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Αρχή ισότητας - Ιση αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 587 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικηγόροι Κρατικών Νοσοκοµείων. Αρχή ισότητας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγµατος, που ορίζει ότι "Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον 
του νόµου", δεσµεύει το νοµοθέτη και τον υποχρεώνει, κατά τη ρύθµιση ουσιωδώς 
οµοίων πραγµάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων, να µη κάνει 
διακρίσεις συνεπαγόµενες διαφορετική µεταχείριση των Ελλήνων πολιτών, που 
τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες ή ανήκουν στην ίδια κατηγορία, εκτός εάν οι 
διακρίσεις ή η διαφορετική µεταχείριση επιβάλλονται από λόγους γενικότερου 
κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος. Η συνδροµή των λόγων αυτών, σε 
συγκεκριµένη περίπτωση, υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων και η κατάφασή 
της δεν µπορεί να είναι αυθαίρετη.  
Συνεπώς, αν γίνει από το νόµο ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων, 
ενώ αποκλείεται από τη ρύθµιση αυτή, κατά αδικαιολόγητη, δυσµενή διάκριση, άλλη 
κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επέβαλε την ειδική 
µεταχείριση, επέρχεται παραβίαση της αρχής της ισότητας. Όταν η ειδική ρύθµιση 
αφορά µισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή προς υπάλληλο ή, γενικά, µισθωτό του 
∆ηµοσίου ή των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) ή των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και διαπιστώνεται αδικαιολόγητη διάκριση, τα 
δικαστήρια, για την αποκατάσταση της ισότητας, είναι υποχρεωµένα να επιδικάσουν 
την παροχή αυτή και σε εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρέθηκαν, µε διεύρυνση της 
εφαρµογής του νόµου που περιέχει την ευµενέστερη ρύθµιση (ΟλΑΠ 12/1992).  
- Προϋπόθεση για την εφαρµογή της αρχής της ισότητας επί των αµοιβών είναι η 
παροχή εργασίας ίσης αξίας (άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγµατος). Για την κατάφαση 
της προϋπόθεσης αυτής δεν αρκεί µόνο το να είναι η εργασία του συγκρινόµενου 
υπαλλήλου ή µισθωτού ίση ποιοτικά και ποσοτικά προς την εργασία εκείνου που 
ευνοήθηκε, αλλά απαιτείται να παρέχεται υπό ουσιωδώς όµοιες συνθήκες (ΟλΑΠ 
13/2003). Με το άρθρο 23 παρ.2 του Ν. 3274/2004 αντικαταστάθηκε το άρθρο 245 
του Ν. 1188/1981 "κώδικας προσωπικού ΟΤΑ" ως εξής: "∆ικηγόροι ∆ήµων και 
Ιδρυµάτων. (α) Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήµων και των 
ιδρυµάτων τους µπορεί να συνιστώνται θέσεις δικηγόρων µε µηνιαία αντιµισθία... (β) 
Με τη διαδικασία της παρ.1 µπορεί να συνιστάται µία (1) θέση δικηγόρου σε δήµους 
µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και δύο (2) θέσεις σε δήµους µε 
πληθυσµό µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους. Στους λοιπούς δήµους ο αριθµός 
των συνιστώµενων θέσεων δικηγόρων καθορίζεται µε τον Οργανισµό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας τους, ανάλογα µε τις ανάγκες τους. (γ) Οι δικηγόροι, που 
προσλαµβάνονται σε δήµους ή ιδρύµατά τους, παρέχουν τις νοµικές τους υπηρεσίες 
συγχρόνως στους δήµους, στα νοµικά πρόσωπα και σε άλλα ιδρύµατα των ίδιων 
δήµων χωρίς να δικαιούνται ιδιαίτερη αµοιβή (...). (ε) Οι απασχολούµενοι, σύµφωνα 
µε τα παραπάνω, δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας στο κατάστηµα του 
οικείου ΟΤΑ για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές 
συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή 
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διοικητικών αρχών (...)". Επίσης, µε την παρ.3 του ίδιου άρθρου αντικαταστάθηκε το 
άρθρο 246 του Ν. 1188/1981 "κώδικας προσωπικού ΟΤΑ" ως εξής: "Αντιµισθία. (α) 
Οι διατάξεις του Κώδικα ∆ικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρµόζονται και για 
τους δικηγόρους των ΟΤΑ µε πάγια αντιµισθία. (β) Η κατά την προηγούµενη 
παράγραφο πάγια αντιµισθία των δικηγόρων των δήµων, των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους, όπως αυτή διαµορφώνεται συνολικά κάθε 
φορά, από τις εκάστοτε ισχύουσες γι` αυτούς διατάξεις, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%) για τους ΟΤΑ µε πληθυσµό µέχρι εκατό χιλιάδες κατοίκους 
και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για τους ΟΤΑ µε πληθυσµό άνω των εκατό 
χιλιάδων κατοίκων, επί του ύψους της παραπάνω αντιµισθίας(...)". Από τις διατάξεις 
αυτές συνάγεται, κατά πρώτο λόγο, ότι στους δικηγόρους των δήµων και των 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ιδρυµάτων, που ανήκουν σε δήµους, 
χορηγήθηκε ποσοστιαία προσαύξηση επί της αµοιβής, η οποία προβλέπεται από τις 
γενικές διατάξεις του κώδικα περί των δικηγόρων ή άλλων νόµων για τους 
δικηγόρους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε πάγια αντιµισθία. Η προσαύξηση 
αυτή κλιµακώνεται ανάλογα προς τον πληθυσµό του δήµου, στον οποίο ασκούν τα 
καθήκοντά τους (ο οποίος, άλλωστε, επηρεάζει και τον αριθµό των οργανικών 
θέσεων που συνιστώνται για το σκοπό αυτό). Εξ αυτού έπεται ότι για την παροχή της 
προσαύξησης και τον προσδιορισµό του ύψους αυτής λήφθηκε υπ' όψη η επιβάρυνση, 
την οποία υφίστανται οι δικηγόροι των δήµων σε συνάρτηση µε το συνολικό αριθµό 
των δηµοτών. Περαιτέρω, από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι στους δικηγόρους των 
δήµων επιβλήθηκε η υποχρέωση αφ' ενός να καλύπτουν χωρίς πρόσθετη αµοιβή τις 
ανάγκες όλων των νοµικών προσώπων ή ιδρυµάτων του οικείου δήµου και αφ' 
ετέρου, εφ' όσον δεν υπάρχει ανάγκη συγκεκριµένης εξωτερικής απασχόλησης, να 
απασχολούνται εντός του οικείου δηµοτικού καταστήµατος για την εξυπηρέτηση των 
υπηρεσιακών αναγκών και ανάλογα προς αυτές, τις οποίες δεν δικαιούνται να 
διεκπεραιώνουν στο προσωπικό γραφείο, που, παράλληλα, διατηρούν ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εύλογη συνέπεια τον 
περιορισµό της ελεύθερης, επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και των εξ αυτής 
προσόδων. Με τον τρόπο αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ρητώς στο νόµο, 
η προαναφερθείσα, ποσοστιαία προσαύξηση της πάγιας αντιµισθίας ορίσθηκε ως 
αντιστάθµισµα των ως άνω, πρόσθετων υποχρεώσεων των δικηγόρων της εν λόγω 
κατηγορίας. Κατά συνέπεια, η προς εφαρµογή της αρχής της ισότητας επέκταση της 
ρύθµισης του άρθρου 246 του Ν. 1188/1981, όπως ισχύει µετά την ως άνω 
αντικατάστασή του, και σε άλλη κατηγορία δικηγόρων, όπως αυτή των παρεχόντων 
τις νοµικές τους υπηρεσίες µε πάγια αντιµισθία σε άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου, µη ανήκοντα σε δήµους, όπως τα κρατικά νοσοκοµεία, προϋποθέτει τη 
διαπίστωση του ότι η προσφορά της εργασίας τους προς το νοµικό πρόσωπο του 
νοσοκοµείου και προς τα άλλα νοµικά πρόσωπα ή ιδρύµατα, που ανήκουν στο 
νοσοκοµείο όπου υπηρετούν, είναι ίση ποιοτικά και ποσοτικά προς την εργασία των 
δικηγόρων των δήµων και παρέχεται υπό ουσιωδώς όµοιες µε εκείνους συνθήκες.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης "αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η απόφαση δεν έχει νόµιµη 
βάση όταν στις αιτιολογίες, που συνιστούν την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του 
επί ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και, έτσι, δεν µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
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ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
Σ: 559 αριθ. 19, 
Σ: 4, 22, 
Νόµοι: 1188/1981, άρθ. 245, 246, 
Νόµοι: 3274/2004, άρθ. 23,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 710  
 
Αρχή ισότητας - Ταµείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 7 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Εφάπαξ βοήθηµα σε υπάλληλο Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας 
(Α.Τ.Ε.). Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του ισχύοντος Συντάγµατος, 
που ορίζουν ότι "οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου" (4 παρ. 1) και "το κράτος 
µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως νόµος ορίζει" (22 παρ. 
5), προκύπτει δέσµευση του νοµοθέτη, ο οποίος δεν δύναται, κατά τη ρύθµιση 
ουσιωδώς όµοιων πραγµάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων, 
να µεταχειρίζεται τις περιπτώσεις αυτές κατά τρόπο ανόµοιο, εισάγοντας εξαιρέσεις 
και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθµιση δεν είναι αυθαίρετη αλλά 
επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος, η 
συνδροµή του οποίου υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Η δέσµευση δε αυτή 
του νοµοθέτη υφίσταται και κατά την εκδήλωση της κρατικής µέριµνας για την 
κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων και επιβάλλει τη συµµετοχή αυτών στο 
σύστηµα παροχών και αντιπαροχών της κοινωνικής ασφάλισης, µεταξύ των οποίων 
και η παροχή εφάπαξ βοηθήµατος - αποζηµίωσης στους εξ αυτών αποχωρούντες από 
την ενεργό υπηρεσία, µε ίσους όρους. Έτσι, η συνταγµατικώς επιτρεπτή εισαγωγή µε 
νόµο, ανώτατου ορίου στο παρεχόµενο από το φορέα εφάπαξ βοήθηµα, τελεί υπό την 
προϋπόθεση, ότι αυτό δεν έχει αµιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, το ασφαλιστικό 
δηλαδή κεφάλαιο από το οποίο καταβάλλεται, δεν σχηµατίζεται αποκλειστικά, κατά 
τη νοµοθεσία που το διέπει, µε κρατήσεις από τις αποδοχές των ασφαλισµένων αλλά 
συµµετέχουν στο σχηµατισµό του και άλλοι, ιδίως κοινωνικοί πόροι ή ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις τρίτων. Όταν όµως το κεφάλαιο αυτό σχηµατίζεται αποκλειστικά µε 
κρατήσεις από τις αποδοχές των ασφαλισµένων και έχει εποµένως αµιγώς 
ανταποδοτικό χαρακτήρα, η επιβολή νοµοθετικά ανώτατου ορίου στην παροχή του 
εφάπαξ βοηθήµατος παραβιάζει την κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή 
της ισότητας, αφού ενέχει αδικαιολόγητα δυσµενή διάκριση σε βάρος των υπαλλήλων 
οι οποίοι, ως εκ του µακρού χρόνου υπηρεσίας τους και των υψηλών αποδοχών τους, 
υποβλήθηκαν σε µεγαλύτερες κρατήσεις και παρά ταύτα θα λάβουν την ίδια εφάπαξ 
αποζηµίωση µε τους συναδέλφους τους, οι οποίοι, ως εκ του µικρού χρόνου 
υπηρεσίας τους και των χαµηλών αποδοχών τους, υποβλήθηκαν σε µικρότερες 
κρατήσεις, παρά τον από τις ίδιες διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος 
κανόνα, ότι το µέγεθος της εφάπαξ αποζηµίωσης, υπολογιζόµενο µε βάση το χρόνο 
υπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζοµένου είναι ανάλογο προς τις εισφορές που 
καταβλήθηκαν από αυτόν. Εξάλλου, η Φ46/3239/23.2.1987 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε την οποία ανασυντάχθηκε, 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε το καταστατικό του Ταµείου Συντάξεων και 
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Πρόνοιας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 108) ορίζει στο 
άρθρο 2 παρ. 2, ότι η ασφάλιση που ασκείται από το εν λόγω Ταµείο ενεργείται από 
δύο κλάδους, τον Κλάδο Συντάξεων και τον Κλάδο Πρόνοιας, από τον οποίο 
χορηγούνται τα εφάπαξ βοηθήµατα και στο άρθρο 9 παρ. 3 ότι: "Για τον Κλάδο 
Πρόνοιας (εφάπαξ βοήθηµα) πόροι είναι: α) εισφορά του ασφαλισµένου ίση µε 3% 
που υπολογίζεται στις πάσης φύσεως αποδοχές του για κάθε πραγµατική υπηρεσία 
στην AT.Ε., β) εισφορά του εργοδότη ίση µε 3% που υπολογίζεται στις πάσης 
φύσεως αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε πραγµατική υπηρεσία στην Α.Τ.Ε., γ) 
ποσοστό από τα έσοδα που προέρχονται από τις ασφαλιστικές εργασίες του εργοδότη 
ή θυγατρικών των εταιριών. Το πιο πάνω ποσοστό καθορίζεται µέσα στο πρώτο 
εξάµηνο κάθε χρόνου µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εργοδότη, δ) 
ποσοστό προµήθειας από τις ασφαλιστικές εργασίες της Τράπεζας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 1256/1982. Το ποσό αυτό καθορίζεται 
κάθε χρόνο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, ε) οι τόκοι και 
γενικά οι πρόσοδοι των κεφαλαίων και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου του 
Κλάδου Πρόνοιας". Εξάλλου, η ίδια ως άνω υπουργική απόφαση στο άρθρο 34 
ορίζει, ότι: "1. Οι ασφαλισµένοι του Κλάδου (νοείται Πρόνοιας) δικαιούνται εφάπαξ 
βοηθήµατος υπό τις προϋποθέσεις: α) ... β) Εφόσον αποχωρήσουν από την υπηρεσία 
της Τράπεζας λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από τον 
Οργανισµό της ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εφόσον έχουν χρόνο 
πραγµατικής υπηρεσίας στην Αγροτική Τράπεζα, ασφαλισµένη στον Κλάδο 
Πρόνοιας, όχι από αναγνώριση, πέντε (5) τουλάχιστον ετών, 2) το εφάπαξ βοήθηµα 
υπολογίζεται στον τελευταίο ετήσιο µισθό, όπως αυτός καθορίζεται στην εποµένη 
παράγραφο, κατά την ακόλουθη κλίµακα: 4% για κάθε χρόνο ασφάλισης από του 1ου 
µέχρι και του 10ου, 8% για κάθε χρόνο ασφάλισης από του 11ου µέχρι και του 15ου, 
10% για κάθε χρόνο ασφάλισης από του 16ου µέχρι και του 32ου, 3) για την 
εφαρµογή των διατάξεων της προηγουµένης παραγράφου ... ετήσιος µισθός λογίζεται 
το άθροισµα δεκατεσσάρων (14) µισθών βάσης, µε βάση το µήνα εξόδου του 
ασφαλισµένου από την υπηρεσία, προσαυξηµένων µε τα επιδόµατα - πολυετούς 
υπηρεσίας, βαθµού θέσεως, επιστηµονικής απόδοσης, γάµου, τέκνων και αυτόµατης 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής (Α.Τ.Α.), 4) αν διακοπεί η χορήγηση των επιδοµάτων 
γάµου, τέκνων και θέσεως πριν από τη συµπλήρωση πενταετίας, για τον καθορισµό 
του εφάπαξ βοηθήµατος λαµβάνονται ποσοστά των επιδοµάτων αυτών ως εξής: Αν ο 
ασφαλισµένος αποχώρησε από την υπηρεσία µέσα στον πρώτο χρόνο από τη 
διακοπή, λαµβάνεται υπόψη το 90% του επιδόµατος, µέσα στο δεύτερο χρόνο το 
80%, µέσα στον τρίτο χρόνο το 70%, µέσα στον τέταρτο χρόνο το 60% και µέσα στον 
πέµπτο χρόνο το 50%. Μετά τον πέµπτο χρόνο διακοπής του επιδόµατος δεν 
υπολογίζονται τα επιδόµατα γάµου, τέκνων και θέσεως για τον καθορισµό του 
εφάπαξ βοηθήµατος". Περαιτέρω, το άρθρο 37 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α' 165), το 
οποίο εντάσσεται στο ∆' Κεφάλαιο του έχοντος τον τίτλο "Ρυθµίσεις για τους 
ασφαλιζόµενους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 1.1.1993" Τρίτου Μέρους 
του εν λόγω νόµου, ορίζει ότι: "Η συνολική εισφορά ασφάλισης για εφάπαξ βοήθηµα 
σε φορείς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 4% και βαρύνει αποκλειστικά 
τους ασφαλισµένους". Εξάλλου, ο ίδιος Ν. 2084/1992 στο άρθρο 57 του ∆' 
Κεφαλαίου του Τετάρτου Μέρους του, έχοντος τον τίτλο "Ρυθµίσεις για τους 
ασφαλισµένους µέχρι 31.12.1992" ορίζει τα εξής: "1. Η προβλεποµένη από τις οικείες 
διατάξεις των φορέων ασφαλίσεως πρόνοιας των Υπαλλήλων των Τραπεζών: 
Εθνικής, Ελλάδος και Κτηµατικής, Αγροτικής, Ε.Τ.Β.Α., Ιονικής και Λαϊκής και 
Εµπορικής, του Ο.Τ.Ε. και του Κλάδου Πρόνοιας του Ταµείου Ασφαλίσεως 
Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας "Η Εθνική" που χορηγούν εφάπαξ βοηθήµατα, 
η εισφορά του εργοδότη µειώνεται προοδευτικά αρχής γενοµένης από 1.1.1993 κατά 
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το 1/10 για κάθε έτος. Η κατά τα άνω µειούµενη εισφορά προστίθεται αντίστοιχα 
στην εργοδοτική εισφορά υπέρ του φορέα κύριας σύνταξης, στον οποίο υπάγονται 
ασφαλισµένοι των φορέων ή κλάδων ασφάλισης πρόνοιας πλην του Κλάδου 
Πρόνοιας του Ταµείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας, η οποία 
προστίθεται στην εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως 
Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος 2) ... 3) Το ακαθάριστο ποσό του 
εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν οι φορείς ασφάλισης πρόνοιας της παρ. 1 του 
άρθρου αυτού για 35 έτη ασφάλισης, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
10.000.000 δραχµών. Επιπλέον ποσό εφάπαξ βοηθήµατος προβλεπόµενο από τις 
καταστατικές διατάξεις των φορέων χορηγείται µειωµένο κατά το 1/6 για κάθε έτος 
από 1.1. 1993 και µετά. Για χρόνο ασφάλισης µικρότερο ή µεγαλύτερο των 35 ετών, 
το παραπάνω ποσό µειούται ή αυξάνεται αναλόγως των ετών ασφάλισης, 4) (όπως 
ίσχυε κατά τον κρίσιµο εν προκειµένω χρόνο, πριν, δηλαδή, αντικατασταθεί µε την 
παρ. 4 του άρθρου 84 του Ν. 2676/99 ΦΕΚ Α' 1). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναπροσαρµόζεται κάθε φορά το ανώτατο 
όριο του εφάπαξ βοηθήµατος της προηγουµένης παραγράφου µέχρι του εκάστοτε 
ποσοστού αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων". Κατ' εξουσιοδότηση 
της τελευταίας αυτής διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 2084/92, εκδόθηκαν 
υπουργικές αποφάσεις και, ειδικότερα, η απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (7/οικ. 1231/1.6.93 (ΦΕΚ Β' 404) και οι αποφάσεις του 
Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 7/οικ. 1490/24.8.94 
(ΦΕΚ Β' 653) και 7/οικ. 1237/6.7. 95 (ΦΕΚ Β' 646)), µε τις οποίες 
αναπροσαρµόσθηκε το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήµατος για τα έτη 1993, 1994 
και 1995, αντιστοίχως. Επειδή, από τις εκτεθείσες στην προηγούµενη σκέψη 
διατάξεις συνάγεται ότι το παρεχόµενο εφάπαξ βοήθηµα έχει αµιγώς ανταποδοτικό 
χαρακτήρα, αφού το ασφαλιστικό Κεφάλαιο του Κλάδου Πρόνοιας του ανωτέρω 
Ταµείου σχηµατιζόταν κα' όλο το χρόνο ασφαλίσεως του καθ' ου µόνο από 
ασφαλιστικές εισφορές και όχι από άλλους πόρους και, ειδικότερα, σχηµατιζόταν 
αρχικώς µεν από ισόποσες ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και της 
εργοδότριας Τράπεζας, οι οποίες υπολογίζονταν επί των αυτών αποδοχών των 
ασφαλισµένων, από δε 1.1. 1993 και έως την έξοδο του καθ' ου από την ενεργό 
ασφάλιση και πάλι από εισφορές τόσο των ασφαλισµένων, όσο και της εργοδότριας 
Τράπεζας µε τη διαφορά ότι οι εισφορές της εργοδότριας Τράπεζας έβαιναν συνεχώς 
µειούµενες. Και ναι µεν στις περιπτώσεις γ' έως ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 
του Καταστατικού του ανωτέρω Ταµείου προβλέπονταν ως πόροι του Κλάδου 
Πρόνοιας και άλλα έσοδα (από τις ασφαλιστικές εργασίες της εργοδότριας Τράπεζας 
ή θυγατρικών της εταιριών, τόκοι και γενικά πρόσοδοι των κεφαλαίων και κάθε 
άλλου περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου Πρόνοιας του εν λόγω Ταµείου) πλην των 
ασφαλιστικών εισφορών, τα έσοδα όµως αυτά, εν πολλοίς αόριστα και υποθετικά, δεν 
µπορούν να αποτελέσουν ασφαλές κριτήριο για το χαρακτηρισµό του επιδίκου εφ' 
άπαξ βοηθήµατος ως ανταποδοτικού ή µη, διότι δεν προκύπτει ότι συνέβαλαν, κατά 
τρόπο σταθερό και µόνιµο, στο σχηµατισµό του ασφαλιστικού κεφαλαίου του 
ανωτέρω Κλάδου Πρόνοιας.  
Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 3 του Ν. 2084/1992, κατά το µέρος που 
θεσπίζουν περιορισµό του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγείται 
στους ασφαλισµένους του ανωτέρω Ταµείου, οι οποίοι εξέρχονται από την ενεργό 
ασφάλιση κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.1993 έως την πλήρη κατάργηση της 
καταβαλλοµένης στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταµείου εργοδοτικής εισφοράς, 
αντίκεινται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 22 παρ. 5 του Συντάγµατος. Εξ άλλου, η ως άνω 
διάκριση, εν όψει του αµιγώς ανταποδοτικού χαρακτήρα της παροχής, σύµφωνα µε 
όσα έχουν γίνει δεκτά, δεν δικαιολογείται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή 
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δηµοσίου συµφέροντος, λαµβανοµένης υπόψη και της δίκαιης στάθµισης, η οποία 
πρέπει να υφίσταται µεταξύ του γενικού συµφέροντος και του συµφέροντος του 
ατόµου για καταβολή της ασφαλιστικής παροχής, όταν αυτή, ως περιουσιακό 
δικαίωµα, προέρχεται, όπως στην προκειµένη περίπτωση, από τις ασφαλιστικές 
εισφορές του ασφαλισµένου έτσι, ώστε βασίµως να προσδοκάται από αυτόν και στο 
πλαίσιο της κρατικής µέριµνας για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, η 
αποχή από κάθε επέµβαση και η προστασία του εν λόγω δικαιώµατος του (ΑΕ∆ 
5/2007, Ολ.ΑΠ 17/2005). Τέλος, στο άρθρο 24 παρ. 5 του Καταστατικού του 
αναιρεσείοντος ορίζονται τα εξής: "για όσους αποχωρήσουν σε διάστηµα µιας 
πενταετίας από της ενάρξεως εφαρµογής του παρόντος καταστατικού δεν λαµβάνουν 
λιγότερα από αυτά που θα ελάµβαναν αν ο υπολογισµός γινόταν µε τον παλαιό τρόπο 
υπολογισµού", δηλαδή παλαιό καταστατικό και πλαφόν του Ν. 2080/1992.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Σ: 4, 5, 22,  
Νόµοι: 2084/1992, άρθ. 57,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αρχή ισότητας - Υπάλληλοι Εθνικής Τράπεζας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1785 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Επίδοµα βαθµού - θέσης ευθύνης. 
- Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου. 
Η διάταξη αυτή καθιερώνει όχι µόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόµου 
αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι αυτών, µε την έννοια ότι δεσµεύει και το 
νοµοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθµίσει ουσιωδώς όµοια 
πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να µην αντιµετωπίζει 
κατά τρόπο ανόµοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας διακρίσεις ή εξαιρέσεις, εκτός 
αν αυτό επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος, 
τη συνδροµή των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια.  
Συνεπώς, αν γίνει από το νόµο ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων και 
αποκλεισθεί από τη ρύθµιση αυτή, κατ' αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση, άλλη 
κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική 
εκείνη µεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη δυσµενή αυτή µεταχείριση είναι 
ανίσχυρη, ως αντισυνταγµατική. Στην περίπτωση αυτή, προς αποκατάσταση της 
συνταγµατικής αρχής της ισότητας, πρέπει να εφαρµοσθεί και για εκείνους, σε βάρος 
των οποίων έγινε η δυσµενής διάκριση, η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ 
της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθµιση. Όµως, η ανωτέρω αρχή της ισότητας δεν 
έχει εφαρµογή και στην περίπτωση κατά την οποία είναι άλλος ο ρυθµιστικός 
παράγοντας, που καθορίζει τη µισθολογική κατάσταση µιας κατηγορίας υπαλλήλων, 
από εκείνον που ρυθµίζει την ίδια κατάσταση άλλης κατηγορίας υπαλλήλων, αφού η 
ρύθµιση του εν λόγω θέµατος από τον ένα παράγοντα, µη δυνάµενη να υπερβεί το 
πεδίο ισχύος της, δεν µπορεί να θεωρηθεί µε την παράλειψη ρυθµίσεως του ιδίου 
θέµατος της άλλης κατηγορίας υπαλλήλων ως παραβιάζουσα την ως άνω αρχή της 
ισότητας (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 1515/2008, 931/2008). Η αρχή της ισότητας 
καταλαµβάνει και τους κανονιστικούς όρους των ΣΣΕ και ∆Α, αφού και οι όροι αυτοί 
έχουν ισχύ νόµου και εφαρµόζονται άµεσα και αναγκαστικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 
παρ. 1 του Ν. 1876/1990.  
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- Με την από 24-12-2004 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, που 
υπεγράφη µεταξύ της αναιρεσίβλητης Τράπεζας και του Συλλόγου Υπαλλήλων της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.), αποφασίσθηκε η αύξηση του 
επιδόµατος βαθµού - θέσης ευθύνης από 1-12-2004. Στις τελικές διατάξεις της ως 
άνω Ε.Σ.Σ.Ε. ορίσθηκε ότι αυτή ισχύει από 1-1-2004, εκτός από τις περιπτώσεις που 
από τις επιµέρους διατάξεις ρητώς οριζόταν διαφορετική ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, 
όπως συνέβη και µε τη διάταξη για την αύξηση του παραπάνω επιδόµατος.  
∆ιατάξεις: 
Σ: 4, 
Νόµοι: 1876/1990, άρθ. 7, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
∆ηµόσιο - Κατάταξη σε οργανική θέση των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 888 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μετατροπή συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεως µισθώσεως έργου 
των κατηγοριών προσωπικού που υπηρέτησε κατά το χρονικό διάστηµα από 1-8-1999 
µέχρι 31-3-2000 στο ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ και στα ΝΠ∆∆ σε συµβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του φορέα της τελευταίας απασχολήσεώς τους. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με το άρθρο 17 του Ν. 2839/2000 "Ρυθµίσεις Θεµάτων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις" ορίζονται 
τα εξής: "1. Προσωπικό το οποίο υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόµου, ή υπηρέτησε, µέσα στο χρονικό διάστηµα από 1-8-1999 µέχρι 31-3-2000, στο 
∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµίδας και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 
∆ικαίου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου, κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του φορέα τελευταίας 
απασχόλησης, εφόσον κατά την 31-3-2000: α) Είχε συνολική παροχή υπηρεσίας στον 
φορέα µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε συµβάσεις 
µίσθωσης έργου, τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) µήνες, β) ∆εν είχε µεσολαβήσει, 
προκειµένου για προσωπικό που απασχολήθηκε µε περισσότερες της µίας συµβάσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικό διάστηµα διακοπής µεταξύ 
των συµβάσεων, µεγαλύτερο των δύο (2) µηνών, γ) Η απαιτούµενη κατά το εδάφιο α' 
συνολική παροχή υπηρεσίας, προκειµένου για το προσωπικό που απασχολήθηκε µε 
συµβάσεις µίσθωσης έργου, έχει παρασχεθεί από 1-1-1995 και εφεξής, δ) Κατά την 
πρόσληψη ή την κατάρτιση των συµβάσεων δεν παραβιάσθηκαν οι διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας που διέπει την πρόσληψη ή την κατάρτιση της συµβάσεως, των 
ΠΥΖ 236/94 (ΦΕΚ 115 Α') ΚΑΙ 55/98 (ΦΕΚ 292 Α'), καθώς και σι διατάξεις του 
άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') και του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 
206 Α'), ε) Πρόκειται εφεξής να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα, σε 
θέσεις του οποίου κατατάσσεται. 2. ..., 5. Για την, κατά την παράγραφο 1, κατάταξη 
απαιτούνται: α) Υποβολή αίτησης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, β) Συνδροµή των προβλεπόµενων από 
την κείµενη νοµοθεσία γενικών προσόντων διορισµού, εκτός από το ανώτατο όριο 
ηλικίας, και µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 
10 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α). 6. Οι κατατασσόµενοι εντάσσονται σε 
υφιστάµενες θέσεις αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας και αν δεν υπάρχουν, σε 
προσωρινές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας, που συνιστώνται µε την απόφαση 
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κατάταξης. 7. Η κατάταξη γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου για την πρόσληψη 
οργάνου ύστερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου ως προς τη συνδροµή της 
προϋπόθεσης που ορίζεται στο εδάφιο ε' της παρ. 1 και ως προς την παρεµφερή 
ειδικότητα της προηγούµενης παραγράφου, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως 
των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 10 και των παραγράφων 3 και 5 
του άρθρου 11 του Ν. 2266/1994. 9. Στις θέσεις των κατά τα ανωτέρω 
κατατασσοµένων δεν επιτρέπεται να προσληφθεί ή να απασχοληθεί µε σύµβαση 
ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου άλλο προσωπικό. Στους 
παραβαίνοντες την παρούσα διάταξη εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 15 του άρθρου 21 
του Ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 
2527/1997. 10. Από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εξαιρείται το 
παρακάτω προσωπικό, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε 
σύµβαση µίσθωσης έργου: α) ... ια) το προσωπικό που έχει προσληφθεί µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή έργου για την κατασκευή έργων µε 
αυτεπιστασία. Εξάλλου, στο άρθρο 7 του Π.∆/τος 99/1992 ορίζεται ότι " 1) Οι 
ανασκαφές και εν γένει τα αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται µετά από έγκριση του 
αρµοδίου οργάνου του ΥΠ.ΠΟ από τις διευθύνουσες Υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 1 
εδαφ. α' και β' του Π.∆. 263/1987 (ΦΕΚ Α 127) και τις Υπηρεσίες της περ. 4 του 
άρθρου 2 του ίδιου διατάγµατος γίνονται µε αυτεπιστασία και απολογιστικά. 2) Ο 
τρόπος εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται από τις λοιπές 
διευθύνουσες υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. γ του Π.∆. 263/1987 
αποφασίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 609/1985. Τα έργα 
αυτά µπορούν να εκτελεσθούν είτε µε αυτεπιστασία και απολογιστικά είτε από 
ειδικευµένες επιχειρήσεις". Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 του ίδιου 
Π.∆/τος, "Οι Προϊστάµενοι των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ, που εκτελούν έργα και 
εργασίες µε αυτεπιστασία, εκτός από τη διάθεση προσωπικού που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του Οργανισµού τουΥπουργείου Πολιτισµού, δηλαδή τακτικού και µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προβαίνουν στην πρόσληψη 
του κάθε κατηγορίας και ειδικότητας εποχιακού ή πρόσκαιρου ωροµισθίου 
προσωπικού που είναι αναγκαίο και κατάλληλο, κατά την κρίση τους εκάστοτε, για 
την εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση και φύλαξη των έργων, σύµφωνα µε τη διάταξη 
της παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991. Το έκτακτο προσωπικό που 
προσλαµβάνεται αµείβεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν. 
1876/1990 (ΦΕΚ Α 27), σε βάρος των πιστώσεων για την εκτέλεση των έργων. Το 
ίδιο ισχύει και προκειµένου περί των κάθε φύσεως αναγκών των µελετών που 
εκπονούνται δια της Υπηρεσίας, όταν προς τούτο απαιτείται η πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού για εκτέλεση επί µέρους εργασιών ή µελετών". Από το συνδυασµό των 
εν λόγω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι µε την πρώτη απ' αυτές (άρθρο 17 του Ν. 
2839/2000) αποβλέπεται η µετατροπή συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου ή 
συµβάσεως µισθώσεως έργου των κατηγοριών προσωπικού που υπηρέτησε κατά το 
χρονικό διάστηµα από 1-8-1999 µέχρι 31-3-2000 στο ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ και στα 
ΝΠ∆∆ σε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του φορέα της 
τελευταίας απασχολήσεώς τους, εφόσον έχουν παράσχει συνολική υπηρεσία 
τουλάχιστον 24 µηνών κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-1995 µέχρι 31-3-2000 και 
πληρούν όλες τις µε τη διάταξη αυτή τασσόµενες λοιπές προϋποθέσεις κατά την 31-
3-2000, χωρίς η ρύθµιση αυτή της κατατάξεως σε οργανικές θέσεις µε συµβάσεις 
αορίστου χρόνου προσωπικού αναλόγως αν την 31-3-2000 είχαν παράσχει συνολική 
υπηρεσία 24 µηνών ή όχι κατά την τελευταία πενταετία να προσκρούει στη 
συνταγµατική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος), διότι η 
διαφορετική αυτή µεταχείριση µε βάση το χρόνο υπηρεσίας του ανωτέρω 
προσωπικού κατά το πιο πάνω χρονικό σηµείο (31-3-2000), αποβλέπουσα στην 
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τακτοποίηση των έως τότε υπηρετούντων από µακρού χρόνου, στηρίζεται επί 
αντικειµενικού κριτηρίου και δεν µπορεί να θεωρηθεί αδικαιολόγητη, ως εισάγουσα 
δηλαδή ανεπίτρεπτη διάκριση σε βάρος των υπαλλήλων που δεν είχαν συµπληρώσει, 
κατά την ηµεροµηνία αυτή, υπηρεσία 24 µηνών. Περαιτέρω, από τις τελευταίες από 
τις ως άνω διατάξεις (άρθρα 7 και 10 παρ. 1 του Π.∆/τος 99/1992), συνάγεται ότι το 
προσλαµβανόµενο για την εκτέλεση ανασκαφών και εν γένει αρχαιολογικών έργων 
έκτακτο προσωπικό, για την κατασκευή έργων µε αυτεπιστασία, εξαιρείται από τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2839/2000.  
- Οι αναιρετικοί λόγοι των αριθµών 1 εδάφ. α και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
ιδρύονται, ο µεν πρώτος, αν το δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ή µη 
υπαγωγή των πραγµατικών διαπιστώσεών του στο εννοιολογικό περιεχόµενο του εν 
λόγω κανόνα, ο δε δεύτερος, όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου 
της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια 
και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να 
κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
του εφαρµοσθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2839/2000, άρθ. 17, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
∆ηµόσιο - Προσλήψεις στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 21 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κατάταξη σε προσωρινή οργανική θέση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγµατος, η οποία 
προστέθηκε κατά την αναθεώρηση του έτους 2001 (ΦΕΚ Α'85/18-4-2001), η 
πρόσληψη υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός 
καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε µε 
διαγωνισµό, είτε µε επιλογή σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα και αντικειµενικά 
κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόµος ορίζει. Νόµος 
µπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται µε αυξηµένες 
εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για 
θέσεις το αντικείµενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγµατικές εγγυήσεις 
ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής. Στην ίδια διάταξη προστέθηκε παράγραφος 8, 
σύµφωνα µε την οποία νόµος ορίζει τους όρους και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως 
αυτός καθορίζεται, κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των 
προβλεποµένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, είτε πρόσκαιρων, είτε 
απρόβλεπτων, είτε επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. 
Νόµος ορίζει, επίσης, τα καθήκοντα που µπορεί να ασκεί το προσωπικό του 
προηγούµενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόµο µονιµοποίηση προσωπικού που 
υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η µετατροπή των συµβάσεων του σε αορίστου χρόνου. 
Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολούµενους 
µε σύµβαση έργου. Ακόµη, στο άρθρο 118§7 του Συντάγµατος, προστέθηκε 
µεταβατική διάταξη, σύµφωνα µε την οποία, νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν την 
τακτοποίηση της υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού που υπάγεται στην 
παράγραφο 8 του άρθρου 103 εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την ολοκλήρωση των 
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σχετικών διαδικασιών. Είναι πρόδηλο, πως οι προαναφερθείσες συνταγµατικές 
διατάξεις τέθηκαν µε το σκοπό να θέσουν τέρµα, σε κάθε περίπτωση δε να 
ελαχιστοποιήσουν την αλόγιστη πρόσληψη προσωπικού στο ∆ηµόσιο και στον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε την έννοια της θέσπισης ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής 
για τον έλεγχο των προσλήψεων αλλά και της απαγόρευσης της µονιµοποίησης των 
εκτάκτων υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, και της 
µετατροπής των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, όπως και των 
απασχολούµενων µε σύµβαση έργου, σε συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Η 
προαναφερθείσα συνταγµατική µεταβολή στο συγκεκριµένο τοµέα, καταδεικνύει 
ασφαλώς και το µέγεθος του προβλήµατος, εφ' όσον ήταν κοινός τόπος η πρόσληψη 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου και στη 
συνέχεια για το λόγο, ότι οι πιο πάνω προσλαµβανόµενοι κάλυπταν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες, η σύµβαση τους, µε νοµοθετικές, εκάστοτε, ρυθµίσεις 
µετατρέπονταν σε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή διορίζονταν αυτοί σε θέσεις 
µονίµων υπαλλήλων, Η πιο πάνω µεταβατική συνταγµατική διάταξη κάλυψε, κατά 
πρόνοια του Συνταγµατικού νοµοθέτη, την περίπτωση που, κατά τον χρόνο της 
αναθεώρησης του Συντάγµατος, υπήρχαν σε εξέλιξη και ίσχυαν νοµοθετικές 
ρυθµίσεις που είχαν ήδη ψηφισθεί, και αφορούσαν τις παραπάνω ρυθµίσεις. Έτσι, 
εύλογα, οι εργαζόµενοι είχαν την προσδοκία πως, αφού η σχετική διαδικασία είχε 
νόµιµα αρχίσει πριν τη Συνταγµατική Αναθεώρηση µπορούσε να ολοκληρωθεί 
αζηµίως γι' αυτούς, αλλά και για λόγους ισότητας "ενώπιον του νόµου". Σχετική, 
ισχύουσα κατά τη Συνταγµατική µεταβολή, διάταξη είναι η διάταξη του άρθρου 17 
του ν. 2839/2000 "Ρυθµίσεις Υπ. Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης σύµφωνα µε την οποία (παρ.1) προσωπικό το οποίο υπηρετεί κατά 
την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου ή υπηρέτησε µέσα στο χρονικό διάστηµα 
από 1-8-1999 µέχρι 31-3-2000 στο ∆ηµόσιο, στους ΟΤΑ α' και β' βαθµίδας και στα 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου 
κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του φορέα τελευταίας απασχόλησης, εφόσον κατά την 31-3-2000: α) είχε 
συνολική παροχή υπηρεσίας στον φορέα µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου ή µε συµβάσεις µίσθωσης έργου είκοσι τέσσερις (24) µήνες ... β) 
... γ) ... δ) ... ε) πρόκειται εφεξής να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα, 
σε θέσεις του οποίου κατατάσσεται". Για να υπάρξει η πιο πάνω κατάταξη, ορίστηκε 
στην 5 του ίδιου άρθρου, ότι απαιτείται, πλην άλλων: α) υποβολή αίτησης µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
Άρα, η παραπάνω ρύθµιση ίσχυσε µέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, 
όπως αυτές προβλέπονται στην προαναφερθείσα διάταξη. Επακολούθησε η 
συνταγµατική µεταβολή, µε έναρξη ισχύος από 18-4-2001, µετά απ' αυτή τέθηκε σε 
ισχύ ο Ν. 3051/2002 για τις ανεξάρτητες αρχές προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα και 
συναφείς ρυθµίσεις. Στο άρθρο 14§4 του νόµου αυτού ορίστηκε, πως "η προθεσµία 
για την υποβολή των αιτήσεων, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 5 
περίπτωση α' του Ν. 2839/2000, παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δύο (2) 
µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος. ∆ηλαδή, η αµέσως προηγούµενη διάταξη, 
παρέτεινε την αποκλειστική προθεσµία υποβολής αιτήσεων για την κατάταξη σε 
οργανική θέση συµβασιούχων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 17 του Ν. 2839/2000. Η πιο πάνω προθεσµία, 
όµως, είχε ήδη λήξει όταν ίσχυσε η αναθεώρηση του Συντάγµατος (15-4-2001), και, 
εποµένως, σύµφωνα µε τις παραπάνω συνταγµατικές διατάξεις, δεν ήταν δυνατόν να 
αναβιώσει. Τούτο θα ήταν σαφώς αντίθετο µε τις προαναφερθείσες συνταγµατικές 
ρυθµίσεις, διότι δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα στον κοινό νοµοθέτη να επέµβει και 
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να ρυθµίσει υπηρεσιακές καταστάσεις του προσωπικού στο ∆ηµόσιο και ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα. ∆ιαφορετική παραδοχή θα οδηγούσε σε ευθεία παραβίαση των 
συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων.  
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, εκτός των 
άλλων, και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Αυτός υπάρχει, όταν 
εχώρησε ψευδής ερµηνεία ή κακή εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή 
κανόνα που ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις την άσκηση των δικαιωµάτων και τη γένεση 
των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις. Εσφαλµένη, κατ' ακρίβειαν, εφαρµογή 
υπάρχει, όταν αποδόθηκε µεν στη µείζονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού ορθά 
η έννοια του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, στη συνέχεια, όµως, δεν εφαρµόσθηκε ο 
ίδιος στην κρινόµενη περίπτωση, αν και τα περιστατικά που δέχτηκε, ανέλεγκτα, ο 
δικαστής της ουσίας υπάγονταν σ' αυτόν (ΟλΑΠ 86/1988, ΟλΑΠ 4/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Σ: 103, 118, 
Νόµοι: 2839/2000, άρθ. 17,  
Νόµοι: 3051/2002, αρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 650  
 
∆ιευθυντικό δικαίωµα - Άρνηση αποδοχής υπηρεσιών εργαζοµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 899 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιευθυντικό δικαίωµα. Άρνηση αποδοχής των υπηρεσιών του εργαζοµένου. 
