/1990, αρθ. 1, 5, 6, 3001/2002,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 275 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1335 
 
Συνδικαλισµός - Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Προσβολή αποφάσεων 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 504 
Έτος: 2005 
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Σύντοµη Περίληψη: - Ακυρότητα συνέλευση σωµατείου. Συνδικαλιστικές 
οργανώσεις. Έννοµο συµφέρον για άσκηση αγωγής ακύρωσης. 
- Κατά το άρθρο 101 του ΑΚ, "Απόφαση της συνέλευσης (σωµατείου) είναι άκυρη, 
αν αντιβαίνει στο νόµο ή στο καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο 
ύστερα από αγωγή µέλους που δεν συναίνεσε ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννοµο 
συµφέρον. Η αγωγή αποκλείεται µετά πάροδο έξι µηνών από την απόφαση της 
συνέλευσης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων". Από τη 
διάταξη αυτή, η οποία εφαρµόζεται και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Ν. 
1264/1982 και στις επαγγελµατικές οργανώσεις του Ν. 1712/1987, εφόσον δεν 
περιέχεται στους νόµους αυτούς διαφορετική ρύθµιση, συνάγεται ότι 
νοµιµοποιούνται ενεργητικά να ζητήσουν την ακύρωση της απόφασης γενικής 
συνέλευσης σωµατείου ή συνδικαλιστικής ή επαγγελµατικής οργάνωσης: 1) το µέλος 
που δεν συνήνεσε στη λήψη της προσβαλλόµενης απόφασης, έστω και αν συµµετείχε 
στην γενική συνέλευση, αλλά -λόγω άγνοιας της παρανοµίας- δεν διαµαρτυρήθηκε, 
χωρίς να απαιτείται να επικαλεσθεί ειδικώς και να αποδείξει κάποιο έννοµο 
συµφέρον του, αφού τέτοιο θεωρείται ότι υφίσταται από µόνο το ενδιαφέρον του για 
τη λειτουργία του σωµατείου, του οποίου είναι µέλος, σύµφωνα µε το νόµο και το 
καταστατικό (ΑΠ 1781/1981 ΝοΒ 30.1072) και 2) οποιοσδήποτε άλλος, µη µέλος του 
σωµατείου, έχει έννοµο συµφέρον, το οποίο πρέπει να είναι άµεσο (άρθρο 70 
ΚΠολ∆), δηλαδή η έννοµη προστασία µε τη ζητούµενη ακύρωση να καθίσταται 
επιβεβληµένη εξαιτίας της βλάβης που επέρχεται αµέσως στον τρίτο από την 
ελαττωµατική απόφαση (ΕφΠειρ 430/2003 ∆ΕΕ 2004 93). Η ρύθµιση αυτή του 
θέµατος της νοµιµοποίησης σε αγωγή ακυρώσεως αποφάσεως γενικής συνελεύσεως 
σωµατείου είναι αναγκαστική και εξαντλητική, µε την έννοια ότι δεν επιτρέπεται µε 
το καταστατικό ούτε να περιορισθεί ούτε να επεκταθεί, ερευνάται δε αυτεπαγγέλτως 
από το δικαστήριο (ΕφΑθ 325/1997 ΕΕµπ∆ 1999 472). Το βάρος αποδείξεως της 
ιδιότητας του ενάγοντος, ως µέλους του σωµατείου, του οποίου της απόφασης της 
γενικής συνέλευσης ζητεί την ακύρωση, φέρει ο ίδιος ως στοιχείο της βάσης της 
αγωγής και της ενεργητικής νοµιµοποίησης της (Βλ. Α. Κρητικού, ∆ίκαιο Σωµατείων 
και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων σελ. 310-312).Εξάλλου, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 6 παρ. 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 15 Ν∆ 1244/1972 εκδοθέντος 
Π∆ 482/1987 "Ειδικά ραδιοδίκτυα για επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης µε 
µετρητή", όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 Π∆ 59/1989, σε περίπτωση άρνησης 
της επαγγελµατικής οργάνωσης Ραδιοταξί να επιτρέψει την είσοδο νέου υποψήφιου 
µέλους, ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να προσφύγει στο Νοµάρχη, ο οποίος 
αποφασίζει τελικά εντός προθεσµίας δύο µηνών από την υποβολή της προσφυγής. 