Οικειοθελείς παροχές. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 361, 648, 652, 653 και 656 ΑΚ 
συνάγεται ότι ο εργοδότης, ασκώντας, µε βάση το διευθυντικό του δικαίωµα, την 
εξουσία να ρυθµίζει όλα τα θέµατα που ανάγονται στην οργάνωση και λειτουργία της 
επιχειρήσεώς του για την επίτευξη των σκοπών αυτής, δεν έχει κατ' αρχήν, εκτός από 
αντίθετη συµφωνία, υποχρέωση να απασχολεί πραγµατικά το µισθωτό. Η µη αποδοχή 
εκ µέρους του εργοδότη των προσφεροµένων υπηρεσιών του µισθωτού δεν έχει, κατά 
τις ως άνω διατάξεις, άλλες συνέπειες, εκτός από εκείνες που επέρχονται από την 
υπερηµερία του ως δανειστή. Η κατ' αρχήν, όµως, νόµιµη άρνηση του εργοδότη να 
αποδεχθεί την εργασία του µισθωτού καθίσταται παράνοµη, όταν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν οι γενικές ρήτρες του άρθρου 281 ΑΚ και, έτσι, 
αποβαίνει καταχρηστική. Αυτό συµβαίνει όταν θίγει υλικά ή ηθικά συµφέροντα του 
εργαζοµένου ή επιφέρει χωρίς λόγο προσβολή της προσωπικότητάς του κατά τα 
άρθρα 59, 914, 919 και 932 ΑΚ, οπότε παρέχεται σ' αυτόν αξίωση για την άρση της 
προσβολής και την παράλειψή της στο µέλλον, καθώς και για χρηµατική ικανοποίηση 
λόγω ηθικής βλάβης, περιστατικά, τα οποία πρέπει να προτείνονται και να 
διαπιστώνονται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.  
- Η διάταξη του άρθρου 23 παρ.2 του Ν. 1264/1982, που επιβάλλει στον εργοδότη, µε 
απειλή ποινικών κυρώσεων, την υποχρέωση για πραγµατική απασχόληση του 
µισθωτού, αναφέρεται στην εξαιρετική περίπτωση που ο εργαζόµενος απολύθηκε και 
η απόλυσή του κρίθηκε άκυρη µε δικαστική απόφαση. Ωστόσο, και στην περίπτωση 
αυτή, η υποχρέωση του εργοδότη για αποδοχή των υπηρεσιών του εργαζοµένου δεν 
ανακύπτει ως αυτόµατη συνέπεια της αναγνώρισης της ακυρότητας της καταγγελίας, 
αλλά παράγεται µε τη συνδροµή των παραπάνω περιστάσεων (ΟλΑΠ 9/2011).  
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 648, 649 και 653 ΑΚ, 1 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως 95 
που κυρώθηκε µε το νόµο 3248/1955 και 119 παρ.2 της Συνθήκης ΕΟΚ συνάγεται ότι 
ο εργοδότης, εκτός από το µισθό που είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει στον 
εργαζόµενο ως αντάλλαγµα για την παρεχόµενη εργασία, σύµφωνα µε το νόµο ή τη 
σύµβαση, µπορεί να προβαίνει προς αυτόν και σε οικειοθελείς παροχές, για τις οποίες 
δεν έχει νοµική δέσµευση. Η χορήγηση µιας οικειοθελούς παροχής συνιστά ιδιαίτερη 
αµοιβή προς τον εργαζόµενο, οπότε, όταν επαναλαµβάνεται και συνεχίζεται επί 
µακρό χρόνο και, µάλιστα, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, καταλήγει σε σιωπηρή 
συµφωνία για τακτική καταβολή της, µε την έννοια του µισθού. Σε µια τέτοια 
περίπτωση, η χορήγηση της οικειοθελούς παροχής δεν µπορεί, πλέον, να διακοπεί 
µονοµερώς από τον εργοδότη, εκτός εάν αυτός από την αρχή είχε δηλώσει ρητώς την 
επιφύλαξή του να τη διακόψει στο µέλλον (ΑΠ 540/2010). 
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 εδ. α' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 36/1988), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΑΠ 1848/2006).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ.19 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν η απόφαση του 
δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόµιµη βάση και, ιδίως, αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ανεπάρκεια αιτιολογιών, κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής, υπάρχει όταν δεν προκύπτουν από την απόφαση, σαφώς και 
επαρκώς, τα περιστατικά που είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση, σε 
συγκεκριµένη περίπτωση, της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 281, 361, 648, 652, 653, 656, 914, 919, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 1264/1982, άρθ. 23,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Ανάθεση εντολής από νπδδ 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1640 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανάθεση από το ∆ηµόσιο εκπροσώπησης σε δικηγόρο. Η καθυστέρηση καταβολής 
ή η άρνηση των απολαβών, όπως αυτές είναι καθορισµένες από το νόµο, δεν συνιστά 
παρανοµία και συνακόλουθα αδικοπραξία των οργάνων του ∆ηµοσίου. ∆ικαιοδοσία 
πολιτικών δικαστηρίων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 57, 59 ΑΚ, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των 
άρθρων 914, 932 ΑΚ προκύπτει ότι επί προσβολής προσωπικότητας η αξίωση 
ικανοποίησης για ηθική βλάβη προϋποθέτει προσβολή των δικαιωµάτων παράνοµη 
και υπαίτια (ΑΠ 356/2010).  
- Η καθυστέρηση καταβολής ή η άρνηση των απολαβών, όπως αυτές είναι 
καθορισµένες από το νόµο, δεν συνιστά παρανοµία και συνακόλουθα αδικοπραξία 
των οργάνων του ∆ηµοσίου, ΟΤΑ ή άλλων ΝΠ∆∆, µε την έννοια του άρθρου 105 
ΕισΝΑΚ, εφόσον δεν παρακωλύεται η δικαστική επιδίωξη των οφειλοµένων 
απολαβών (ΕφΑθ 2582/02 Ελ∆νη 34.124). 
- Κατ' άρθρο 1 ΚΠολ∆, στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων 
ανήκουν α) οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόµος δεν τις έχει υπαγάγει 
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σε άλλα δικαστήρια, β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που ο νόµος έχει 
υπαγάγει σ' αυτά, γ) οι υποθέσεις δηµοσίου δικαίου που ο νόµος έχει υπαγάγει σ' 
αυτά, δ) οι διοικητικές διαφορές που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία διοικητικών 
δικαστηρίων. Κατ' άρθρο 131 Ν. 1406/1983, στη δικαιοδοσία των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας που δεν 
έχουν µέχρι σήµερα υπαχθεί σ' αυτήν.  
Εξάλλου, κατά το άρθρο 94 του Συντάγµατος, στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται 
όλες οι διοικητικές διαφορές καθώς και οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που τους 
ανατίθενται µε νόµο, ενώ η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα 
υφιστάµενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Εποµένως, µε συνταγµατική επιταγή οι 
διαφορές ιδιωτικού δικαίου υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια και είναι ανεπίτρεπτη 
η υπαγωγή αυτών στα διοικητικά δικαστήρια, διάταξη δε νόµου ορίζουσα το αντίθετο 
προς τα προδιαληφθέντα αντίκειται προς το Σύνταγµα και ως εκ τούτου δεν είναι 
εφαρµοστέα (ΟλΑΠ 490/82 ΝοΒ 31.204). Το ασφαλέστερο κριτήριο για τη διάγνωση 
του χαρακτήρα της διαφοράς ως διοικητικής ή ιδιωτικής είναι η ύπαρξη ή µη 
εκδηλώσεων υπερκείµενης εξουσίας βουλήσεως, όταν δηλαδή η δηµόσια διοίκηση 
(κράτος ή άλλο δηµοσίου δικαίου νοµικό πρόσωπο) εµφανίζεται ως potentior 
persona, τότε αναντιρρήτως πρόκειται για διαφορά διοικητική (Παπαχατζής, Η 
επέκταση ης δικαιοδοσίας των διοικητικών πρωτοδικείων και εφετείων στις διαφορές 
από διοικητικές συµβάσεις, ΝοΒ 32.1297). Εξάλλου, οι πράξεις διαχειρίσεως της 
ιδιωτικής περιουσίας του κράτους, εφόσον επιδιώκουν απλώς ταµειακούς σκοπούς, 
δηµιουργούν ιδιωτικές διαφορές (ΠολΠρΑθ 8250/1994). Αντίθετα, αν µε τις ίδιες 
πράξεις επιδιώκεται δηµόσιος σκοπός, οι σχετικές διαφορές ανήκουν στη σφαίρα του 
διοικητικού δικαίου και δηµιουργούν διοικητικές διαφορές (I. Μπρίνιας, Υπαγωγή 
στα διοικητικά δικαστήρια των διαφορών από τη διοικητική εκτέλεση).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 176, 671, 909, 
ΕισΝΑΚ: 105, 
Νόµοι: 1406/1983, άρθ. 131,  
Νόµοι: 3226/2004, άρθ. 14, 
∆ηµοσίευση: Αρµ 2011, σελίδα 1910 
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Καταγγελία έµµισθης εντολής δικηγόρου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 302 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταγγελία έµµισθης εντολής δικηγόρου. ∆εδικασµένο. Η διάγνωση του ΣτΕ ως 
προς το εκάστοτε κριθέν διοικητικής φύσεως ζήτηµα δεσµεύει τον πολιτικό δικαστή. 
Παραβίαση δεδικασµένου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. Αρµοδιότητα. Οι 
διαφορές που αφορούν τις αποδοχές των µισθωτών που συνδέονται µε το ∆ηµόσιο µε 
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 
(ΑΕ∆ 11/1992).  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 §§ 3, 4 και 5 Ν∆/τος 3026/1954 "περί του 
Κώδικος των ∆ικηγόρων" είναι ασυµβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργηµα πάσα 
έµµισθη υπηρεσία σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στο 
δικηγόρο η επί παγία, ετήσια ή µηνιαία, αντιµισθία παροχή καθαρώς νοµικών 
εργασιών είτε ως δικαστικού ή νοµικού συµβούλου είτε ως δικηγόρου. Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει, εκτός άλλων, ότι η παροχή νοµικών υπηρεσιών από 
δικηγόρο µε περιοδική αµοιβή είναι επιτρεπτή και έγκυρη µόνο µε τη µορφή της 
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σύµβασης έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου, έστω και αν συνήφθη για ορισµένο, 
εκτός αν η ορισµένη διάρκεια επετράπη µε µεταγενέστερη του Κώδικα των 
∆ικηγόρων ειδική διάταξη νόµου, λύεται δε (η αόριστου χρόνου σύµβαση) µε 
έγγραφη καταγγελία του εντολέα κατά πάντα χρόνο και µε καταβολή της νόµιµης 
αποζηµιώσεως. Κατά δε το άρθρο 94 § 1 του ως άνω Ν∆ "∆ικηγόρος παρέχων τας 
υπηρεσίας αυτού κατά τους όρους του άρθρου 63 § 4 (επί παγία, ετήσια ή µηνιαία, 
αντιµισθία παροχή καθαρώς νοµικών εργασιών είτε ως δικαστικού ή νοµικού 
συµβούλου είτε ως δικηγόρου), λυοµένης της µεταξύ αυτού και του εντολέως 
συµβάσεως, α) διά καταγγελίας εκ µέρους του εντολέως, β) ... δικαιούται να λάβει 
παρά του εντολέως του αποζηµίωσιν ίσην ...". Όπως σαφώς προκύπτει από την 
τελευταία διάταξη την αποζηµίωση που ορίζει αυτή δικαιούται ο δικηγόρος, µεταξύ 
άλλων περιπτώσεων, και όταν η σύµβαση λύθηκε µε καταγγελία του εντολέα, και όχι 
όταν η σύµβαση λύθηκε µε τη λήξη του συµφωνηµένου χρόνου.  
- Η διάγνωση του ΣτΕ ως προς το εκάστοτε κριθέν διοικητικής φύσεως ζήτηµα 
δεσµεύει τον πολιτικό δικαστή. Εποµένως γεννάται δεδικασµένο και για τα πολιτικά 
δικαστήρια ως προς τα διοικητικής φύσεως ζητήµατα που κρίθηκαν κυρίως ή 
παρεµπιπτόντως και αποτελούν ήδη προδικαστικό ζήτηµα στην εκκρεµή πολιτική 
δίκη (ΟλΑΠ 39/98). Ως προδικαστικό ζήτηµα νοείται έτερη έννοµη σχέση ή 
δικαίωµα ή συνέπεια του ουσιαστικού δικαίου από το οποίο εξαρτάται η κρίση περί 
του κυρίου ζητήµατος της δίκης. Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 321, 
322 και 324 ΚΠολ∆ η τελεσίδικη απόφαση αποτελεί δεδικασµένο που δεν επιτρέπει 
να αµφισβητηθεί και να καταστεί αντικείµενο νέας δίκης το δικαίωµα που κρίθηκε 
και η δικαιολογική σχέση από την οποία αυτό έχει παραχθεί. Η απαγόρευση αυτή 
ενεργεί τόσο θετικά, µε την έννοια ότι το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ανακύπτει 
εξ αφορµής άλλης δίκης, είτε ως κύριο είτε ως προδικαστικό ζήτηµα, το δίκαιο που 
κρίθηκε µε τελεσίδικη απόφαση οφείλει να θέσει ως βάση της απόφασής του το 
δεδικασµένο, που προκύπτει από την απόφαση αυτή, λαµβάνοντάς το ως αµάχητη 
αλήθεια, όσο και αρνητικά, µε την έννοια ότι απαγορεύεται η συζήτηση νέας αγωγής 
για το ίδιο δικαίωµα για την ύπαρξη ή µη του οποίου υπάρχει δεδικασµένο.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 544 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, αν για 
την ίδια έννοµη σχέση εκδόθηκαν δύο ή περισσότερες αντιφάσκουσες µεταξύ τους 
δικαστικές αποφάσεις που παράγουν δεδικασµένο µεταξύ των ιδίων προσώπων και 
δεν χωρεί κατ' αυτών αναίρεση ή αναψηλάφηση, δεν καθίσταται ανενεργείς αλλά 
ισχύει το δεδικασµένο εκείνο που προέρχεται από τη νεότερη κατ' έκδοση απόφαση.  
- Από το άρθρο 559 αριθ. 16 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει 
δεδικασµένο. 
- Κατά το άρθρο 94 παρ. 1 του Συντάγµατος η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών 
ουσίας ανήκει στα υφιστάµενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά δε την § 3 του 
ίδιου άρθρου στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται όλες οι ιδιωτικές διαφορές. Σε 
εφαρµογή των συνταγµατικών αυτών ορισµών, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 9 του Ν. 
1406/1983, όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας υπάγονται από 11.6.1985 στη 
δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ενώ κατά το άρθρο 1 του 
ΚΠολ∆ οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου ανήκουν στη δικαιοδοσία των τακτικών 
πολιτικών δικαστηρίων. Κατά το άρθρο 1 § 2 εδ. θ' του Ν. 1406/1983 στις διοικητικές 
διαφορές ουσίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων 
περιλαµβάνονται ιδίως αυτές που αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας 
που αφορά, εκτός των άλλων, και στις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού εν γένει 
του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.∆.∆. οι οποίες ρυθµίζονται από διατάξεις 
κανονιστικού περιεχοµένου. Ως "αποδοχές", κατά τη διάταξη αυτή, νοούνται οι 
αποδοχές του προσωπικού που συνδέεται µε το ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ ή τα Ν.Π.∆.∆. µε 
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σχέση δηµόσιου δικαίου. Απ' αυτό γίνεται φανερό ότι οι διαφορές που αφορούν τις 
αποδοχές των µισθωτών που συνδέονται µε το ∆ηµόσιο µε σύµβαση ιδιωτικού 
δικαίου υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (ΑΕ∆ 11/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 544, 559 αριθ. 4, 559 αριθ. 16, 
Κωδ∆ικ: 63, 94,  
Νόµοι: 1406/1983, άρθ. 1, 9,  
Π∆: 479/1990, άρθ. 2, 3, 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2011, σελίδα 65 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 712  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Πάγια αντιµισθία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 558 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έµµισθη εντολή δικηγόρου. Μεταβολή του προσώπου του εντολέα. Συγχώνευση 
εταιρειών. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Λήψη υπόψη µη επιτρεπόµενων 
από το νόµο αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 38 και 44 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων 
(Ν∆ 3026/1954) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. 713 ΑΚ, 
συνάγεται ότι η κατ' εξαίρεση επιτρεπόµενη στο δικηγόρο παροχή νοµικών 
υπηρεσιών µε πάγια ετήσια ή µηνιαία αµοιβή (σχέση έµµισθης εντολής), που είναι 
πάντοτε αορίστου χρόνου, ρυθµίζεται από τον Κώδικα αυτόν και συµπληρωµατικά 
από τους περί ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισµούς και περί εντολής κανόνες του ΑΚ, 
εφόσον δεν αντίκεινται στο δηµόσιο χαρακτήρα της σχέσεως αυτής. Η εν λόγω 
παροχή υπηρεσιών από δικηγόρο δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συµβάσεως 
εξαρτηµένης εργασίας και επί της σχέσεως αυτής δεν εφαρµόζονται οι γνήσιες 
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας παρά µόνο εφόσον επιτρέπει αυτό ειδικός νόµος 
ή αναλογικά αν προσαρµόζονται προς τις ως άνω διατάξεις του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων και δεν αντίκεινται στο δηµόσιο χαρακτήρα του δικηγορικού 
επαγγέλµατος.  
- Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2112 /1920, µε την πρώτη από τις οποίες 
ορίζεται ότι, "η µεταβολή του προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχόµενη, 
ουδαµώς επηρεάζει την εφαρµογή των υπέρ του υπαλλήλου διατάξεων του παρόντος 
νόµου", ενώ µε τη δεύτερη τα της µονοµερούς βλαπτικής µεταβολής των όρων της 
εργασιακής συµβάσεως, έχουν ανάλογη εφαρµογή, συνδυαζόµενες και 
προσαρµοζόµενες προς τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, στη σχέση 
έµµισθης εντολής δικηγόρου - εντολέα. Η µεταβολή του προσώπου του εντολέα 
συνεπάγεται αυτοδίκαιη υποκατάσταση του στην υφιστάµενη σχέση της έµµισθης 
εντολής, ακόµη και χωρίς τη συναίνεση του εντολοδόχου. Τότε θεωρείται ότι 
συνεχίζεται µε τους ίδιους όρους και συνθήκες η σύµβαση αυτή, µε το περιεχόµενο 
που είχε κατά το χρόνο της µεταβιβάσεως της επιχειρήσεως, χωρίς καµία µεταβολή 
των εκατέρωθεν δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.  
Συνεπώς, στα µεταβιβαζόµενα δικαιώµατα περιλαµβάνονται και αυτά που συνδέονται 
µε την αρχαιότητα και την υπηρεσιακή εξέλιξη και διατηρούνται, βαρύνοντα στην 
ίδια έκταση και το διάδοχο. Έτσι ο "νέος εντολέας" οφείλει να προσµετρήσει το 
χρόνο προϋπηρεσίας στον προηγούµενο όχι µόνο για τον υπολογισµό της 
αποζηµιώσεως λόγω καταγγελίας, αλλά σε κάθε περίπτωση που η γένεση ή η έκταση 
των δικαιωµάτων του "εργαζόµενου" (εντολοδόχου) εξαρτάται από τη συµπλήρωση 
ορισµένου χρόνου απασχολήσεως. Αν οι όροι εργασίας και αµοιβής των εργαζοµένων 
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που ανήκαν στη µεταβιβαζόµενη επιχείρηση ρυθµίζονται µε Κανονισµό, Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α 
ο νέος εντολέας δεσµεύεται από τις πηγές αυτές στην έκταση που δεσµευόταν και ο 
παλιός εντολέας. Στην περίπτωση δε που απασχολούσε ήδη δικό του προσωπικό πριν 
τη µεταβίβαση, οι κανονιστικές διατάξεις των ΣΣΕ και ∆ Α που ρυθµίζουν τους 
όρους εργασίας και αµοιβής του προσωπικού αυτού δεν επεκτείνονται αυτοδικαίως 
και στο προσωπικό της επιχειρήσεως που µεταβιβάστηκε και πολύ περισσότερο οι εν 
λόγω διατάξεις δεν καθίστανται, χωρίς ρητή συµβατική παραποµπή σ' αυτές, όροι της 
ατοµικής συµβάσεως της έµµισθης εντολής. Ωστόσο οι όροι της έµµισθης εντολής 
των εντολοδόχων που ανήκαν στη µεταβιβασθείσα επιχείρηση, είτε αυτοί 
θεµελιώνονται στην ατοµική σύµβαση του καθενός, είτε σε Κανονισµό, είτε σε Σ.Σ.Ε 
ή ∆.Α µπορούν να τροποποιηθούν, µετά τη µεταβίβαση της επιχειρήσεως ακόµη και 
επί το δυσµενέστερο, µε την κατάρτιση νέων ατοµικών συµβάσεων ή την 
τροποποίηση των υφισταµένων αλλά και µε την κατάρτιση νέων Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α. 
Εξάλλου, για την εφαρµογή της εύνοιας υπέρ των µισθωτών, η οποία ισχύει και επί 
έµµισθης εντολής, κατά τη συσχέτιση ΣΣΕ ή άλλης πηγής, ως ρυθµιστικού 
παράγοντα της εργασιακής σχέσεως και ατοµικής συµβάσεως και γενικότερα κατά τη 
συσχέτιση των διαφόρων πηγών µεταξύ τους, οι αποδοχές συγκρίνονται ως µία 
ενότητα, αφού, εκτός αντίθετης ειδικής ρύθµισης, δεν είναι δυνατή η επιλεκτική 
αναζήτηση τµήµατος αποδοχών από τη µία πηγή και άλλου τµήµατος από 
διαφορετική πηγή, διότι δεν είναι επιτρεπτή η σύγχρονη εφαρµογή όρων των πηγών 
αυτών ως προς την ενότητα των αποδοχών. Περαιτέρω, σε περίπτωση µονοµερούς 
βλαπτικής µεταβολής των όρων της σχέσης της έµµισθης εντολής, που επιχειρείται 
από τον εντολέα, εκτός από το δικαίωµα της καταγγελίας (άρθρο 7 Ν. 2112 /1920) ο 
εντολοδόχος δικηγόρος µπορεί να εµµείνει στην ως άνω σχέση της έµµισθης εντολής 
και να ζητήσει από τον εντολέα του την τήρηση των συµφωνηµένων. Ως µονοµερής 
βλαπτική µεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων της συµβάσεως έµµισθης 
εντολής από τον εντολέα, χωρίς να έχει δικαίωµα από το νόµο ή τη σύµβαση, κατά 
τρόπο που να επέρχεται στον εντολοδόχο δικηγόρο άµεσα ή έµµεσα υλική ζηµία ή 
ηθική αυτού βλάβη ή όταν η σύµβαση ή ο νόµος παρέχουν στον εργοδότη εντολέα 
δικαίωµα ανάθεσης στο δικηγόρο άλλων καθηκόντων, υποδεέστερων από αυτά που 
ασκούσε προηγουµένως, αλλά η ανάθεση αυτή γίνεται κατά κατάχρηση του 
διευθυντικού δικαιώµατος και συνεπάγονται για το δικηγόρο άµεση ή έµµεση υλική 
ζηµία ή ηθική βλάβη. Εξάλλου, µε το άρθρο δεύτερο παρ. 11 του Ν. 2593/1998, 
"Αναδιοργάνωση ∆.Ε.Π." ορίζεται ότι, "Από την έναρξη ισχύος των συγχωνεύσεων 
αυτών επέρχονται αυτοδίκαια χωρίς καµία άλλη διατύπωση, τόσο για τις 
συγχωνευόµενες εταιρείες όσο και έναντι τρίτων, τα ακόλουθα αποτελέσµατα: α. Οι 
απορροφούσες εταιρείες υποκαθίστανται σε όλα γενικά τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των απορροφουµένων εταιρειών και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται 
µε καθολική διαδοχή".  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου. Η ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, η οποία 
θεµελιώνει τον ως άνω αναιρετικό λόγο, συντελείται, όταν το δικαστήριο της ουσίας 
εφαρµόζει τέτοιο κανόνα µολονότι κατά τις παραδοχές της αποφάσεως του, δεν 
υπήρχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή, αντίθετα, όταν αυτό δεν εφαρµόζει τέτοιο 
κανόνα, αν και σύµφωνα µε τις παραδοχές του, υπήρχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις της εφαρµογής του, η παραβίαση δε αυτή εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία είτε µε εσφαλµένη εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
- Όπως προκύπτει από τα άρθρα 335, 338 και 346 ΚΠολ∆, το δικαστήριο της ουσίας 
για να σχηµατίσει την κρίση του για τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, 
που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη αποδείξεως, 
υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία νόµιµα 
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προσκοµίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για 
συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, χωρίς να είναι αναγκαίο να γίνεται ειδική µνεία ή 
χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' αυτά. Η παράβαση της ανωτέρω υποχρεώσεως 
του δικαστηρίου της ουσίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αρ. 11 γ' 
ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, όταν καταλείπονται αµφιβολίες για το αν πράγµατι 
λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας. ∆εν θεµελιώνει όµως το λόγο αυτό η 
παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να µνηµονεύσει ρητά στην απόφαση του ποια 
αποδεικτικά µέσα χρησιµοποιήθηκαν για άµεση και ποια για έµµεση απόδειξη ή να 
καθορίσει τη βαρύτητα που αποδόθηκε στο καθένα απ' αυτά, από δε την αναφορά 
στην απόφαση ορισµένων από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα, δεν συνάγεται 
αναγκαστικά ότι δεν συνεκτιµήθηκαν και τα µη αναφερόµενα.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υπέπεσε σε διαγνωστικό σφάλµα, αναγόµενο στην ανάγνωση του εγγράφου µε την 
παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι 
περιλαµβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου το οποίο σωστά 
διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων 
θεωρεί σωστό. Στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για παράπονο αναφερόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. 
Πάντως για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως το δικαστήριο της 
ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο 
στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε και 
όταν το έχει συνεκτιµήσει απλώς, µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα (ΟλΑΠ 2/2008).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 α' του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη µη επιτρεπόµενα από το νόµο αποδεικτικά µέσα, για το 
ορισµένο δε του λόγου αυτού πρέπει να καθορίζεται στο αναιρετήριο, εκτός των 
άλλων, ο ισχυρισµός προς απόδειξη του οποίου έχει ληφθεί υπόψη το αποδεικτικό 
µέσο που δεν επιτρέπει ο νόµος, καθώς και την επίδραση αυτού στο διατακτικό της 
αποφάσεως, διότι ο λόγος αναιρέσεως δεν µπορεί να οδηγεί σε ακύρωση της 
προσβαλλοµένης αποφάσεως , παρά µόνο όταν προκύπτει ότι το σφάλµα του δικαστή 
ήταν αιτιωδώς συνδεδεµένο µε το διατακτικό της αποφάσεως και ασκούσε 
αποφασιστική σηµασία α' αυτό. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648 επ., 713,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 20, 677, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 6, 7,  
Νόµοι: 2593/1998,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 708 
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Πάγια αντιµισθία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 299 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έµµισθη εντολή δικηγόρου. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 3, 4 και 5 Ν∆/τος 3026/1954 "περί του 
Κώδικος των ∆ικηγόρων" είναι ασυµβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργηµα πάσα 
έµµισθη υπηρεσία σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στο 
δικηγόρο η επί παγία, ετήσια ή µηνιαία, αντιµισθία παροχή καθαρώς νοµικών 
εργασιών είτε ως δικαστικού ή νοµικού συµβούλου είτε ως δικηγόρου. Από τις 
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διατάξεις αυτές προκύπτει, εκτός άλλων, ότι η παροχή νοµικών υπηρεσιών από 
δικηγόρο µε περιοδική αµοιβή είναι επιτρεπτή και έγκυρη µόνο µε τη µορφή της 
σύµβασης έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου. Από τις ίδιες ως άνω διατάξεις και 
εκείνες των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 38 και 44 του άνω Κώδικα των ∆ικηγόρων, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. και 713 ΑΚ, συνάγεται ότι η κατ' 
εξαίρεση επιτρεπόµενη στον δικηγόρο παροχή νοµικών υπηρεσιών µε πάγια ετήσια ή 
µηνιαία αµοιβή (σχέση έµµισθης εντολής), που είναι πάντοτε αορίστου χρόνου, 
ρυθµίζεται από τον Κώδικα αυτόν και συµπληρωµατικά από τους περί εντολής και 
συµβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών κανόνες του ΑΚ, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται 
στον δηµόσιο χαρακτήρα της σχέσεως. Η σχέση αυτή, της έµµισθης εντολής, λύεται 
µε έγγραφη καταγγελία του εντολέα και µε καταβολή της νόµιµης αποζηµιώσεως. Αν 
δεν υπάρχει ειδική συµφωνία, το ελάχιστο της αµοιβής ορίζεται κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 99 επ. Κώδικα ∆ικηγόρων. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα της 
έµµισθης εντολής που συνάπτει δικηγόρος µε τον πελάτη του είναι η περιοδικότητα 
της αµοιβής, η συµφωνία δηλαδή ότι η αµοιβή του θα καταβάλλεται παγίως κατά 
µήνα ή κατ' έτος και θα είναι ανεξάρτητη από τον αριθµό των υποθέσεων που θα του 
ανατεθούν ή των θεµάτων επί των οποίων οφείλει να παράσχει τις νοµικές συµβουλές 
του - γραπτές ή προφορικές. Η ως άνω σύµβαση για τον καθορισµό της αµοιβής του 
δικηγόρου επιτρέπεται να καταρτισθεί ρητώς ή σιωπηρώς και σύµφωνα µε το άρθρο 
95 παρ. 2 του ως άνω Κώδικα αποδεικνύεται µε κάθε είδους έγγραφα, µε απλές 
επιστολές, καθώς και µε όρκο και οµολογία.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για ευθεία 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Με το λόγο αυτό ελέγχεται εάν υπήρξε σφάλµα στη µείζονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού είτε αυτό διατυπώνεται ρητώς είτε 
εξυπονοείται, ή σφάλµα στην υπαγωγή της ελάσσονος πρότασης, την οποία 
συνιστούν οι πραγµατικές παραδοχές, στη µείζονα πρόταση. Επίσης, κατά τη σαφή 
έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. β' του ΚΠολ∆, η παραβίαση των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας ιδρύει λόγο αναιρέσεως, µόνο αν αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων 
δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς, δηλαδή όταν το 
δικαστήριο χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει εσφαλµένα να χρησιµοποιήσει 
διδάγµατα της κοινής πείρας και να βρει την έννοια κάποιου κανόνα δικαίου ή να 
υπαγάγει σ' αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς, όχι δε και όταν 
χρησιµεύουν για την εξακρίβωση από το δικαστήριο της ύπαρξης πραγµατικών 
περιστατικών ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν, γιατί στην περίπτωση αυτήν πρόκειται για εκτίµηση πραγµάτων, η 
οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' 
αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία. ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Το κατά 
νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον 
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εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει 
να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της 
πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την 
αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν 
συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης 
του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648 επ., 713,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Κωδ∆ικ: 63,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 707 
 
Ειδική πρόσθετη αµοιβή 176 Ευρώ - Υπάλληλοι ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1557 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επίδοµα 176 Ευρώ. Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
- Η διάταξη του άρθρ. 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, η οποία ορίζει ότι οι Έλληνες είναι 
ίσοι ενώπιον του νόµου και καθιερώνει όχι µόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του 
νόµου αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι αυτών, δεσµεύει και τον κοινό 
νοµοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθµίσει ουσιωδώς όµοια 
πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να µη µεταχειρίζεται 
κατά τρόπο ανόµοιο τις περιπτώσεις αυτές εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας 
διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλουν λόγοι κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, η 
συνδροµή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Εποµένως, αν γίνει 
από τον νόµο ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία προσώπων και αποκλείεται από 
τη ρύθµιση αυτή κατ' αδικαιολόγητη δυσµενή διάκριση άλλη κατηγορία προσώπων, 
για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλει την ειδική µεταχείριση, η διάταξη 
αυτή που εισάγει τη δυσµενή αυτή µεταχείριση, είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγµατική. 
Τα ίδια ισχύουν και όταν η ειδική ρύθµιση αφορά µισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή 
προς δηµόσιο λειτουργό ή υπάλληλο και γενικώς µισθωτό, οπότε, στην περίπτωση 
κατά την οποία γίνεται αδικαιολόγητη διάκριση, τα δικαστήρια επιδικάζουν την 
παροχή αυτή και σε εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρούνται, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
ότι παραβιάζεται από τη δικαστική εξουσία η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών που 
θεσπίζεται από τα άρθρ. 1, 26, 73 επ. και 87 επ. του Συντάγµατος, αφού τα 
δικαστήρια στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σύµφωνα µε τα άρθρ. 87 παρ. 1 και 
2, 93 παρ. 4 και 120 παρ. 2 του Συντ., να ασκήσουν έλεγχο στο έργο της νοµοθετικής 
εξουσίας και να εφαρµόσουν σε όλη την έκταση την αρχή της ισότητας και µε βάση 
την αρχή αυτή να καταλήξουν στην εφαρµογή του νόµου που περιέχει την ευµενή 
ρύθµιση. Εάν τα δικαστήρια περιορίζονταν να κηρύξουν µόνο την 
αντισυνταγµατικότητα της διατάξεως που εισάγει τη δυσµενή διάκριση, χωρίς να 
µπορούν να επεκτείνουν την ειδική ευµενή ρύθµιση και υπέρ εκείνου σε βάρος του 
οποίου έγινε η δυσµενής διάκριση, τότε θα παρέµενε η αντισυνταγµατική ανισότητα 
και δεν θα έχει ουσιαστικό περιεχόµενο η ζητούµενη δικαστική προστασία. Αυτό δε 
δεν αντίκειται στο άρθρ. 80 παρ. 1 του Συντ., κατά το οποίο "µισθός, σύνταξη, 
χορηγία ή αµοιβή ούτε εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Κράτους ούτε παρέχεται 
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χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόµο", διότι ο νόµος υπάρχει και είναι αυτός που 
περιέχει την ευµενή διάταξη (ΟλΑΠ 28/1992, 13/1991).  
Περαιτέρω, κατά το άρθρ. 13 παρ. 1 του Ν. 2738/99, η συλλογική διαπραγµάτευση 
για ρύθµιση ζητηµάτων των όρων και συνθηκών απασχόλησης υπαλλήλων, που δεν 
ρυθµίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 του ίδιου νόµου, λόγω 
συνταγµατικών περιορισµών, µπορεί να καταλήγει σε συλλογική συµφωνία. Κατά 
την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η συµφωνία αυτή δεν αποτελεί συλλογική σύµβαση 
εργασίας, συνεπάγεται όµως για το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ: α) είτε την έκδοση 
κανονιστικών πράξεων, εφόσον τα θέµατα της συµφωνίας µπορεί να ρυθµισθούν 
κανονιστικώς βάσει υπάρχουσας σχετικής εξουσιοδότησης νόµου, β) είτε την 
προώθηση σχετικής νοµοθετικής ρυθµίσεως των θεµάτων της συµφωνίας. 
Αντικείµενο του περιεχοµένου της συµφωνίας µπορεί να αποτελεί και ο χρόνος 
υλοποίησης της δέσµευσης για την έκδοση κανονιστικών πράξεων ή προώθησης 
νοµοθετικών ρυθµίσεων κατά περίπτωση. Με το άρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 "για την 
εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις" ορίσθηκαν µεταξύ 
άλλων τα εξής: "1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά 
περίπτωση αρµοδίου υπουργού ρυθµίζονται τα θέµατα των συλλογικών συµφωνιών 
που συνάπτονται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρ. 13 του Ν. 2738/1999 και 
αφορούν θέµατα µισθών και αµοιβών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που 
υπεγράφησαν κατά το έτος 2001. 2. Με όµοιες αποφάσεις οι ρυθµίσεις της 
προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατόν να επεκτείνονται ενόλω ή εν µέρει και στο 
λοιπό προσωπικό του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 
λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που δεν συµµετείχε στη 
σύναψη συλλογικών συµφωνιών του άρθρου 13 του Ν. 2738/1999 και µέχρι του 
ποσού των εκατόν εβδοµήντα έξι (176) ευρώ. 3. Αν καταβάλλονται οποιουδήποτε 
είδους πρόσθετες µισθολογικές παροχές, που υπολείπονται του ποσού των 176 ευρώ, 
επιτρέπεται να χορηγείται µόνο η διαφορά µέχρι του ποσού αυτού. Οι ρυθµίσεις 
αυτές, όσον αφορά το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και το προσωπικό των λοιπών 
Ν.Π.∆.∆., περιορίζονται στις υφιστάµενες από τον προϋπολογισµό τους δυνατότητες. 
4. Με τι προβλεπόµενες από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού κοινές 
υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται ειδικότερα: α) οι δικαιούχοι των παροχών και το 
ύψος τους, λαµβάνοντας υπόψη για τη χορήγηση ή µη των παροχών αυτών το 
συνολικό ποσό των καταβαλλόµενων µηνιαίων αποδοχών και λοιπών παροχών, 
επιδοµάτων και αποζηµιώσεων από οποιαδήποτε πηγή, β) οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και οι περιορισµοί για τη χορήγηση των παροχών αυτών, η διαδικασία και ο χρόνος 
καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιµετώπισης της σχετικής δαπάνης, γ) κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγησή τους ... Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
ισχύουν από 1.1.2002". ∆υνάµει της προαναφερθείσας εξουσιοδοτικής διατάξεως και 
αφού είχαν προηγηθεί ειδικές συλλογικές συµφωνίες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 
τους αντίστοιχους κλάδους υπαλλήλων (όπως προαναφέρθηκε, µε την 
προαναφερθείσα εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρ. 14 παρ. 2 του Ν. 3016/2002, η 
ρύθµιση της παρ. 1, δηλαδή της χορήγησης της ειδικής παροχής, µπορούσε να 
επεκτείνεται και στο προσωπικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που δεν συµµετείχε στη 
σύναψη των συλλογικών συµφωνιών, του άρθρ. 13 του Ν. 2738/1999), εκδόθηκαν 
πολλές κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), µε τις οποίες χορηγήθηκε η παραπάνω 
χρηµατική παροχή, ύψους 88 ευρώ µηνιαίως για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2002 
και 176 Ευρώ από 1-7-2002, σε όλους σχεδόν τους µε σχέση δηµοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου υπαλλήλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆, των οποίων 
οι αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 "αναµόρφωση µισθολογίου 
προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις". Ειδικότερα, 
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πενήντα πέντε (55) συνολικά κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και επί πλέον, 1) µε τη 
2/44212/0022/ΦΕΚ Β' 1266/27-9-2002 απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
αρµόδιου Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, χορηγήθηκε η ειδική αυτή παροχή σε 
όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και µε τη 
2/35486/0022/ΦΕΚ Β`1081/4-8-2003 ΚΥΑ των προαναφερθέντων, η οποία 
συµπληρώθηκε µε τη 2/55350/1022/ΦΕΚ Β 173/24-11-2003 όµοια, χορηγήθηκε η 
ειδική αυτή παροχή σε όλους τους υπαλλήλους των ΝΠ∆∆ που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, των οποίων οι αποδοχές διέπονται από τον Ν. 
2470/1997, δηλαδή στους υπαλλήλους του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου, 
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρείας, της 
Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Αθηνών "Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ" και όλων των 
Πε-Συ Υγείας της Χώρας. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η µισθολογική αυτή 
παροχή χορηγήθηκε σε όλους τους µονίµους και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου υπαλλήλους των ανωτέρω Υπουργείων, Οργανισµών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, των 
οποίων οι αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2470/97, καθώς και στους 
αποσπασµένους ή τοποθετούµενους από άλλα Υπουργεία, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠ∆∆. 
Όλες οι προαναφερθείσες ΚΥΑ έχουν ουσιωδώς όµοιο περιεχόµενο: Επικαλούνται 
τις διατάξεις των αρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 και 1 του Ν. 3029/2002, καθορίζουν το 
ποσό της ειδικής παροχής σε 88 ευρώ από 1-1-2002 και σε 176 Ευρώ από 1-7-2002, 
ορίζουν ότι η καταβολή αυτής εξακολουθεί και κατά το χρονικό διάστηµα των 
θεσµοθετηµένων αδειών (κανονικών, συνδικαλιστικών, εκπαιδευτικών, λοχείας, 
κινήσεως κλπ), ότι υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδοµάτων και ότι 
συνεντέλλεται µε τις µηνιαίες αποδοχές των δικαιούχων και αναφέρουν ως 
δικαιούµενους της αρχής όλους τους υπαλλήλους της αντίστοιχης υπηρεσίας που 
αφορά η απόφαση, χωρίς µνεία κάποιου λόγου ή αιτίας που δικαιολογεί τη χορήγησή 
της ειδικά στους εν λόγω υπαλλήλους. Ενώ δηλαδή η χορήγηση της µηνιαίας ειδικής 
παροχής του άρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 προβλέφθηκε προκειµένου να εξοµαλυνθούν 
οι µισθολογικές διαφορές υπέρ των χαµηλόµισθων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν 
λαµβάνουν πρόσθετες µισθολογικές παροχές, µε τις προαναφερόµενες υπουργικές 
αποφάσεις χορηγήθηκε η ειδική αυτή παροχή χωρίς να γίνεται στις διατάξεις τους η 
συγκεκριµένη αναφορά ότι δεν λαµβάνουν πράγµατι πρόσθετες µισθολογικές 
παροχές. Έτσι µε τη χορήγηση της αµοιβής αυτής και µάλιστα σε ιδιαίτερα σύντοµο 
χρονικό διάστηµα σε µεγάλο αριθµό υπαλλήλων που αφενός δεν πληρούσαν 
αποδεδειγµένα την εν λόγω προϋπόθεση και αφετέρου ευρίσκονταν σε τελείως 
διαφορετικές µεταξύ τους εργασιακές συνθήκες, η παροχή αυτή απέκτησε τον 
χαρακτήρα µισθολογικής παροχής που προσαυξάνει, χωρίς άλλη προϋπόθεση, τον 
µισθό όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆, που 
αµείβονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του µισθολογίου του 
προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Εξάλλου, µε το άρθρ. 24 παρ. 2 του Ν. 
3205/2003 "µισθολογική ρύθµιση λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ 
και ΟΤΑ, µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς 
διατάξεις", ορίσθηκε µεταξύ άλλων ότι ποσά που καταβάλλονται µέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του 
άρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 ως ειδική παροχή, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά 
µειούµενη από οποιαδήποτε µελλοντική χορήγηση νέου επιδόµατος, παροχής ή 
αποζηµιώσεως ή από αύξηση του κινήτρου απόδοσης του άρθρ. 12 του παρόντος 
νόµου, από της ενάρξεως δε ισχύος του νόµου αυτού (1-1-2004) οι ανωτέρω ΚΥΑ 
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καταργούνται (βλ. και άρθρ. 28 παρ. 4 του ίδιου νόµου). Εποµένως, η διαδοχική 
χορήγηση της ειδικής παροχής του άρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 σε όλους σχεδόν τους 
υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ που αµείβονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αδιακρίτως του 
φορέα, της φύσεως, του είδους και των συνθηκών εργασίας αυτού, κατέστησε την 
παροχή αυτή προσαύξηση του µισθού. Έτσι, κάθε υπάλληλος αµειβόµενος σύµφωνα 
µε τις διατάξεις αυτές δικαιούται, κατ' εφαρµογή της αρχής της ισότητας, να λαµβάνει 
ως τµήµα του µισθού του την εν λόγω παροχή, την οποία µόνο από 1-1-2004 (έναρξη 
ισχύος του Ν. 3205/2003) και εντεύθεν δεν δικαιούται να λαµβάνει ή λαµβάνει 
µειωµένη, εφόσον αποδειχθεί ότι ο συγκεκριµένος υπάλληλος λαµβάνει κάποια 
πρόσθετη µισθολογική παροχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 
3016/2002 ή του χορηγήθηκε κάποια νέα παροχή ή αυξήθηκε το κίνητρο απόδοσης.  