Από τη διάταξη αυτή, η οποία ως ειδική και µεταγενέστερη της διάταξης του άρθρου 
4 παρ. 1 εδ. β του Ν. 1712/1987 (που προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής στο 
µονοµελές πρωτοδικείο εντός 30ηµέρου από την κοινοποίηση της απορριπτικής 
απόφασης του διοικητικού συµβουλίου επαγγελµατικής οργάνωσης στον 
ενδιαφερόµενο για την εγγραφή του σ΄ αυτή) υπερισχύει, προκύπτει ότι είναι 
ανίσχυρες και όσες διατάξεις του καταστατικού των οργανώσεων Ραδιοταξί 
προβλέπουν διαφορετικές ρυθµίσεις για τη διαδικασία εισόδου νέων µελών σ΄ αυτές 
(Βλ. σχετ. και ΕφΘεσ 2920/2001). 



 

[60] 
 

∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 101, 
ΚΠολ∆: 70, 
Ν∆: 1244/1972, άρθ. 15, 
Νόµοι: 1264/1982,  
Νόµοι: 1712/1987, άρθ. 4, 
Π∆: 482/1987, 59/1989,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2008, σελίδα 63, σχολιασµός Ιάκωβος Μαθιουδάκης  
 
Συνδικαλισµός - Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Προσβολή αποφάσεων 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Σπάρτης 
Αριθµός απόφασης: 907 
Έτος: 2005 
Σύντοµη Περίληψη: - Σωµατεία. Αποβολή µέλους. Προσφυγή µέλους. Αρµοδιότητα 
δικαστηρίου.  
- Στα πλαίσια ερµηνείας και εφαρµογής του άρθρου 88 ΑΚ στη θεωρία και στη 
νοµολογία έχει ανακύψει διχογνωµία σε δύο θέµατα: Πρώτο του αρµόδιου 
δικαστηρίου ενώπιον του οποίου το αποβληθέν µέλος σωµατείου δικαιούται να 
ασκήσει την προσφυγή βάσει του άρθρου 88 ΑΚ και δεύτερο της τηρητέας 
διαδικασίας εκδικάσεως της. Κατά τη µία άποψη, αρµόδιο είναι το µονοµελές 
πρωτοδικείο της έδρας του σωµατείου που δικάζει κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων (ΑΠ 490/2001 Ελ∆νη 2002.460, ΕφΑθ 1811/2001 Ελ∆νη 
2003.257, ΕφΑθ 5589/2000 Ελ∆νη 2001.1421, ΕφΑθ 2821/2000 ∆ΕΕ 2000.1237, 
Σηµαντήρας: Γενικαί Αρχαί, αριθ. 499, Γαζής: Γενικαί Αρχαί, παρ. 46 ν, 3γ, 
Καρακατσάνης: ΕρµΑΚ άρθ. 78-107, σε αριθ. 31, Βλαστός Αστικά Σωµατεία, 
Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές Οργανώσεις, γ΄ έκδ, σελ. 156, Σαρτζετάκης σε ∆1, 
σελ. 491), ενώ κατ΄ άλλη άποψη αρµόδιο είναι το µονοµελές πρωτοδικείο (µετά την 
ισχύ της διατάξεως του άρθρου 8 του Ν. 2145/1993), που δικάζει κατά την τακτική 
διαδικασία (Μπέης: σε ∆ 1, σελ. 92 και 505, Κρητικός: ∆ίκαιο Σωµατείων και 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, τόµ. Α΄, σελ. 451). Κρατούσα θεωρείται η πρώτη 
άποψη, µε την οποία και το ∆ικαστήριο τούτο συντάσσεται, διότι έχει υπέρ αυτής το 
πλεονέκτηµα της ταχύτερης εκδόσεως αποφάσεως, στοιχείο που εδώ έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα ενόψει του αντικειµένου της σχετικής διαφοράς και των συνεπειών που 
προκαλούνται από το αποτέλεσµα της εν λόγω δίκης, τόσο για το µέλος του 
σωµατείου, όσο και για το ίδιο το σωµατείο γενικότερα, και έτσι κρίνεται ότι η 
άποψη αυτή συµφωνεί περισσότερο µε το γράµµα της ΑΚ 88 σε συνδυασµό µε την 
ΕισΝΚΠολ∆ 3 παρ. 2 (Βλαστός: ό.π.). Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 
ΕισΝΚΠολ∆ η τηρητέα διαδικασία είναι των ασφαλιστικών µέτρων. Όµως, στις 
γνήσιες υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων η εκδιδόµενη απόφαση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 695 ΚΠολ∆, έχει προσωρινή ισχύ και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση, η 
οποία συνήθως επακολουθεί. Συναφώς δε, για τις γνήσιες υποθέσεις ασφαλιστικών 
µέτρων, το άρθρο 699 του ίδιου κώδικα ορίζει ότι αποκλείεται η άσκηση ένδικων 
µέσων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά (βλ. ΚΠολ∆ 734 παρ. 3 προκειµένου για 