∆ιατάξεις: 
Σ: 1, 4, 26, 73 επ., 87, 93, 120,  
ΚΠολ∆: 560, 
Νόµοι: 2738/1999, άρθ. 13,  
Νόµοι: 3016/2002, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Επιχειρησιακή συνήθεια - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 249 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επιχειρησιακή συνήθεια. Καταγγελία έµµισθης εντολής δικηγόρου. Αποζηµίωση. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Η επιχειρησιακή συνήθεια, δηλαδή η πρακτική που έχει διαµορφωθεί από 
µακροχρόνιο οµοιόµορφο χειρισµό ορισµένων ζητηµάτων που ανάγονται στις σχέσεις 
εργοδότη και µισθωτού µέσα στο χώρο µιας επιχείρησης, δεν αποτελεί από µόνη της 
πηγή γένεσης αξιώσεων, µπορεί όµως να αποτελέσει βάση σιωπηρής συµφωνίας. 
Αυτό συµβαίνει όταν ο εργοδότης, είτε ρητά µε ανακοίνωσή του υπόσχεται στους 
εργαζοµένους τη χορήγηση µελλοντικών παροχών υπό ορισµένες προϋποθέσεις, είτε 
χωρίς θετική υπόσχεση, χορηγεί συνεχώς τέτοιες στους εργαζοµένους, οπότε η 
αποδοχή των παροχών αυτών από τους τελευταίους παρέχει τη βάση της σύµβασης 
δεσµεύσεως και αφαιρεί από την πράξη το χαρακτήρα της µονοµερούς και συνεπώς 
ελευθέρως ανακλητής θελήσεως. Για την ύπαρξη όµως επιχειρησιακής συνήθειας 
απαιτείται η συµπεριφορά του εργοδότη να είναι γενική και απρόσωπη, να 
αντιµετωπίζεται δηλαδή το ίδιο θέµα κατά τρόπο γενικό, µακροχρόνιο και 
οµοιόµορφο, στην δε αγωγή, η οποία ερείδεται επί της επιχειρησιακής συνήθειας, 
πρέπει να εκτίθενται τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
εργοδότης αντιµετώπισε το συγκεκριµένο θέµα κατά τον ως άνω τρόπο.  
- Η διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 εδ. τελευταίο του Κώδικα περί δικηγόρων (Ν∆ 
3026/1954), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν∆ 3790/1957, ορίζει 
ότι "εν περιπτώσει λύσεως της συµβάσεως δια καταγγελίας του εντολέως, ο 
δικηγόρος δικαιούται να λαµβάνει την συµπεφωνηµένην εντός των ορίων του άρθρου 
92 του παρόντος αµοιβήν του, µέχρι πλήρους αποζηµιώσεως". Από αυτή τη διάταξη 
σαφώς προκύπτει ότι δεν ιδρύεται ακυρότητα της καταγγελίας της συµβάσεως 
εντολής από τη µη καταβολή πλήρους αποζηµιώσεως και εποµένως η σύµβαση που 
καταγγέλθηκε, λύεται οπωσδήποτε, η δε υποχρέωση του εντολέα για την καταβολή 
της συµφωνηµένης αµοιβής στο δικηγόρο µέχρι καταβολής πλήρους της 
αποζηµιώσεως είναι παροχή ex lege προς το δικηγόρο, που επιβάλλεται ως είδος 
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ποινής στον εντολέα και µέσο εξαναγκασµού του για την καταβολή της 
αποζηµιώσεως. Πρόκειται δηλαδή, για µη νόθο αντικειµενική ευθύνη του εντολέα, 
που προϋποθέτει πταίσµα του, έστω και από ελαφρά αµέλεια, κατά το άρθρο 330 του 
ΑΚ εφόσον δεν ορίζεται κάτι άλλο από το νόµο. Το πταίσµα όµως τούτο, κατά την 
έννοια της ανωτέρω διατάξεως, τεκµαίρεται από µόνη την καθυστέρηση της 
καταβολής πλήρους της αποζηµιώσεως. Γίνεται δηλαδή στην περίπτωση αυτή 
αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως και ο δικηγόρος που ζηµιώθηκε δεν 
χρειάζεται να αποδείξει την υπαιτιότητα του εντολέα του, αφού αυτή τεκµαίρεται από 
τη µη καταβολή πλήρους αποζηµιώσεως κατά το χρόνο της καταγγελίας της 
συµβάσεως εντολής. Μπορεί όµως ο εντολέας το µαχητό αυτό τεκµήριο να το 
ανατρέψει και να απαλλαγεί αν επικαλεστεί και αποδείξει, ότι η ελλιπής καταβολή 
της αποζηµιώσεως, οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη ή σε εύλογη αµφιβολία του 
αναφορικά µε το ύψος της. Η αποζηµίωση, την οποία δικαιούται να λάβει ο 
δικηγόρος, που παρέχει τις υπηρεσίες του µε πάγια περιοδική αµοιβή σε περίπτωση 
καταγγελίας της συµβάσεως έµµισθης εντολής εκ µέρους του εντολέα, υπολογίζεται 
µε βάση τις τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται σ' αυτόν "σταθερώς υφ' 
οιανδήποτε µορφήν", κατά τον τελευταίο πριν από την απόλυσή του µήνα. Ως 
τακτικές αποδοχές, κατά τα άρθρα 648 επ του ΑΚ, θεωρούνται ο µισθός (πάγια 
µηνιαία αντιµισθία) και κάθε άλλη παροχή, που χορηγείται σταθερώς και µονίµως, ως 
συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα των παρεχοµένων υπηρεσιών, τέτοιο δε είναι και η 
οικειοθελής εκ µέρους του εργοδότη παροχή που επαναλαµβάνεται για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα και µπορεί να απολήξει σε σιωπηρή σύµβαση για τακτική 
καταβολή της, µε την έννοια του µισθού, που δεν δύναται ελευθέρως να διακοπεί από 
τον εργοδότη, εφόσον αυτός δεν προέβη από την αρχή σε σχετική ρητή επιφύλαξη, ο 
δε κατ' αυτόν τον τρόπο προσδιοριζόµενος µισθός λαµβάνεται υπόψη για τον 
καθορισµό της κατά το άρθρο 94 παρ. 1 του Κώδικα των ∆ικηγόρων αποζηµιώσεως.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, λόγο αναιρέσεως αποτελεί και 
η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, η οποία υπάρχει, όταν λάβει χώρα ψευδής 
ερµηνεία, που συνιστά η απόδοση στον εφαρµοστέο κανόνα έννοιας διαφορετικής 
από την αληθινή, ή µη ορθή εφαρµογή, η οποία συντελείται µε την εφαρµογή µη 
εφαρµοστέου κανόνα ή µε την παράλειψη εφαρµογής εφαρµοστέου κανόνα ή µε την 
εσφαλµένη εφαρµογή αυτού. Κατά δε τη διάταξη του αρ. 19 του ίδιου άνω άρθρου 
559 του ΚΠολ∆, η απόφαση του δικαστηρίου στερείται νοµίµου βάσεως κι έτσι 
ιδρύεται ο οικείος λόγος αναιρέσεως, όταν στο αιτιολογικό δεν αναφέρονται καθόλου 
ή αναφέρονται αντιφατικώς ή ανεπαρκώς τα πραγµατικά γεγονότα, στα οποία εκείνο 
στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος, που έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, ώστε να µην µπορεί να ελεγχθεί, αν συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόστηκε.  
- Ως πράγµα κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 του ΚΠολ∆, µε την οποία 
ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για παρά το νόµο µη λήψη ή λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο πραγµάτων, που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν και ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, αποτελεί και ο λόγος εφέσεως, που περιέχει 
παράπονο κατά της κρίσεως του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου. Αλλά ο εκ του άνω 
άρθρου λόγος αναιρέσεως δεν στοιχειοθετείται αν το δικαστήριο, που εξέδωσε την 
προσβαλλόµενη απόφαση, έλαβε υπόψη τον περιεχόµενο στο λόγο εφέσεως 
ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
Κωδ∆ικ: 92, 94,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 709 
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Εργατικό ατύχηµα - Μέτρα ασφαλείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 727 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας. Ευθύνη µηχανικού και εργολάβου. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Πταίσµα µε την έννοια της διατάξεως του άρθρου 914 ΑΚ δηλαδή της υπαίτιας 
ζηµιογόνου, πράξεως ή παραλείψεως θεµελιώνεται και από τη µη τήρηση των 
διατάξεων του π.δ.778/1980 " περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδοµικών εργασιών" από τους κατά νόµο υπεύθυνους του έργου. Ειδικότερα στο 
άρθρο 1 του εν λόγω π.δ. ορίζονται τα εξής: "Επί εργασιών ανεγέρσεως, 
κατεδαφίσεως, επισκευής, διακοσµήσεως, χρωµατισµού οικοδοµών, ως και των εις 
αυτάς εκτελουµένων πάσης φύσεως µεταλλικών, µηχανουργικών, µηχανολογικών και 
ηλεκτρονικών εργασιών, τηρούνται υπό των κατά Νόµον υπευθύνων τού έργου και αι 
ειδικαί διατάξεις των εποµένων άρθρων" και στο άρθρο 20: "Φωταγωγοί, φρέατα 
ανελκυστήρων και εν γένει ανοίγµατα επί των δαπέδων, δέον όπως προστατεύωνται 
είτε περιµετρικώς δι` ανθεκτικών κιγκλιδωµάτων ύψους τουλάχιστον ενός (1.00) 
µέτρου και θωρακίων ύψους δεκαπέντε εκατοστών (0,15) τού µέτρου, είτε διά τής 
πλήρους καλύψεώς των δι` αµετακινήτου στερεού σανιδώµατος πάχους δύο και 
ηµίσεος εκατοστών (0,025) τού µέτρου, ηλουµένου επί ανθεκτικού πλαισίου εκ 
ξυλίνων λατακίων, είτε διά τής τοποθετήσεως σιδηρού πλέγµατος οπλισµού 
στερεουµένου εντός τής πλακός κατά την κατασκευήν της". Εξάλλου, ο ν.1396/1983 
"µέτρα ασφαλείας σε οικοδοµές και σε ιδιωτικά έργα" προβλέπει: α)στο άρθρο 3, τις 
υποχρεώσεις του εργολάβου, οι οποίες, εκτός άλλων, συνίστανται στη λήψη και στην 
τήρηση των µέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο, καθώς και στην 
τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του ίδιου 
νόµου, β) στο άρθρο 4, τις υποχρεώσεις του κυρίου του έργου, σε περίπτωση που δεν 
ανατίθεται η εκτέλεση ολόκληρου του έργου σ` έναν εργολάβο και γ)στο άρθρο 7, τις 
υποχρεώσεις του επιβλέποντος µηχανικού, οι οποίες είναι: 1. Να δίνει οδηγίες 
κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για την 
εκτέλεση εργασιών αντιστηρίξεων, σταθερών ικριωµάτων και πίνακα διανοµής 
ηλεκτρικού ρεύµατος. Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών πριν από την 
έναρξη των εργασιών και περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους. 2. Να δίνει οδηγίες, 
σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης για τη λήψη µέτρων 
ασφαλείας από κινδύνους που προέρχονται από εναέριους και υπόγειους αγωγούς της 
∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) και να επιβλέπει την τήρησή τους. 3. Να 
επιβλέπει την εφαρµογή της µελέτης µέτρων ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 
του νόµου αυτού και να δίνει σχετικές οδηγίες. 4. Να δίνει οδηγίες σε περίπτωση 
σοβαρών ή επικίνδυνων έργων και εάν χρειάζεται να συντάσσει µελέτη για την 
προσαρµογή των προδιαγραφών των µέτρων ασφαλείας που προβλέπονται. Να 
υποδεικνύει εγγράφως στον κύριο του έργου στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 1 και 
2 του παρόντος τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση και φάση του 
έργου. Από τις προαναφερόµενες διατάξεις του π.δ. 778/1980και του ν. 1396/1983 
συνάγεται ότι 1) σε περίπτωση που δεν ανατίθεται η εκτέλεση ολόκληρου του έργου 
σ` έναν εργολάβο, ο κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει πριν από την 
εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή υπεργολάβου τµήµατος του έργου και να τηρεί, όσο 
διαρκεί το έργο αυτό όλα τα µέτρα ασφαλείας τα οποία του υποδεικνύει ο επιβλέπων 
το έργο εφόσον αυτά δεν αφορούν σε τµήµατα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν 
εργολάβοι ή υπεργολάβοι και 2) ο πολιτικός µηχανικός που επιβλέπει την κατασκευή 
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οικοδοµικού έργου έχει νοµική υποχρέωση να δίνει οδηγίες στον ιδιοκτήτη ή στον 
εργολάβο (και τον τυχόν υπάρχοντα υπεργολάβο)για τη λήψη των ενδεικνυοµένων 
µέτρων ασφαλείας προς πρόληψη ατυχήµατος, µεταξύ των οποίων είναι και τα 
προβλεπόµενα από τη ν ως άνω διάταξη του άρθρου 20 του π.δ.778/1980.  
- Η σύµβαση µε την οποία ανατίθεται σε διπλωµατούχο µηχανικό η εκπόνηση 
µελέτης προς έκδοση οικοδοµικής άδειας και η επίβλεψη του οικοδοµικού έργου, στο 
οποίο αφορά αυτή, φέρει το χαρακτήρα συµβάσεως µισθώσεως έργου, η κατάρτιση 
της οποίας δεν υπόκειται σε συστατικό τύπο. Το αντίθετο δεν προκύπτει από τις 
διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 7 του ν.1396/1983 που ορίζει: "Επιβλέπων: Πρόσωπο 
που µε σύµβαση µε τον κύριο του έργου και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
αναλαµβάνει την επίβλεψη της εφαρµογής της µελέτης και της εκτέλεσης τεχνικού 
έργου ή τµήµατός του, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης" και 
του άρθρου 338 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (π.δ. 14/1999) που 
ορίζει: "1.'Οποιος εκτελεί τα προβλεπόµενα από την οικοδοµική άδεια έργα οφείλει 
να ορίζει τον αναλαµβάνοντα την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, ο οποίος, πριν από 
οποιαδήποτε έναρξη του έργου, πρέπει να υποβάλει στην κατά το άρθρο 330 αρµόδια 
για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία έγγραφη δήλωση ότι αποδέχεται την επίβλεψη 
αυτή. 2. Σε περίπτωση αποχής του επιβλέποντος, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
έργου, απαιτείται η άµεση αντικατάστασή του που εκτελείται κατά τον ίδιο, όπως 
παραπάνω, τρόπο. 3. ∆εν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε περίπτωση η εκτέλεση έργου 
από τα προβλεπόµενα στο παρόν κεφάλαιο χωρίς προηγουµένως να οριστεί ο 
επιβλέπων εκτέλεσης του έργου ή ο αντικαταστάτης του, σε περίπτωση αποχής του. 
Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται, εκτός των άλλων, την αναγκαστική 
διακοπή των εργασιών, εκτός εάν η αρµόδια υπηρεσία κρίνει σκόπιµο το διορισµό 
επιβλέποντα εκτέλεσης του έργου. Στην τελευταία περίπτωση η αµοιβή του 
επιβλέποντος καθορίζεται από την υπηρεσία σε βάρος του εκτελούντος τα έργα, ο 
οποίος δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης για την παρέµβαση αυτή της υπηρεσίας, 
καθόσον µε τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται τύπος για τη σχετική σύµβαση αλλά µε 
τις προβλεπόµενες διατυπώσεις επιδιώκεται η εξασφάλιση ορισµού επιβλέποντος 
µηχανικού.  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ` αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
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προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
Π∆: 778/1980, άρθ. 1, 20,  
Νόµοι: 1396/1983, άρθ. 3, 4, 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Εργατικό ατύχηµα - Ναυτεργατικό ατύχηµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 864 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ναυτεργατικό ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη σε οικογένεια 
θύµατος. Ευθύνη πλοιοκτήτη. Αδικοπραξία. Αιτιώδης συνάφεια. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τα άρθρα 914, 932 του ΑΚ και 1, 16 του Ν. 551/1915 προκύπτει ότι χρηµατική 
ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού 
ατυχήµατος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχηµα ή τα κατά το 
άρθρο 6 αυτού πρόσωπα δικαιούνται να εγείρουν την αγωγή του κοινού αστικού 
δικαίου και να ζητήσουν πλήρη αποζηµίωση µόνον όταν το ατύχηµα µπορεί να 
αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία 
στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους 
όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και εξαιτίας της µη τηρήσεως αυτών, 
αναφέρονται στην επιδίκαση αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και όχι στη 
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χρηµατική ικανοποίηση για ηθική ζηµία, για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον 
ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι' αυτό µόνο οι γενικές διατάξεις. Εποµένως, για να 
δικαιούται η οικογένεια του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχηµα χρηµατικής 
ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης αρκεί, να συντέλεσε στην επέλευση του 
ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου του έργου ή των 
προστηθέντων απ' αυτούς (άρθρ. 922 ΑΚ) µε την έννοια της διάταξης του άρθρου 
914 ΑΚ, δηλαδή της υπαίτιας και παράνοµης πράξης ή παράλειψης. Από τις διατάξεις 
των άρθρων 297, 298, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι προϋποθέσεις της ευθύνης προς 
αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία υπάρχει και 
στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που 
απαιτείται στις συναλλαγές, το παράνοµο της πράξης ή παράλειψης αυτού και η 
ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της πράξης ή της παράλειψης κα της 
επελθούσας ζηµίας. Η παράνοµη έναντι του ζηµιωθέντος συµπεριφορά µπορεί να 
συνίσταται όχι µόνο σε θετική πράξη αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία 
περίπτωση ο υπαίτιος ήταν υποχρεωµένος να ενεργήσει, η υποχρέωσή του δε αυτή σε 
πράξη µπορεί να επιβάλλεται από δικαιοπραξία, από το νόµο ή από την καλή πίστη, 
κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη, πράγµα που υπάρχει ιδίως, όταν ο υπαίτιος 
µε ενέργειές του δηµιούργησε µια επικίνδυνη κατάσταση από την οποία είναι δυνατό 
να προκύψει ζηµία σε τρίτους. Αιτιώδης συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή 
παράλειψη του ευθυνόµενου προσώπου ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
ικανή και µπορούσε αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική 
πορεία των πραγµάτων το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 
ότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το 
συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως 
πρόσφορη αιτία της ζηµίας υπόκειται στο έλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι 
νοµική αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας.  
- Κατά το άρθρο 84 εδ. β' του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού ∆ικαίου (ΚΙΝ∆), ο 
πλοιοκτήτης ευθύνεται από τις αδικοπραξίες που διέπραξε ο πλοίαρχος ή το πλήρωµα 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Από τη διάταξη αυτή 
σε συνδυασµό µε τις γενικές διατάξεις των άρθρων 914 και 922 ΑΚ συνάγεται ότι ο 
πλοιοκτήτης (προστήσας) ευθύνεται, όταν η αδικοπραξία µέλους του πληρώµατος 
(προστηθέντος) δεν είναι άσχετη ή ξένη µε την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει 
ανατεθεί αλλά βρίσκεται σε εσωτερική αιτιώδη σχέση µε την υπηρεσία αυτή υπό την 
έννοια ότι η αδικοπραξία δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει χωρίς την πρόστηση ή όταν η 
τελευταία υπήρξε το αναγκαίο µέσο για την τέλεση της αδικοπραξίας. Αντιθέτως, δεν 
ευθύνεται ο προστήσας όταν η παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του προστηθέντος 
οφείλεται σε προσωπικούς λόγους του δράστη, άσχετους µε την υπηρεσία που του 
έχει ανατεθεί, αφού η ύπαρξη των λόγων αυτών διακόπτει την αιτιώδη συνάφεια 
ανάµεσα στη βλαπτική πράξη του προστηθέντος και την άσκηση ή την κατάχρηση 
της υπηρεσίας του. Αυτό συµβαίνει και στην περίπτωση που υπάρχει µεν τοπικός ή 
χρονικός σύνδεσµος της επιβλαβούς συµπεριφοράς του προστηθέντος µε την 
υπηρεσία του, δηλαδή η συµπεριφορά αυτή εκδηλώθηκε µε την ευκαιρία της 
υπηρεσίας, οφείλεται όµως σε αίτια ανεξάρτητα απ' αυτή και συγκεκριµένα σε 
προσωπικό πταίσµα του προστηθέντος, τον κίνδυνο του οποίου δεν µπορεί να φέρει ο 
προστήσας.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση, αν η απόφαση του 
δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως, αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ανεπάρκεια αιτιολογιών κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής υπάρχει, όταν δεν προκύπτουν από την απόφαση σαφώς και 
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επαρκώς τα περιστατικά που είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση στη 
συγκεκριµένη περίπτωση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε.  
- Το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του ασαφείς και ανεπαρκείς αιτιολογίες για το 
ζήτηµα αν η παράλειψή τους να προβούν στις άνω ενέργειες βρίσκεται σε αιτιώδη 
συνάφεια µε το θάνατο του Θ1, υπό την έννοια ότι, κατά διδάγµατα της κοινής 
πείρας, ήταν ικανή και µπορούσε αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και 
κανονική πορεία των πραγµάτων το ανωτέρω αποτέλεσµα, ενόψει της βαριάς µέθης 
του ανωτέρω, η οποία συνδέεται, κατά τις παραδοχές του Εφετείου, µε το οξύ 
έµφραγµα του µυοκαρδίου αυτού, του µικρού χρόνου που είχαν στη διάθεσή τους και 
της ενδοιαστικής παραδοχής στην προσβαλλόµενη απόφαση σχετικά µε την ύπαρξη 
στο πλοίο ιατρού, ένεσης καφεΐνης, καρδιοτονωτικών φαρµάκων και ιατρικού 
οξυγόνου. Κατ' ακολουθίαν, εφόσον δεν προκύπτουν σαφώς και επαρκώς τα 
περιστατικά που είναι αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση των διατάξεων των άρθρων 
297, 298, 914, 922 και 932 ΑΚ που εφαρµόστηκαν από το Εφετείο, η προσβαλλόµενη 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και, εποµένως, ιδρύεται ο από τον αριθµό 19 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 922, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 16, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Εργατικό ατύχηµα - Υποχρέωση αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 293 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Ασφάλιση ΙΚΑ. 
- Από τις διατάξεις 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), προκύπτει ότι εργατικό ατύχηµα, δηλαδή ατύχηµα από βίαιο συµβάν 
που επέρχεται σε εργάτη ή υπάλληλο των αναφερόµενων στο άρθρο 2 του άνω νόµου 
επιχειρήσεων, θεωρείται και ο θάνατος ή ο τραυµατισµός του µισθωτού εξαιτίας 
έκτακτης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, άσχετου προς τη σύσταση του 
οργανισµού του παθόντος, αλλά συνδεόµενου µε την εργασία του, λόγω της 
εµφανίσεώς του κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εκτέλεση αυτής. Περαιτέρω, 
από τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 2 και 60 παρ. 3 του ΑΝ 1846/1951 «περί 
κοινωνικών ασφαλίσεων», συνδυαζόµενες µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 και 
3 του ως άνω Ν. 551/1914, σαφώς συνάγεται ότι, όταν ο παθών από ατύχηµα, που 
προκλήθηκε εξαιτίας βίαιου συµβάντος κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή 
την εργασία (εργατικό ατύχηµα) υπάγεται στην ασφάλιση του Ιδρύµατος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), δηλαδή έπαθε στον τόπο της εργασίας του, που βρίσκεται µέσα 
σε ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, οπότε ο παθών θεωρείται αυτοδικαίως 
ασφαλισµένος σ' αυτό (ήδη η ασφάλιση του ΙΚΑ επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα 
µε το άρθρο 3 του ν. 1305/1982), τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε 
υποχρέωση για αποζηµίωση του εργαζοµένου, δηλαδή απαλλάσσεται τόσο από την 
ευθύνη για αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού δικαίου (Αστικού 
Κώδικα) όσο και από την προβλεπόµενη, κατά τις διατάξεις του Ν. 551/1914 ειδική 
αποζηµίωση, και µόνον αν το ατύχηµα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή προσώπου 
που έχει προστηθεί από τον εργοδότη, ο τελευταίος έχει υποχρέωση να καταβάλει 
στον παθόντα εργαζόµενο την από το άρθρο 34 παρ. 2 ΑΝ 1846/1951 προβλεπόµενη 
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διαφορά µεταξύ του ποσού της σύµφωνης µε το κοινό δίκαιο οφειλόµενης 
αποζηµίωσης και του ολικού ποσού των παροχών που λόγω του ατυχήµατος χορηγεί 
στον εργαζόµενο το ΙΚΑ. Από τις ίδιες διατάξεις, εξάλλου, συνάγεται ότι η 
παραπάνω απαλλαγή αφορά όχι µόνο την περίπτωση που το ατύχηµα προκλήθηκε 
από ενέργεια ή παράλειψη του εργοδότη ή του εργαζοµένου (παθόντος), αλλά και την 
περίπτωση που προκλήθηκε από ενέργεια ή παράλειψη προσώπου που είχε προστηθεί 
από τον εργοδότη, καλύπτει δε η απαλλαγή αυτή και την περίπτωση της «ειδικής 
αµελείας», δηλαδή την περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις ισχυόντων νόµων, 
διαταγµάτων ή κανονισµών σχετικών µε την ασφάλεια των εργαζοµένων (ΑΠ 
1085/2008). Έτσι ο εργαζόµενος, που είναι ασφαλισµένος στο ΙΚΑ και υπέστη 
εργατικό ατύχηµα, δικαιούται στις παραπάνω (εκτός δόλου) περιπτώσεις µόνο τις 
παροχές που χορηγούνται από το ΙΚΑ, διατηρεί όµως την αξίωσή του για χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία κρίνεται πάντοτε κατά το κοινό δίκαιο 
(άρθρα 914, 922, 932 ΑΚ), κατά του εργοδότη και του προσώπου που προστήθηκε 
από αυτόν, όταν το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα αυτών. Σε περίπτωση όµως 
εργατικού ατυχήµατος, όταν ο παθών εργαζόµενος υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, 
το οποίο έχει αναλάβει την αποκατάσταση της περιουσιακής του ζηµίας, δεν 
νοµιµοποιείται αυτός να αξιώσει από τον εργοδότη και την αυτοτελή αποζηµίωση 
από το άρθρο 931 ΑΚ, λόγω του περιουσιακού χαρακτήρα αυτής. Ο εργοδότης 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την αποζηµίωση και του άρθρου 931 ΑΚ, η 
οποία έχει σκοπό την αποκατάσταση της περιουσιακής ζηµίας του παθόντος (ΟλΑΠ 
18/2008), ο παθών όµως, διατηρεί την αξίωσή του για χρηµατική ικανοποίηση, λόγω 
ηθικής βλάβης, όταν το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα του εργοδότη, διότι η 
απαλλαγή του από κάθε υποχρέωση για αποζηµίωση, ήτοι αξίωση περιουσιακού 
χαρακτήρα, δεν καλύπτει και την αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση, εφόσον καµία 
παροχή, χορηγούµενη από το ΙΚΑ, δεν µπορεί να δικαιολογήσει τον αποκλεισµό της 
εν λόγω, διαφορετικής φύσεως, αξίωσης, η επιδίκαση της οποίας εξαρτάται από την 
εύλογη κρίση του δικαστηρίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 922, 931, 932, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
Νόµοι: 551/1914, 16, 
ΑΝ: 1846/1951, άρθ. 34,  
∆ηµοσίευση: Αρµ 2012, σελίδα 1129, σχολιασµός (από τη σύνταξη)  
 
Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 11 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Προσκόµιση νέων αποδεικτικών µέσων στην κατ΄ έφεση δίκη στη διαδικασία 
εργατικών διαφορών. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης χωρίς απόδειξη. 
- Από τις διατάξεις 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 (αρθρ. 38 εδ. 
α' ΕισΝΑΚ), προκύπτει ότι εργατικό ατύχηµα, δηλαδή ατύχηµα από βίαιο συµβάν, 
που επέρχεται σε εργάτη ή υπάλληλο των αναφεροµένων στο άρθρο 2 του πρώτου ως 
άνω νόµου επιχειρήσεων, θεωρείται και ο τραυµατισµός του µισθωτού εξαιτίας 
έκτακτης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, άσχετου προς τη σύσταση του 
οργανισµού του παθόντος, αλλά συνδεοµένου µε την εργασία του, λόγω της 
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εµφάνισής του κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εκτέλεση αυτής. Η τελευταία 
περίπτωση συντρέχει, όταν το ατύχηµα δεν αποτελεί την άµεση συνέπεια της 
εκτέλεσης της εργασίας, αλλά συνδέεται προς αυτή µε σχέση αιτίου και 
αποτελέσµατος, ως εκ του ότι, λόγω της εργασίας, δηµιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες 
εκείνες πραγµατικές συνθήκες και περιστάσεις, που ήταν αναγκαίες για την επέλευσή 
του και οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς την εργασία. Επίσης, από τα άρθρα 914, 932 
του ΑΚ και 1, 16 του Ν. 551/1915, προκύπτει ότι χρηµατική ικανοποίηση για ηθική 
βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήµατος όταν συντρέχουν οι 
όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις 
οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχηµα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού 
αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζηµίωση µόνο όταν το ατύχηµα µπορεί να 
αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία 
στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους 
όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και εξαιτίας της µη τηρήσεως των διατάξεων 
αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και όχι 
στη χρηµατική ικανοποίηση για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόµο 
και εφαρµόζονται γι' αυτό µόνο οι γενικές διατάξεις. Εποµένως για να δικαιούται ο 
παθών σε εργατικό ατύχηµα χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να 
συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη ή των 
προστηθέντων από αυτόν, µε την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να 
συντρέχει οποιαδήποτε αµέλεια αυτών. Τέτοιο πταίσµα θεµελιώνεται κατά τις γενικές 
διατάξεις (άρθ. 914 ΑΚ) και από την µη τήρηση των διατάξεων: Α) του Π∆ 16/1996 
"ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ", το οποίο ορίζει: α) στο άρθ. 2 ότι ως 
χώροι εργασίας νοούνται οι χώροι που προορίζονται να περιλάβουν θέσεις εργασίας 
µέσα στα κτίρια της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης, περιλαµβανοµένου και 
κάθε άλλου µέρους στην περιοχή της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασης, όπου ο 
εργαζόµενος έχει πρόσβαση στα πλαίσια της εργασίας του, β) στο άρθ. 4 ότι οι χώροι 
εργασίας που έχουν χρησιµοποιηθεί ήδη πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 πρέπει να 
πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που περιέχονται στο 
παράρτηµα II του άρθ. 10 του παρόντος διατάγµατος, το αργότερο τρία έτη µετά την 
ηµεροµηνία αυτή, γ) στο άρθ. 7 αριθ. 3 ότι για την διαφύλαξη της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων ο εργοδότης πρέπει, παράλληλα µε τις διατάξεις του άρθ. 19 
Ν. 1568/1985, να φροντίζει για τον τακτικό καθαρισµό των χώρων εργασίας και των 
εγκαταστάσεων και συστηµάτων και ιδίως όσων αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και 
II του άρθ. 10 του διατάγµατος αυτού (που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του), 
προκειµένου να εξασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, δ) στο άρθ. 22 
του παραρτήµατος II, ότι οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι εργασίας πρέπει να 
διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η κυκλοφορία των πεζών και των οχηµάτων 
να µπορεί να γίνεται κατ' ασφαλή τρόπο, και Β) του άρθ. 662 ΑΚ, το οποίο ορίζει ότι 
"ο εργοδότης οφείλει να διαρρυθµίζει τα σχετικά µε την εργασία και µε τον χώρο της 
καθώς και τα σχετικά µε την διαµονή, τις εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα ή 
εργαλεία, έτσι ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζοµένου", καθόσον 
η παράβαση και µόνο της διάταξης αυτής και της µε αυτήν καθιερουµένης γενικής 
υποχρέωσης πρόνοιας του εργοδότη που έχει ως συνέπεια την βλάβη του σώµατος ή 
της υγείας του εργαζοµένου συνιστά, µε την προϋπόθεση ότι οφείλεται σε πταίσµα 
του εργοδότη κ.λπ., αδικοπραξία.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης, για ευθεία 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε 
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καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση 
περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Το κατά νόµο δε αναγκαίο 
περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται 
πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην 
καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθ. 529 παρ. 1 ΚΠολ∆, το οποίο κατ' άρθ. 591 εδ. α' του 
ίδιου Κώδικα εφαρµόζεται και στην ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών 
(κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλοµένη απόφαση), αφού δεν αντιβαίνει στις 
ειδικές διατάξεις των άρθ. 670 και 671 αυτού, οι οποίες εφαρµόζονται και στην κατ' 
έφεση δίκη (άρθ. 674§2 ΚΠολ∆) και έτσι ρυθµίζουν και την ενώπιον του Εφετείου 
απόδειξη και στην διαδικασία αυτή, στην κατ' έφεση δίκη επιτρέπεται να γίνει 
επίκληση και προσκοµιδή νέων αποδεικτικών µέσων.  
- Κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθ. 529 το δευτεροβάθµιο δικαστήριο µπορεί ν' 
αποκρούσει τα αποδεικτικά µέσα που προσκοµίζονται πρώτη φορά σ' αυτό ως 
απαράδεκτα, αν κατά την κρίση του ο διάδικος δεν τα είχε προσκοµίσει στην 
πρωτόδικη δίκη από πρόθεση στρεψοδικίας ή από βαρειά αµέλεια. Όταν το Εφετείο 
λαµβάνει υπόψη του και συνεκτιµά το πρώτον ενώπιον του προσκοµισθέντα έγγραφα, 
περιλαµβανόµενα στη γενική έκφραση "ως νόµιµα προσκοµιζόµενα", αποκρούει εκ 
του πράγµατος την από πρόθεση στρεψοδικίας ή βαρειά αµέλεια µη προσκόµισή τους 
στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, η κρίση του δε αυτή, ως αναγόµενη σε πράγµατα (άρθ. 
561§1 ΚΠολ∆), δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. Εξάλλου, κατά τον αριθµό 20 
του άρθ. 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης για παραµόρφωση περιεχοµένου 
εγγράφου, όταν το δικαστήριο της ουσίας υποπίπτει σε διαγνωστικό λάθος 
(εσφαλµένη ανάγνωση) και αποδίδει στο αποδεικτικό έγγραφο περιεχόµενο 
προφανώς διαφορετικό εκείνου που πραγµατικά έχει, εξαιτίας του οποίου καταλήγει 
σε επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα πόρισµα ως προς πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, όχι, όµως, και όταν το δικαστήριο ύστερα από 
εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, το οποίο σωστά 
διέγνωσε, συνάγει, έστω και εσφαλµένα αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο 
που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό, διότι πράγµατι στην τελευταία αυτή περίπτωση 
πρόκειται για αιτίαση αναφεροµένη στην εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν υπόκειται 
σε αναιρετικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση για να θεµελιωθεί ο λόγος αυτός αναίρεσης 
θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, και όχι όταν το έχει απλά συνεκτιµήσει µε άλλα αποδεικτικά µέσα, 
χωρίς να εξαίρει το έγγραφο αναφορικά µε το πόρισµα, στο οποίο κατέληξε για την 
ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος.  
- Σύµφωνα µε το άρθ. 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης χωρίς απόδειξη, ο λόγος δε αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν 
από την προσβαλλοµένη απόφαση προκύπτει ότι το δικαστήριο την κρίση του 
σχηµάτισε από τα µνηµονευόµενα σ' αυτήν αποδεικτικά µέσα.  
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- Κατά το άρθ. 559 αριθ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆ ως παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου 
ελέγχεται η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας, µόνον εάν αυτά αφορούν 
την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των πραγµατικών 
γεγονότων. Κατά την έννοια της ως άνω διάταξης ο προβλεπόµενος απ' αυτήν λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται, µόνον όταν το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή παραλείπει 
να χρησιµοποιήσει τα διδάγµατα της κοινής πείρας, δηλ. τις γενικές και αφηρηµένες 
αρχές για την εξέλιξη των πραγµάτων που αντλούνται από την εµπειρική 
πραγµατικότητα µε την βοήθεια της επιστηµονικής έρευνας ή της επαγγελµατικής 
ενασχόλησης και έχουν γίνει κοινό κτήµα, για την ανεύρεση µε βάση αυτά της 
αληθινής έννοιας κανόνα δικαίου ή για την υπαγωγή ή όχι σ' αυτόν των πραγµατικών 
γεγονότων της διαφοράς και όχι όταν παραβιάζει τα διδάγµατα αυτά κατά την 
εκτίµηση των αποδείξεων και των πραγµατικών γεγονότων, δηλ. της ουσίας 
υπόθεσης που δεν υπόκειται κατ' άρθ. 561§1 ΚΠολ∆ σε αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 662, 914, 932,  
ΕισΝΚΠολ∆: 38, 
ΚΠολ∆: 529, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 670, 
671, 674,  
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 1, 16,  
Νόµοι: 1568/1985, άρθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 30 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αρχή 
αναλογικότητας. Συνυπαιτιότητα. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Επαναφορά 
ισχυρισµών. Λήψη υπόψη αποδεικτικού µέσου χωρίς επίκληση. Παραίτηση από το 
δικόγραφο της αναίρεσης.  
- Με το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε 
είδους περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να 
προβλέπονται είτε απ' ευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την 
αρχή αυτή οι νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει 
να πληρούν τα ακόλουθα τρία κριτήρια, δηλαδή να είναι :α) κατάλληλοι, ήτοι 
πρόσφοροι για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να 
συνιστούν µέτρο, το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα επάγεται 
τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη και το κοινό και γ) εν στενή έννοια 
αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η 
αναµενόµενη ωφέλεια να µη υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν. Η αρχή της 
αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον περιοριστικό του ατοµικού 
δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. Στον χώρο του ιδιωτικού 
δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της αρχής της αναλογικότητας 
µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει παραβιάσει την αρχή αυτή, 
θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο 
δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα του νόµου, να µην εφαρµόσει 
αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει παραλείψει να ασκήσει τις 
συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, οπότε η αρχή της 
αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των αδικοπρακτικών 
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σχέσεων (άρθρο 914 επ. ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα του µέτρου της επιδικαστέας 
χρηµατικής ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ, ότι το δικαστήριο 
µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση, δηλαδή 
χρηµατική ικανοποίηση ανάλογα µε τις περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως. 
Με τη διάταξη αυτή ο 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 εδ. δ' του Συντάγµατος, η 
ευθεία δε επίκληση της κατά τον προσδιορισµό του ύψους της χρηµατικής 
ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας, αφού δεν θα οδηγούσε σε διαφορετικά, σε σχέση 
µε τον κατ' εφαρµογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισµό αυτής, αποτέλεσµα (ΟλΑΠ 
6/2009).  
- Συνυπαιτιότητα υπάρχει, κατά το άρθρο 300 ΑΚ, όταν ο ζηµιωθείς συντέλεσε από 
δικό του πταίσµα στη ζηµία και την έκτασή της, οπότε το δικαστήριο µπορεί να µην 
επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσοστό της. Το ίδιο ισχύει και από την 
επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης 
(άρθρο 932 ΑΚ). στην περίπτωση αυτή η µεν κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για 
τη συνδροµή ή όχι πταίσµατος του ζηµιωθέντος, η οποία είναι κρίση µε νοµική 
έννοια, υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθµ. 1 
και 19 ΚΠολ∆, η κρίση, όµως για τον καθορισµό του ποσοστού κατά το οποίο πρέπει 
να µειωθεί η αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση δεν υπόκειται στον έλεγχο αυτό, 
γιατί αφορά εκτίµηση πραγµάτων (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ.8 περ. α' του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Εξάλλου, κατά το άρθρο 240 ΚΠολ∆, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του Ν∆/τος 490/1974, για την επαναφορά 
ισχυρισµών που υποβλήθηκαν σε προηγούµενη συζήτηση στο ίδιο ή ανώτερο 
δικαστήριο, αρκεί η επανυποβολή τους, µε σύντοµη περίληψη και αναφορά στις 
σελίδες των προτάσεων της προηγούµενης συζήτησης που τις περιέχουν και που 
προσκοµίζονται απαραιτήτως σε επικυρωµένο αντίγραφο. Κατά την έννοια της 
τελευταίας αυτής διατάξεως η επίκληση µε τις προτάσεις που υποβάλλονται στο 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο κατά τη συζήτηση, µετά την οποία εκδίδεται η 
προσβαλλόµενη απόφαση, ισχυρισµών µε γενική αναφορά στις πρωτόδικες 
προτάσεις, το κείµενο των οποίων επισυνάπτεται στις προτάσεις ενώπιον του 
Εφετείου, δεν αρκεί, ούτε είναι νόµιµη.  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 335, 336, 339, 341 και 346 ΚΠολ∆ 
σαφώς προκύπτει ότι τα έγγραφα προς άµεση ή έµµεση απόδειξη λαµβάνονται υπόψη 
όχι αυτεπαγγέλτως αλλά µετά από επίκληση, η οποία αποδεικνύεται από τις έγγραφες 
προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, είτε από τον διάδικο 
που τα προσκοµίζει για να κάνει χρήση αυτών κατά του αντιδίκου του είτε από τον 
τελευταίο. Η επίκληση του εγγράφου πρέπει να είναι ορισµένη, να προσδιορίζεται 
δηλαδή στις προτάσεις κατά τη συζήτηση της υποθέσεως για ποιο έγγραφο πρόκειται 
και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µη δηµιουργείται αµφιβολία για την ταυτότητα του 
και δεν αρκεί γενικόλογη αναφορά ή παραποµπή σε άλλα έγγραφα όπου αυτό 
προσδιορίζεται, εκτός αν πρόκειται για προτάσεις προηγουµένων συζητήσεων και 
τηρηθούν οι όροι του άρθρου 240 ΚΠολ∆. Εάν το δικαστήριο της ουσίας λάβει 
υπόψη για τη µόρφωση της κρίσεως του έγγραφο, χωρίς την ανωτέρω ειδική 
επίκληση, δηµιουργείται ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 11 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆. λόγος αναιρέσεως. Όµως, για να είναι ορισµένος ο λόγος αυτός πρέπει να 
προσδιορίζεται στο αναιρετήριο εκτός των άλλων και ο ισχυρισµός για την απόδειξη 
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του οποίου λήφθηκαν υπόψη τα ως άνω έγγραφα καθώς και η επίδραση του 
ισχυρισµού αυτού στο διατακτικό της αποφάσεως.  