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ασφαλιστικά µέτρα σε υποθέσεις νοµής ή κατοχής). Στο θέµα της προσφυγής κατά 
της περί αποβολής αποφάσεως που θα εκδικαστεί από το µονοµελές πρωτοδικείο, θα 
πρέπει να αποσαφηνιστεί, εάν η υπόθεση θα δικαστεί προσωρινώς και θα 
επακολουθήσει τακτική αγωγή (προσφυγή) ή εάν κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων η υπόθεση θα λυθεί κατά τρόπο οριστικό, οπότε θα πρέπει να 
αντιµετωπιστεί το θέµα των εφαρµοστέων διατάξεων. Σύµφωνα µε τα εκτεθέντα 
ανωτέρω και τη ρύθµιση του νόµου, η διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων θα 
εφαρµοστεί για την οριστική επίλυση της διαφοράς. Και εδώ ακολούθως γεννιέται το 
θέµα των εφαρµοστέων και µη διατάξεων από το κεφάλαιο των ασφαλιστικών 
µέτρων. Από τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων εφαρµόζονται οι διατάξεις που 
αναφέρονται στον τρόπο ασκήσεως της προσφυγής και στην επάρκεια της 
πιθανολογήσεως προς απόδειξη της βασιµότητας της. Αντιθέτως, δεν ισχύουν οι 
διατάξεις που αφορούν την ανάκληση της αποφάσεως (άρθρα 696-698 ΚΠολ∆) και η 
διάταξη που αφορά τον αποκλεισµό των ένδικων µέσων (Βλαστός: ό.π. σελ. 187, Αθ. 
Κρητικός: Oρια Νόµιµης Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων Σωµατείων, 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Συνεταιρισµών, παρ. 113, 115, 120). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 88, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2008, σελίδα 634  
 
Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1509 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. Τράπεζα της Ελλάδος. 
- Κατά το άρθρο 8 εδ. α' Ν. 3198/1955 µισθωτοί που συνδέονται µε σχέση εργασίας 
αορίστου χρόνου, αν συµπληρώσουν δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, 
κατά την έννοια του άρθ. 6 παρ. 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 οριζοµένης 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. Σύµβαση 
εργασίας διεποµένη 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 να είναι 
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σαφής και αναµφίβολη. Τέτοια συγκατάθεση µπορεί να παρασχεθεί εκ των προτέρων 
ή να συναχθεί από τον κανονισµό, µε τον οποίο παρέχεται 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. Με το εδάφιο β' του 
ιδίου ως άνω άρθρου 8 Ν. 3198/1955, που προστέθηκε µε το άρθ. 8 παρ. 4 Ν∆ 
3739/1957 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 5 παρ. 1 Ν. 435/1976, ορίζεται 
ότι µισθωτοί ενγένει που υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού 
οργανισµού για την χορήγηση σύνταξης, αν συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν τις 
προϋποθέσεις λήψης πλήρους σύνταξης γήρατος, µπορούν, αν µεν έχουν την ιδιότητα 
του εργατοτεχνίτη ν' αποχωρούν από την εργασία, αν δε έχουν την ιδιότητα του 
υπαλλήλου, είτε ν' αποχωρούν, είτε ν' αποµακρύνονται από την εργασία 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 δε την 
κατά τ' ανωτέρω χορηγουµένη αποζηµίωση στους αποχωρούντες ή 
αποµακρυνοµένους µισθωτούς εφαρµόζονται κατά τα λοιπά όλα τα οριζόµενα από τα 
άρθρα 1 έως και 9 του Ν. 3198/1955 καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 2112/1920 
κ.λπ. εκτός από τις διατάξεις που αφορούν την προειδοποίηση. Το ως άνω εδάφιο β' 
του άρθ. 8 Ν. 3198/1955 εφαρµόζεται αδιακρίτως σε µισθωτούς που συνδέονται. µε 
σχέση εργασίας είτε αόριστης είτε ορισµένης διάρκειας, προσαπαιτείται, όµως, η 
συµπλήρωση των προϋποθέσεων για την λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος.  