- Από το συνδυασµό των άρθρων 294, 295 παρ. 1, 297, 299 και 573 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι ο αναιρεσείων µπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αναίρεσης 
µε δήλωσή του που καταχωρίζεται στα πρακτικά της δηµόσιας συνεδρίασης του 
δικαστηρίου, πριν προχωρήσει στην προφορική συζήτηση αυτής.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 932,  
ΚΠολ∆: 240, 294, 295, 297, 299, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 573, 
Σ: 25,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 296 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Εργατικό 
ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παρεµπίπτουσα αγωγή. Αρµοδιότητα. Παράλειψη κήρυξης 
ακυρότητας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. του ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, που 
διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρ. 38 ΕισΝΑΚ), συνάγεται 
ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει όταν οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν 
στην παροχή της εργασίας που συµφωνήθηκε και στον µισθό, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο πληρωµής του, και ο εργαζόµενος υπόκειται στη νοµική και προσωπική 
εξάρτηση από τον εργοδότη. Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του 
τελευταίου να δίνει δεσµευτικές για τον εργαζόµενο εντολές και οδηγίες, ως προς τον 
τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για 
την διαπίστωση της συµµορφώσεως 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 ως άνω εξαρτήσεως, η οποία µπορεί να είναι χαλαρότερη στις 
περιπτώσεις που ο εργαζόµενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της 
εργασίας του, λόγω των επιστηµονικών ή τεχνικών του γνώσεων, αλλά θα πρέπει να 
υπάρχει για να θεωρηθεί η εργασία του ως εξαρτηµένη. Εξάλλου, σύµβαση 
ανεξάρτητων υπηρεσιών υπάρχει όταν ο εργαζόµενος παρέχει αντί µισθού τις 
υπηρεσίες του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη ή 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 όρους της συµβάσεώς του, που 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 αντίστοιχων 
υποχρεώσεων του τελευταίου, αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της υπάρξεως 
εξαρτήσεως, η οποία όµως δεν εξαρτάται µόνον από το αν συντρέχουν όλα ή τα 
περισσότερα από τα στοιχεία αυτά. ∆ιότι εκείνο που διακρίνει την εξαρτηµένη 
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εργασία από την ανεξάρτητη δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή η σώρευση 
περισσότερων ενδείξεων δεσµεύσεως και εξαρτήσεως, αλλά το ποιοτικό, δηλαδή η 
ιδιαίτερη ποιότητα της δεσµεύσεως και εξαρτήσεως, η οποία έχει για τον 
υποβαλλόµενο σε αυτή εργαζόµενο συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την 
ιδιαίτερη ρύθµιση της σχέσεώς του µε τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική 
προστασία του από το εργατικό δίκαιο. Το ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται από την 
εκτίµηση των όρων και εν γένει συνθηκών παροχής της εργασίας και διαφέρει κατά 
περίπτωση, ανάλογα µε το είδος και την φύση της εργασίας, συνδυαζόµενο δε µε τις 
υφιστάµενες ενδείξεις εξαρτήσεως, παρέχει ασφαλέστερο κριτήριο για την διάκριση 
της εξαρτηµένης εργασίας από την ανεξάρτητη (ΟλΑΠ 28/2005).  
- Από τα άρθρα 914, 932 του ΑΚ και 1, 16 του Ν. 551/1915 προκύπτει ότι χρηµατική 
ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού 
ατυχήµατος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχηµα ή τα κατά το 
άρθρο 6 αυτού πρόσωπα δικαιούνται να εγείρουν την αγωγή του κοινού αστικού 
δικαίου και να ζητήσουν πλήρη αποζηµίωση µόνον όταν το ατύχηµα µπορεί να 
αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία 
στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών για τους 
όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και εξαιτίας της µη τηρήσεως αυτών, 
αναφέρονται στην επιδίκαση αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και όχι στη 
χρηµατική ικανοποίηση για ηθική ζηµία, για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον 
ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι' αυτό µόνο οι γενικές διατάξεις. Εποµένως, για να 
δικαιούται η οικογένεια του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχηµα χρηµατικής 
ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης αρκεί, να συντέλεσε στην επέλευση του 
ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου του έργου ή των 
προστηθέντων απ' αυτούς (άρθρ. 922 ΑΚ) µε την έννοια της διάταξης του άρθρου 
914 ΑΚ, δηλαδή της υπαίτιας και παράνοµης πράξης ή παράλειψης. Από τις διατάξεις 
των άρθρων 297, 298, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι προϋποθέσεις της ευθύνης προς 
αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία υπάρχει και 
στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που 
απαιτείται στις συναλλαγές, το παράνοµο της πράξης ή παράλειψης αυτού και η 
ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της πράξης ή της παράλειψης κα της 
επελθούσας ζηµίας. Η παράνοµη έναντι του ζηµιωθέντος συµπεριφορά µπορεί να 
συνίσταται όχι µόνο σε θετική πράξη αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία 
περίπτωση ο υπαίτιος ήταν υποχρεωµένος να ενεργήσει, η υποχρέωσή του δε αυτή σε 
πράξη µπορεί να επιβάλλεται από δικαιοπραξία, από το νόµο ή από την καλή πίστη, 
κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη, πράγµα που υπάρχει ιδίως, όταν ο υπαίτιος 
µε ενέργειές του δηµιούργησε µια επικίνδυνη κατάσταση από την οποία είναι δυνατό 
να προκύψει ζηµία σε τρίτους. Αιτιώδης συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή 
παράλειψη του ευθυνόµενου προσώπου ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
ικανή και µπορούσε αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική 
πορεία των πραγµάτων το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 
ότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το 
συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως 
πρόσφορη αιτία της ζηµίας υπόκειται στο έλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι 
νοµική αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση, αν η απόφαση του 
δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως, αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ανεπάρκεια αιτιολογιών κατά την έννοια 
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της διάταξης αυτής υπάρχει, όταν δεν προκύπτουν από την απόφαση σαφώς και 
επαρκώς τα περιστατικά που είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση στη 
συγκεκριµένη περίπτωση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. 
- Κατά το άρθρο 681 Α του ΚΠολ∆ κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666, 667 
και 670 έως 676 που εφαρµόζεται ανάλογα, δικάζονται οι διαφορές που αφορούν 
απαιτήσεις αποζηµίωσης οποιασδήποτε µορφής που έχουν προκληθεί από αυτοκίνητο 
µεταξύ των δικαιούχων ή των διαδόχων τους και εκείνων που έχουν υποχρέωση να 
καταβάλουν αποζηµίωση από σύµβαση ασφάλισης αυτοκινήτου µεταξύ των 
ασφαλιστικών εταιριών και των ασφαλισµένων ή των διαδόχων τους. Με τη διάταξη 
αυτή δεν καθορίζεται η έννοια του αυτοκινήτου, η οποία (έννοια) ως αφορώσα το 
ουσιαστικό δίκαιο καθορίζεται από περισσότερες διατάξεις (ν. ΓπΝ/1911, 3674/1928, 
4442/1929, 4841/1930, 2367/1953, 4233/1962, 614/1977) και µάλιστα κατά τρόπο 
διαφορετικό για κάθε ρυθµιζόµενη εκάστοτε περίπτωση. Προκειµένου περί 
αποζηµιώσεως για ζηµία που προκλήθηκε από αυτοκίνητο η έννοια αυτού πρέπει να 
αναζητηθεί στις διατάξεις του ρυθµίζοντος την σχετική περίπτωση ν. ΓπΝ/1911 "περί 
της εκ αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης", στο άρθρο 2 εδ. α του οποίου 
ορίζεται ότι "αυτοκίνητον κατά την έννοια του παρόντος νόµου είναι το δια 
µηχανικής δυνάµεως και ουχί επί τροχιών κινούµενον όχηµα ή τροχήλατον". Από την 
ως άνω διάταξη συνάγεται ότι αυτοκίνητο κατά την έννοια του νόµου είναι κάθε 
όχηµα που κινείται δια µηχανικής δυνάµεως και όχι επί τροχιών, χωρίς να αποτελεί 
στοιχείο απαραίτητο η µε αυτό µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων. Έτσι ως 
αυτοκίνητο νοείται κατά το νόµο ΓπΝ/1911 και ο εκσκαφέας, ο οποίος κατά την 
εκτέλεση εργασιών προκαλεί µε τη λειτουργία του ατύχηµα εξ αµελείας του χειριστή 
τούτου.  
- Κατά το άρθρο 283 παρ. 1 του ΚΠολ∆ η παρεµπίπτουσα αγωγή ανάµεσα στους 
ίδιους διαδίκους στο ίδιο δικαστήριο πρέπει να περιέχει µεταγενέστερη αίτηση του 
ενός ή άλλου διαδίκου. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η παρεµπίπτουσα αγωγή 
προϋποθέτει κατ' αρχήν ταυτότητα διαδίκων µε την έννοια ότι ασκούνται µεταξύ των 
διαδίκων της κύριας δίκης εκτός αν ρητά επιτρέπεται η άσκηση της κατά τρίτου (451 
παρ. 1 του ΚΠολ∆). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 648 επ., 914, 932,  
ΕισΝΑΚ: 38, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 666, 667, 670 - 676, 681Α, 
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 16,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Έκτακτη καταγγελία σύµβασης ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 51 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου για σπουδαίο λόγο. 
Καταχρηστική καταγγελία. ∆ΕΗ. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 34-38 του Κανονισµού Κατάστασης Προσωπικού της 
∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΚΚΠ/∆ΕΗ) που έχει κυρωθεί µε το άρθρο 2 
του Ν∆ 210/1974, δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1274 
Α/25-10-1973) και έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου, η σύµβαση εργασίας µε το τακτικό 
προσωπικό της ∆ΕΗ λύεται : α) λόγω συµπλήρωσης του θεσπιζόµενου ορίου ηλικίας 
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(αρθρ. 34), β) λόγω κατάργησης θέσης (αρθρ. 35), γ) λόγω παραίτησης από µέρους 
του µισθωτού ή απόλυσης ένεκα ανικανότητας του, συνεπεία πνευµατικής ή 
σωµατικής πάθησης (άρθρο 36), δ) µε απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
(πρώην Γενικού ∆ιευθυντή) λόγω πειθαρχικής ποινής οριστικής απόλυσης, που 
επιβλήθηκε µε τελεσίδικη απόφαση του αρµόδιου πειθαρχικού συµβουλίου ή λόγου 
ακαταλληλότητας, διότι χαρακτηρίσθηκε στάσιµος (αρθρ. 37) και ε) λόγω έκπτωσης, 
συνεπεία καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση σε ποινή κάθειρξης ή ποινή µε στέρηση 
των πολιτικών δικαιωµάτων του (αρθρ. 38). Η ποινή της οριστικής απόλυσης 
επιβάλλεται από το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο µε τήρηση της πειθαρχικής 
διαδικασίας, που προβλέπουν τα άρθρα 26 επ. του Κ.Κ.Π Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει, ότι η εργασιακή σύµβαση, η οποία συνδέει τον υπάλληλο της µε τη ∆ΕΗ 
είναι εξυπαρχής ορισµένου χρόνου, αφού προβλέπεται η λύση της, µε τη 
συµπλήρωση του οριζόµενου ορίου ηλικίας, προβλέπονται δε σ' αυτές λόγοι λύσεως 
της συµβάσεως εργασίας συνδεόµενοι µε το χαρακτήρα της ως ορισµένου χρόνου. 
Όµως, από αυτές, δεν προκύπτει κατάργηση, για τους µισθωτούς της ∆ΕΗ, της 
συνυφασµένης µε τις συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου διατάξεως του άρθρου 
672 ΑΚ, η οποία, αποκλείοντας µάλιστα αντίθετη συµφωνία, προβλέπει, ως λόγο 
λύσεως της ορισµένου χρόνου συµβάσεως εργασίας την ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Η 
παραπάνω δε περίπτωση του άρθρου 37 του Κανονισµού, που προβλέπει ως λόγο 
λύσεως "απόφαση του διευθύνοντος συµβούλου λόγω πειθαρχικής ποινής οριστικής 
απόλυσης, που επιβλήθηκε µε απόφαση του αρµόδιου πειθαρχικού συµβουλίου ..." 
δεν τέθηκε κατά περιορισµό ή αποκλεισµό του δικαιώµατος "καταγγελίας για 
σπουδαίο λόγο" από το άρθρο 672 ΑΚ, αλλά, όπως από τη διατύπωση της προκύπτει, 
ως ιδιαίτερος τρόπος "λύσεως" της συµβάσεως σε εκτέλεση πειθαρχικής αποφάσεως 
για "απόλυση". Πράγµατι ο προβλεπόµενος στη διάταξη αυτή σκοπός της 
"αποφάσεως" του διευθύνοντος συµβούλου, ως δηλώσεως βουλήσεως είναι διάφορος 
του κατά το άρθρο 672 ΑΚ σκοπού της καταγγελίας, αφού η δήλωση βουλήσεως του 
οργάνου του εργοδότου στη δεύτερη µεν περίπτωση τείνει ευθέως στην παραγωγή 
του εννόµου αποτελέσµατος της λύσεως της συµβάσεως, στην πρώτη δε τείνει 
αµέσως στην, κατά προβλεπόµενη στον κανονισµό αρµοδιότητα, εκτέλεση 
πειθαρχικής αποφάσεως για απόλυση του µισθωτού. 
Συνεπώς στη σύµβαση εργασίας του µισθωτού της ∆ΕΗ, ως τοιαύτης ορισµένου 
χρόνου, εφαρµόζεται και η διάταξη του άρθρου 672 ΑΚ για λύση της συµβάσεως µε 
καταγγελία ένεκα σπουδαίου λόγου, οποίον αποτελεί και η από το µισθωτό εκ δόλου 
τέλεση σε βάρος της ∆ΕΗ σοβαρής αξιόποινης πράξεως, κατά την άσκηση της 
υπηρεσίας του (ΟλΑΠ 43/2002). Εξάλλου, στο κεφάλαιο ΣΤ' υπό τον τίτλο 
"πειθαρχικός έλεγχος" του ΚΚΠ/∆ΕΗ προσδιορίζονται: Με το άρθρο 26 τα 
πειθαρχικά παραπτώµατα, γενικά, στην παρ. 1, ως παραβάσεις, υπαίτιες πράξεις ή 
παραλείψεις του υπηρεσιακού καθήκοντος, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που 
επιβάλλονται από τη σύµβαση εργασίας, τις κείµενες διατάξεις, εγκυκλίους, οδηγίες 
και διαταγές, τη φύση της υπηρεσίας και τη διεξαγωγή που πρέπει να τηρεί κάθε 
µισθωτός µέσα στην υπηρεσία όπως προσδιορίζονται στη παρ. 3 υπό περιπτώσεις α - 
ία, και στην παρ. 4 οι πειθαρχικές ποινές διαβαθµιζόµενες από την προφορική 
επίπληξη υπό στοιχ. α' µέχρι και την οριστική απόλυση µε ή χωρίς καταβολή 
αποζηµίωσης υπό στοιχ. στ' , ανάλογα µε την βαρύτητα του παραπτώµατος και τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες διαπράχθηκε. Με το άρθρο 29 τα όργανα που ασκούν τον 
πειθαρχικό έλεγχο, µε το άρθρο 30 η πειθαρχική προδικασία, µε το άρθρο 31 τα 
δικαιώµατα του εγκαλουµένου και µε τα άρθρα 32 και 33 η σύνθεση του 
πρωτοβαθµίου και του δευτεροβαθµίου πειθαρχικού συµβουλίου αντίστοιχα. Η 
απόφαση των αρµοδίων πειθαρχικών συµβουλίων, που ενεργούν ως εργοδοτικά 
όργανα και αποφασίζουν σε εκπλήρωση υποχρέωσης του εργοδότη απέναντι στους 
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εργαζοµένους, που πηγάζει από την ιδιωτικού δικαίου σύµβαση εργασίας και τον 
κανονισµό που τη συµπληρώνει, υπόκειται στον έλεγχο των πολιτικών δικαστηρίων 
αναφορικά µε τη νοµιµότητα της, αν εκδόθηκε από αρµόδιο όργανο µε νόµιµη 
σύνθεση, αν τηρήθηκε η προβλεποµένη διαδικασία, αν η πράξη ή παράλειψη συνιστά 
πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε το νόµο, αν είναι δικαιολογηµένη, αν η ποινή 
που επιβλήθηκε είναι ανάλογη µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος ή αν η άσκηση της 
πειθαρχικής εξουσίας έγινε καθ' υπέρβαση των ορίων της καλής πίστης και των 
χρηστών ηθών ή και του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η πειθαρχική εξουσία, στα 
πλαίσια της διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ (ΑΠ 784/1999).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για ευθεία παράβαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµόσθηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοσθέντα κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθή (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 1218/2007, ΑΠ 1854/2007). Στην περίπτωση κατά την 
οποία το δικαστήριο έκρινε την υπόθεση κατ' ουσίαν, η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία 
ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής 
αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν οι πραγµατικές παραδοχές 
της αποφάσεως καθιστούν εµφανή την παραβίαση (ΑΠ 625/2008, ΑΠ 38/2008, ΑΠ 
1911/2007).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (Ολοµ.ΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 672, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταγγελία σύµβασης αορίστου χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 295 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία σύµβασης εργασίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 672 ΑΚ καθένα από τα µέρη έχει δικαίωµα, σε κάθε περίπτωση, να 
καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει 
προθεσµία. Εξάλλου, κατά το εδάφιο β' του άρθρου 672 ΑΚ, θεσπίζεται 
αναγκαστικού δικαίου διάταξη, κατά την οποία το δικαίωµα της καταγγελίας για 
σπουδαίο λόγο δεν µπορεί να αποκλεισθεί µε συµφωνία των µερών. Σπουδαίο λόγο, 
κατά την έννοια της πιο πάνω διάταξης, αποτελούν πραγµατικά περιστατικά τα οποία, 



 

[41] 
 

κατ' αντικειµενική κρίση, καθιστούν στη συγκεκριµένη περίπτωση, σύµφωνα µε την 
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, µη ανεκτή για τον καταγγέλλοντα τη συνέχιση 
της σύµβασης εργασίας. Περαιτέρω, από τη διάταξη αυτή, καθώς και εκείνη του 
άρθρου 361 ΑΚ, προκύπτει ότι, αν µε την ατοµική σύµβαση εργασίας ή µε 
µεταγενέστερη συµφωνία µεταξύ εργοδότη και µισθωτού συµφωνήθηκε η λύση της 
εργασιακής σχέσεως µε ευνοϊκότερους όρους, ως προς τις προϋποθέσεις και το ύψος 
της αποζηµιώσεως, από τους προβλεπόµενους στο άρθρο 8 του Ν. 3198/1955, τότε 
αυτοί κατισχύουν και δεν εφαρµόζεται η διάταξη του ως άνω άρθρου.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆. αναίρεση επιτρέπεται, αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών. Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση, που 
διαπιστώνεται κενό στην ερµηνευοµένη σύµβαση ή γεννάται αµφιβολία για την 
έννοια των βουλήσεων που δηλώθηκαν. Το δικαστήριο, που διαπιστώνει την ύπαρξη 
κενού ή αµφιβολίας, δεν υπόκειται µεν κατά την κρίση του αυτή σε ακυρωτικό 
έλεγχο, αλλά αν παραλείψει, παρά τη διαπίστωση αυτή, να προσφύγει στους κανόνες 
της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών ή παραβιάσει τους κανόνες αυτούς 
µε την εσφαλµένη εξειδίκευση των αορίστων νοµικών εννοιών της καλής πίστεως και 
των συναλλακτικών ηθών, ελέγχεται αναιρετικά για παραβίαση των παραπάνω 
διατάξεων του Α.Κ. Τέτοια παραβίαση µπορεί να συντελείται και εκ πλαγίου, δηλαδή 
αν οι ερµηνευτικοί κανόνες εφαρµόσθηκαν κατά τρόπο, που να µην καθίσταται 
εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής τους, όπως συµβαίνει όταν δεν 
εκτίθενται µε σαφήνεια και πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που 
διαπιστώθηκαν, προκειµένου να γίνει η προσήκουσα ερµηνεία των δηλώσεων 
βουλήσεως. 
- Από τα άρθρα 669 παρ. 2 του ΑΚ, 1 του Ν. 2112/1920 και 1 και 5 του Ν. 3198/1955 
προκύπτει ότι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι 
µονοµερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από 
την ύπαρξη ή την ελαττωµατικότητα της αιτίας, για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί 
δικαίωµα του εργοδότη και του εργαζόµενου. Η καταγγελία αυτή είναι έγκυρη, 
εφόσον γίνει εγγράφως και καταβληθεί η νόµιµη αποζηµίωση. Η άσκηση του 
δικαιώµατος αυτού, όπως και κάθε δικαιώµατος, υπόκειται µόνο στον περιορισµό του 
άρθρου 281 ΑΚ, δηλαδή της µη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη ή 
τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, η υπέρβαση 
δε των ορίων αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία, σύµφωνα µε τα άρθρα 174 και 
180 του ΑΚ. Περαιτέρω από τις ίδιες ως άνω διατάξεις, προκύπτει ότι δεν 
καθορίζεται µ' αυτές το περιεχόµενο της καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας, ούτε 
επιβάλλεται στον καταγγέλλοντα εργοδότη η υποχρέωση να επεξηγεί στο έγγραφο 
της καταγγελίας τους λόγους που τον ώθησαν σ' αυτήν, ως στοιχείο του κύρους της. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 174, 180, 200, 281, 288, 361, 672, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 298 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική καταγγελία σύµβασης εργασίας. ∆ιαδικασία εργατικών διαφορών. 