- Κατά το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισµού Κατάστασης Υπαλλήλων της 
αναιρεσείουσας ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ η υπαλληλική σχέση λύεται α) µε 
καταγγελία από την Τράπεζα, β) µε παραίτηση του υπαλλήλου και γ) µε απόλυση. 
Ειδικότερα, το άρθρο 18 του ως άνω Κανονισµού ορίζει ότι ο υπάλληλος έχει το 
δικαίωµα να παραιτηθεί χωρίς να υποχρεούται να εκθέσει τους λόγους της 
παραίτησης, ότι η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως και µόνο µε την αποδοχή της 
λύεται η υπαλληλική σχέση, ότι η αποδοχή της παραίτησης είναι υποχρεωτική εντός 
µηνός από την υποβολή της κ.λπ. (Β) Ως προς το ανώτατο όριο της ως άνω 
αποζηµίωσης, µε το άρθ. 2 παρ. 2 ΑΝ 173/1967 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που 
εργοδότης είναι το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ή Τράπεζες κ.λπ., η από το Ν. 2112/1920, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, η οφειλοµένη αποζηµίωση δεν 
µπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τις 240.000 δρχ., το ανώτατο δε αυτό όριο 
αυξήθηκε διαδοχικά µε το άρθ. 1 Ν∆ 207/1974 σε 600.000 δρχ., µε το άρθ. 24 Ν. 
1082/1980 σε 1.000.000 δρχ., µε το άρθ. 24 Ν. 1545/1985 σε 1.150.000 δρχ., µε το 
άρθ. 33 Ν. 1876/1990 σε 1.500.000 δρχ. Και µε το άρθ. 21 παρ. 13 Ν. 3144/2003 σε 
15.000 ευρώ, ενώ µε το άρθ. 1 παρ. 1 και 2 Ν∆ 618/1970 ορίζεται ότι τα ανώτατα 
όρια αποζηµίωαης ισχύουν για κάθε περίπτωση οφειλοµένης αποζηµίωσης στους 
αποχωρούντες υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, Τραπεζών κ.λπ. Περαιτέρω, όπως 
προκύπτει από τις διατάζεις του άρθρου 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγµατος, ο 
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ευρύτερος δηµόσιος τοµέας καθορίζεται κάθε φορά από το νόµο. Ειδικότερα, µε την 
διάταξη του άρθ. 1 παρ. 6 περ. ε' Ν. 1256/1982 ορίσθηκε ότι η αληθινή έννοια της 
παρ. 1 άρθ. 9 Ν. 1232/1982, είναι ότι στον δηµόσιο τοµέα περιλαµβάνονται... ε) οι 
τραπεζικές και άλλες ανώνυµες εταιρείες, στις οποίες. είτε τα κατά τις προηγούµενες 
περιπτώσεις νοµικά πρόσωπα έχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία των µετοχών του 
εταιρικού κεφαλαίου, είτε έχουν κρατικό προνόµιο ή κρατική επιχορήγηση, όπως η 
Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ µε την διάταξη του άρθρου 51 Ν. 1892/1990, µε τίτλο 
"επαναοριοθέτηση του δηµόσιου τοµέα", ορίζεται ότι ο κατά τις διατάξεις του άρθ. 1 
παρ. 6 Ν. 1256/1982, δηλ. την προηγουµένη διάταξη, δηµόσιος τοµέας περιλαµβάνει 
µόνο... δ) τις τράπεζες που ανήκουν στο νοµικό πρόσωπο του δηµοσίου. είτε στο 
σύνολό τους είτε κατά πλειοψηφία.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 8 παρ. 4 του καταστατικού της 
αναιρεσείουσας Τράπεζας, που κυρώθηκε µε το Ν. 3424/1927 και έχει ισχύ νόµου, η 
Τράπεζα αυτή έχει συσταθεί ως ανώνυµη εταιρεία και συνιστά από την φύση της 
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο το δηµόσιο και οι δηµόσιες 
επιχειρήσεις δεν µπορούσαν κατά τον κρίσιµο χρόνο να κατέχουν αµέσως ή εµµέσως 
µετοχές αυτής κατά ποσό που υπερβαίνει στο σύνολο το 1/10 του ονοµαστικού 
κεφαλαίου της, ποσοστό που αυξήθηκε µεταγενέστερα µε το άρθ. 34 Ν. 2778/1999 
στο 35% του ονοµαστικού κεφαλαίου της. Από τις παραπάνω διατάξεις, µε τις οποίες 
καθορίζεται ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας, προκύπτει ότι η αναιρεσείουσα Τράπεζα 
της Ελλάδος ΑΕ δεν περιλαµβάνεται στον δηµόσιο τοµέα κατά την έννοια του άρθ. 
51 Ν. 1892/1990. Ενόψει όµως και των αναφεροµένων στα άρθρα 2 παρ. 1 εδ. α' έως 
ζ' και 4 παρ. 1 καταστατικού αυτής αρµοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί και των 
προνοµίων που της έχουν παραχωρηθεί από την σύστασή της και µεταγενέστερα και 
ειδικότερα του εκδοτικού προνοµίου της και της διαχείρισης του εξωτερικού 
συναλλάγµατος η ως άνω Τράπεζα δεν είναι ούτε νοµικό πρόσωπο καθαρά ιδιωτικού 
δικαίου, αλλά έχει ιδιότυπο διφυή χαρακτήρα νοµικού προσώπου ιδιωτικού µεν 
δικαίου ως προς την άσκηση απ' αυτήν των τραπεζικών εργασιών και τις σχέσεις της 
µε το προσωπικό της, δηµοσίου δε δικαίου ως προς την διαχείριση του εξωτερικού 
συναλλάγµατος ή την άσκηση του εκδοτικού προνοµίου της, ως προς τις οποίες ασκεί 
δηµόσια εξουσία. Εποµένως ο υπάλληλος της Τράπεζας αυτής, ο οποίος αποχωρεί 
από την υπηρεσία του δικαιούται την προβλεποµένη από τις διατάξεις του άρθρου 8 
εδ. α' και β' Ν. 3198/1955 (όπως το εδ. β' αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθ. 5 παρ. 
1 Ν. 435/1976) αποζηµίωση χωρίς τους περιορισµούς των διατάξεων των άρθ. 2 παρ. 
2 και 3 ΑΝ 173/1967 και 1 παρ. 1 και 2 Ν∆ 618/1970, όπως αυτές συµπληρώθηκαν 
και τροποποιήθηκαν, αφού η Τράπεζα της Ελλάδος δεν υπάγεται στον ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα (ΟλΑΠ 1/2006). 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 2112/1920 άρθ. 6, 3198/1955 άρθ. 8, 435/1976 άρθ. 5, 1256/1982 άρθ. 2, 
1892/1990 άρθ. 51,  
ΑΝ: 173/1967 άρθ. 2, 3, 
Ν∆: 618/1970 άρθ. 1, 2, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
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Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 464 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. Αποσβεστική 
προθεσµία άσκησης αγωγής. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η αγωγή µε την οποία διώκεται η καταβολή της αποζηµιώσεως που οφείλεται βάσει 
της 47/1987 αποφάσεως του ∆.∆.∆.∆. Αθηνών και της 3/1999 ∆.Α. στο προσωπικό 
κινήσεως, διοικήσεως διαχειρίσεως και υπηρετικό Αστικών και Υπεραστικών 
Λεωφορείων όλης της χώρας, που παραπέµπει κατά τα ανωτέρω στο Ν. 2112/1920 
για τον προσδιορισµό µόνο του ύψους της αποζηµιώσεως, δεν υπόκειται στην 
αποσβεστική 6µηνη προθεσµία του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 3198/1955. 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 2112/1920, 3198/1955 άρθ. 6, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
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