Προτάσεις. Νέοι πραγµατικοί ισχυρισµοί στην κατ΄ έφεση δίκη. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Από τα άρθρα 669 παρ. 2 του ΑΚ, 1 του Ν. 2112/1920 και 1 και 5 του Ν. 3198/1955 
προκύπτει ότι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι 
µονοµερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από 
την ύπαρξη ή την ελαττωµατικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί 
δικαίωµα του εργοδότη και του εργαζόµενου. Η άσκηση όµως του δικαιώµατος 
αυτού, όπως και κάθε δικαιώµατος, υπόκειται στον περιορισµό του άρθρου 281 ΑΚ, 
δηλαδή της µη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη η 
υπέρβαση δε των ορίων αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία, σύµφωνα µε τα άρθρα 
174 και 180 του ΑΚ. Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικώς, όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου που προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το 
χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν την γένεση ή να 
επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την µεταγενέστερη 
άσκηση του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού 
ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό 
ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, µε επακόλουθο να 
συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται δηλαδή, για να 
χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί στον 
υπόχρεο, από την συµπεριφορά του δικαιούχου, σε συνάρτηση και µε εκείνη του 
υπόχρεου, και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να 
ασκήσει το δικαίωµα του. Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υπόχρεου και η υπ' αυτού 
δηµιουργηθείσα κατάσταση, επαγόµενη ιδιαιτέρως επαχθείς για τον υπόχρεο 
επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την προηγηθείσα συµπεριφορά του 
δικαιούχου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι 
δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική την 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν, προσθέτως, ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες, κυρίως, από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του υπόχρεου, ενόψει των οποίων και της αδρανείας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, τείνουσα στην ανατροπή της 
διαµορφωθείσης καταστάσεως υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες και διατηρηθείσης 
για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, να εξέρχεται των υπό της ανωτέρω διατάξεως 
διαγραφοµένων ορίων. Στην περίπτωση δε αυτή η επιχειρούµενη από τον δικαιούχο 
ανατροπή της ανωτέρω καταστάσεως δεν είναι απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή 
δυσβάστακτες συνέπειες για τον υπόχρεο, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την οικονοµική 
του υπόσταση, αλλά αρκεί να έχει δυσµενείς απλώς επιπτώσεις στα συµφέροντα του.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 262 παρ. 1 ΚΠολ∆ και 281 ΑΚ 
προκύπτει, ότι για την πληρότητα της ενστάσεως καταχρηστικής ασκήσεως 
δικαιώµατος και το παραδεκτό αυτής από απόψεως χρόνου προβολής της, απαιτείται 
τα περιστατικά που συγκροτούν την κατάχρηση να προβάλλονται µε επάρκεια κατά 
την πρώτη στον πρώτο βαθµό συζήτηση της υποθέσεως από τον εναγόµενο που ζητεί 
την απόρριψη της αγωγής και συγχρόνως να γίνεται επίκληση απ' αυτόν και της 
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προκύπτουσας από τα περιστατικά αυτά καταχρήσεως και να διατυπώνεται επίσης απ' 
αυτόν και αίτηµα απορρίψεως για την αιτία αυτή της αγωγής.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 591 παρ. 1β και γ' , 256 παρ. 1 περ. 
δ' και 666 παρ. 1 του ΚΠολ∆, συνάγεται, ότι στις υποθέσεις που δικάζονται κατά την 
ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση 
προτάσεων, οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισµούς 
των, ήτοι αυτούς που εισάγονται στη δίκη υπό µορφή ενστάσεως ή αντενστάσεως, 
προφορικώς, κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, και επί πλέον οι ισχυρισµοί αυτοί 
πρέπει να καταχωρίζονται στα πρακτικά, µε σαφή, έστω και συνοπτική, έκθεση των 
γεγονότων που τους θεµελιώνουν (αρθρ. 262 ΚΠολ∆), εκτός αν περιέχονται στις 
κατατιθέµενες στο ακροατήριο προτάσεις. Απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, δηλαδή 
και στην περίπτωση που περιέχονται στις προτάσεις, προφορική πρόταση των 
ισχυρισµών, που "ως γενόµενη κατά τη συζήτηση", σηµειώνεται στα πρακτικά 
(ΟλΑΠ 2/2005).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 527 του ΚΠολ∆, κατά την οποία "είναι απαράδεκτη η 
προβολή στην κατ' έφεση δίκη πραγµατικών ισχυρισµών, που δεν προτάθηκαν στην 
πρωτόδικη δίκη, εκτός εάν: 1) προτείνονται από τον εφεσίβλητο, ενάγοντα, 
εναγόµενο ή εκείνον που είχε παρέµβει, ως υπεράσπιση κατά της έφεσης ..." 
συνάγεται, ότι ο εφεσίβλητος παραδεκτώς προτείνει, ως υπεράσπισή του κατά της 
εφέσεως, και ισχυρισµούς, που δεν πρότεινε ή πρότεινε απαραδέκτως στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο, εκτός αν µεταβάλλουν την βάση της αγωγής. Έτσι, µπορεί 
να προτείνει, µε τις προτάσεις του, στο εφετείο, για πρώτη φορά, και τον αυτοτελή 
ισχυρισµό, περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώµατος.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
παρά τον νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη 
θεµελίωση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, καθώς και οι κύριοι ή πρόσθετοι λόγοι 
εφέσεως, που αφορούν σε αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς. Για να ιδρυθεί ο 
λόγος αυτός, πρέπει ο ισχυρισµός να έχει προταθεί ενώπιον του δικαστηρίου, που 
εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, να είναι νόµιµος και να ασκεί επίδραση στην 
έκβαση της δίκης (λυσιτελής). Έτσι, δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης η παράλειψη του 
δικαστηρίου να απαντήσει σε ισχυρισµό µη νόµιµο ή αλυσιτελή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 669,  
ΚΠολ∆: 256, 262, 527, 559 αριθ. 8, 591, 666,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 895 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική καταγγελία. Προσβολή προσωπικότητας. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 669 παρ.2 ΑΚ, 1 του Ν. 2112/1920 
και 1 και 5 του Ν. 3198/1955 συνάγεται ότι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας 
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αορίστου χρόνου αποτελεί δικαίωµα του εργοδότη ή του εργαζόµενου και συνιστά 
µονοµερή δικαιοπραξία, αναιτιώδη. Κατά συνέπεια, για το κύρος της καταγγελίας δεν 
είναι αναγκαία ούτε η επίκληση κάποιας αιτίας ούτε η απόδειξη της βασιµότητας της 
αιτίας, που τυχόν έχει προβληθεί από τον καταγγέλλοντα. Όπως, όµως, ισχύει για 
κάθε δικαίωµα, και η άσκηση της καταγγελίας υπόκειται στον περιορισµό του άρθρου 
281 ΑΚ, δηλαδή της µη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα 
χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός αυτής. Η προφανής υπέρβαση των 
ορίων αυτών, σε συγκεκριµένη περίπτωση, καθιστά την καταγγελία απαγορευµένη 
και, ως εκ τούτου, άκυρη, σύµφωνα µε τα άρθρα 174 και 180 ΑΚ. Ειδικότερα, η εκ 
µέρους του εργοδότη καταγγελία της συµβάσεως εργασίας είναι άκυρη, ως 
καταχρηστική, όταν γίνεται από λόγους που βρίσκονται καταφανώς έξω από τις 
γενικές ρήτρες του άρθρου 281 ΑΚ, ήτοι όταν ενέχουν εµπάθεια, έχθρα ή 
εκδικητικότητα συνεπεία προηγηθείσας, νόµιµης συµπεριφοράς του εργαζοµένου, η 
οποία δεν ήταν αρεστή στον εργοδότη. Τη συνδροµή των περιστάσεων αυτών οφείλει 
να επικαλεστεί και να αποδείξει ο εργαζόµενος (ΑΠ 701/2010).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 299, 932 ΑΚ συνάγεται ότι 
αν, συνεπεία της άκυρης καταγγελίας της συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας 
αορίστου χρόνου, επήλθε προσβολή της προσωπικότητας του απολυθέντος, ο 
τελευταίος δικαιούται να αξιώσει χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Για 
τη θεµελίωση της αξίωσης αυτής, όµως, δεν αρκεί αυτό καθ' εαυτό το γεγονός της 
ακυρότητας της καταγγελίας, αλλ' απαιτείται η επίκληση πρόσθετων περιστατικών 
(όπως π.χ. το αναληθές περιεχόµενο των αιτίων της απόλυσης, τα υποκρυπτόµενα 
στοιχεία εµπάθειας ή εκδικητικότητας και, κυρίως, τα τυχόν υφιστάµενα επί πλέον 
γεγονότα, που επέφεραν την προσβολή της προσωπικότητας και καθόρισαν την 
ένταση της προσβολής αυτής), καθώς και ο προσδιορισµός της κοινωνικής και 
οικονοµικής κατάστασης του µισθωτού και του εργοδότη (ΑΠ 1540/2006).  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 36/1988), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΑΠ 1848/2006).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ.19 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν η απόφαση του 
δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόµιµη βάση και, ιδίως, αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ανεπάρκεια αιτιολογιών, κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής, υπάρχει όταν δεν προκύπτουν από την απόφαση σαφώς και 
επαρκώς τα περιστατικά που είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση στη 
συγκεκριµένη περίπτωση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε.  
- Με την κρίση του το Εφετείο στέρησε την προσβαλλοµένη απόφαση από την κατά 
νόµο πλήρη και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού από το σύνολο των παραδοχών 
του, πέραν των ως άνω γενικών αναφορών που αφορούν στην καταχρηστική άσκηση 
του δικαιώµατος της καταγγελίας, ουδέν το συγκεκριµένο προκύπτει ως προς τις κατ' 
ιδίαν περιστάσεις υπό τις οποίες αυτή έλαβε χώρα, προκειµένου να κριθεί στη 
συγκεκριµένη περίπτωση εάν οι περιστάσεις αυτές ήσαν, αντικειµενικώς, ικανές να 
επιφέρουν και εάν, πράγµατι, επέφεραν "καταφρόνηση προς το πρόσωπο και µείωση 
της επαγγελµατικής εικόνας", που στοιχειοθετούν υπαίτια και παράνοµη προσβολή 
της προσωπικότητας της αναιρεσίβλητης. Εποµένως, ο τρίτος από τους λόγους της 
αιτήσεως, µε τον οποίο επισηµαίνεται η έλλειψη αυτή και προσάπτεται στην 
προσβαλλοµένη απόφαση η αναιρετική πληµµέλεια του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ∆, 
είναι βάσιµος. 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 669, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1 
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 247 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Καταχρηστική καταγγελία. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αποδοχή πραγµάτων που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Από τα άρθρα 669 παρ. 2 του ΑΚ, 1 του Ν. 2112/1920 και 1 και 5 του Ν. 3198/1955 
προκύπτει ότι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι 
µονοµερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από 
την ύπαρξη ή την ελαττωµατικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί 
δικαίωµα του εργοδότη και του εργαζόµενου. Η άσκηση όµως του δικαιώµατος 
αυτού, όπως και κάθε δικαιώµατος, υπόκειται στον περιορισµό του άρθρου 281 ΑΚ, 
δηλαδή της µη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή 
ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, η υπέρβαση δε των ορίων 
αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία, σύµφωνα µε τα άρθρα 174 και 180 του ΑΚ. 
Εξάλλου, η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως 
καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν τον 
σκοπό του δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία 
οφείλεται σε εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία 
προηγηθείσας νόµιµης, αλλά µη αρεστής στον εργοδότη, συµπεριφοράς του 
εργαζοµένου. ∆εν συντρέχει, όµως, περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας όταν δεν 
υπάρχει γι' αυτή κάποια αιτία, αφού, ενόψει των όσων εκτέθηκαν για τον αναιτιώδη 
χαρακτήρα της καταγγελίας και την άσκηση αυτής καθ' υπέρβαση των ορίων του 
άρθρου 281 ΑΚ, για να θεωρηθεί η καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, δεν αρκεί 
ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε γι' αυτή ο εργοδότης ήταν αναληθείς ή ότι δεν υπήρχε 
καµία εµφανής αιτία, αλλά απαιτείται η καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριµένους 
λόγους - που πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο εργαζόµενος - εξαιτίας των 
οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα 
όρια που επιβάλλει το άρθρο 281. Τέλος, δεν θεωρείται καταχρηστική η καταγγελία, 
όταν έχει ως πραγµατικό κίνητρο την πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του 
απολυοµένου ή την από πλευράς του παράβαση των συµβατικών του υποχρεώσεων, 
καθώς και όταν οφείλεται σε πραγµατική και ηθεληµένη ανάρµοστη συµπεριφορά 
του προς τον εργοδότη ή τους νοµίµους εκπροσώπους του ή προς συνάδελφό του εξ 
αιτίας της οποίας διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία ή η πειθαρχική έννοµη τάξη 
της εργοδοτικής επιχείρησης.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης της απόφασης, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα 
αναγκαία περιστατικά για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ως προς τη 
συνδροµή των όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόστηκε ή για τη 
συνδροµή τους, που αποκλείει την εφαρµογή της, ιδίως δε όταν η απόφαση έχει 
ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών 
περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. 
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- Ο αναιρετικός λόγος του αριθµού 11γ του άρθρου 559 ΚΠολ∆ δηµιουργείται αν το 
δικαστήριο της ουσίας παρέλειψε να λάβει υπόψη του, κατά τη διαµόρφωση της 
αποδεικτικής του κρίσεως, αποδεικτικά µέσα που παραδεκτώς και νοµίµως 
επικαλέσθηκαν οι διάδικοι και τα οποία ήταν χρήσιµα προς άµεση ή έµµεση απόδειξη 
πραγµατικών γεγονότων µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, δηλαδή στο 
διατακτικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως. Ο λόγος αυτός είναι αβάσιµος κατ' 
ουσίαν, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει στην απόφασή του ότι έλαβε υπόψη τα 
συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή ότι 
έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση προσκοµιζόµενα έγγραφα, έστω και χωρίς στην 
απόφαση να γίνεται ειδική µνεία ως χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' αυτά, εκτός 
αν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως και, ιδίως, από τις 
αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων 
εγγράφων, οπότε είναι ουσιαστικά βάσιµος ο κρίσιµος λόγος αναιρέσεως. 
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 10 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται, αν το δικαστήριο δέχτηκε πράγµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς 
ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουµένου µε 
την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος και όχι οι 
αρνητικοί της αγωγής ή ενστάσεως ισχυρισµοί και οι συνιστώντες επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου εκ της εκτιµήσεως των αποδείξεων. 
Επίσης ο λόγος αναιρέσεως του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο 
όρος "πράγµατα" έχει το ίδιο πιο πάνω αναφερόµενο εννοιολογικό περιεχόµενο και 
στις δύο αυτές διατάξεις. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 669,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Υπερηµερία εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 87 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Καταχρηστική καταγγελία. Μεταβιβαστικό 
αποτέλεσµα έφεσης. Ποσοτική και ποιοτική αοριστία της αγωγής. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τα άρθρο 669 παρ.2 του ΑΚ, 1 του Ν. 2112/1920 και 1 και 5 του Ν. 3198/1955 
προκύπτει ότι η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι 
µονοµερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από 
την ύπαρξη ή την ελαττωµατικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί 
δικαίωµα του εργοδότη και του εργαζόµενου. Η άσκηση όµως του δικαιώµατος 
αυτού, όπως και κάθε δικαιώµατος, υπόκειται στον περιορισµό του άρθρου 281 ΑΚ, 
δηλαδή της µη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή 
ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, η υπέρβαση δε των ορίων 
αυτών καθιστά άκυρη την καταγγελία, σύµφωνα µε τα άρθρα 174 και 180 του ΑΚ. 
Εξάλλου, η καταγγελία της συµβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως 
καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν το 
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σκοπό του δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία 
οφείλεται σε εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία 
προκληθείσας νόµιµης, αλλά µη αρεστής στον εργοδότη, συµπεριφοράς του 
εργαζοµένου, ή όταν γίνεται για οικονοµικοτεχνικούς λόγους, δηλαδή για την 
αναδιοργάνωση της επιχειρήσεως του εργοδότη που καθιστά αναγκαία τη µείωση του 
προσωπικού, εφόσον οι λόγοι αυτοί είναι προσχηµατικοί και υποκρύπτουν πράγµατι 
µίσος, εµπάθεια ή κακοβουλία ή όταν είναι πραγµατικοί, αλλά δεν έγινε επιλογή των 
απολυοµένων µε αντικειµενικά κριτήρια (υπηρεσιακά ή κοινωνικά). ∆εν συντρέχει, 
όµως, περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας όταν δεν υπάρχει γι' αυτή κάποια αιτία 
αφού, ενόψει των όσων εκτέθηκαν για τον αναιτιώδη χαρακτήρα της καταγγελίας και 
την άσκηση αυτής καθ' υπέρβαση των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ, για να θεωρηθεί η 
καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, δεν αρκεί ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε γι' αυτή 
ο εργοδότης ήταν αναληθείς ή ότι δεν υπήρχε καµία εµφανής αιτία, αλλά απαιτείται η 
καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριµένους λόγους - που πρέπει να επικαλεσθεί και 
να αποδείξει ο εργαζόµενος - εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού 
δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 
ΑΚ.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 535 και 536 παρ.2 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι όταν το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, µετά από παραδοχή της εφέσεως 
του εναγοµένου, απορρίπτει την αγωγή που στηρίζεται σε περισσότερες βάσεις, ως 
προς την κύρια βάση της, πρέπει να ερευνήσει και χωρίς ειδικό παράπονο τις 
υπόλοιπες επικουρικές βάσεις της που δεν είχαν εξεταστεί πρωτόδικα, αφού, στην 
περίπτωση αυτή, το µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της εφέσεως δεν περιορίζεται µόνο 
στις διατάξεις της αποφάσεως που πλήττονται µε την έφεση του εναγόµενου, αλλά 
εκτείνεται και στις µη εξετασθείσες πρωτοδίκως βάσεις, και τούτο διότι δεν δικάζεται 
πλέον η έφεση, αλλά η αγωγή.  
- Η τυχόν ποσοτική και ποιοτική αοριστία της αγωγής, η αναγόµενη στην παράθεση 
στο δικόγραφό της των πραγµατικών περιστατικών στα οποία συγκεκριµενοποιούν 
την ασκούµενη αξίωση κατά το προβαλλόµενο αίτηµα, ώστε να είναι ως λογικό 
επακόλουθο αυτών σαφές, ελέγχεται αντιστοίχως ως παραβίαση από το άρθρο 559 
αριθµ. 8 και 14 ΚΠολ∆. Ειδικότερα, εάν κατά παράβαση του νόµου θεώρησε ή δεν 
θεώρησε το ∆ικαστήριο επαρκή τα εκτιθέµενα για την περαιτέρω εξειδίκευση του 
κανόνα πραγµατικά γεγονότα ιδρύεται η παράβαση του άρθρου 559 αρ.14 ΚΠολ∆ 
(ΑΠ 95/2009). Περαιτέρω, αναγκαία στοιχεία, κατ' άρθρο 216 ΚΠολ∆, για την 
επάρκεια αγωγής µισθωτού, που διώκει, κατ' άρθρο 656 ΑΚ, την επιδίκαση αποδοχών 
υπερηµερίας, λόγω ακυρότητας της καταγγελίας αυτής συνεπεία µη καταβολής 
ολόκληρης της νόµιµης αποζηµίωσης, είναι η σύµβαση εργασίας, η καταγγελία της 
σύµβασης και οι λόγοι για τους οποίους αυτή είναι άκυρη, η µη αποδοχή των 
συµφωνηµένων υπηρεσιών του µισθωτού από τον εναγόµενο εργοδότη και το ύψος 
του µισθού, που περιλαµβάνει ποσοτικά και ποιοτικά ότι ο µισθωτός θα ελάµβανε εάν 
ο εργοδότης δεχόταν την εργασία του (ΑΠ 341/2008 ΕΕργ∆ 2009.573).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 669,  
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 14, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Μισθός - Άδεια και επίδοµα αδείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 55 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άδεια και επίδοµα αδείας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Με το άρθρο 2 παρ. 1 του ΑΝ 539/1945, όπως τροποποιήθηκε µεταγενεστέρως, 
ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες κάθε µισθωτός από την 
έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση δικαιούται να λάβει ετήσια κανονική 
άδεια µε αποδοχές. Στο άρθρ. 5 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: "1. Πάσα 
συµφωνία µεταξύ εργοδότου και µισθωτού περιλαµβάνουσα την εγκατάλειψιν του εις 
άδειαν δικαιώµατος του µισθωτού ή την παραίτησιν τούτου από του εν λόγω 
δικαιώµατος και εάν προβλέπη την καταβολήν εις αυτόν επηυξηµένης αποζηµιώσεως, 
θεωρείται ανύπαρκτος. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας, 
εργοδότης αρνούµενος την χορήγησιν εις µισθωτόν αυτού της νοµίµου κατ' έτος 
αδείας του, υποχρεούται όπως άµα τη λήξει του έτους, καθ'ο δικαιούται αδείας ο 
µισθωτός και µετά προηγουµένην διαπίστωσιν της παραλείψεως ταύτης υπό οργάνου 
του Υπουργείου Εργασίας, καταβάλη εις αυτόν τας αντιστοίχους αποδοχάς των 
ηµερών αδείας, ηυξηµένας κατά 100%". Επίσης, µε το άρθρ. 3 παρ. 16 του Ν. 
4504/1966 ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγείται στους 
µισθωτούς το επίδοµα αδείας, το οποίο καταβάλλεται µαζί µε τις αποδοχές αδείας, 
κατά δε το άρθρ. 3 παρ. 8 του ΑΝ 539/1945, "αι αποδοχαί µετά του επιδόµατος 
αδείας προκαταβάλλονται εις τον µισθωτόν κατά την έναρξιν της αδείας". Περαιτέρω, 
µε το άρθρ. 2 του Ν. 2598/1998 "Οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 
2004", συνεστήθη νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης 
εταιρείας και την επωνυµία "Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 
2004 Α.Ε." υπό τους διαλαµβανόµενους στο άρθρο αυτό όρους και προϋποθέσεις ως 
προς τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας, διοίκησης, στελέχωσης κ.λ.π. αυτής. 
Με το άρθρ. 16 παρ. 8 του Ν. 2947/2001 προστέθηκε στο πιο πάνω άρθρ. 2 του Ν. 
2598/1998 παράγραφος 23, µε την οποία ορίσθηκε ότι "Η Οργανωτική Επιτροπή 
Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." δικαιούται το έτος 2004 να προβαίνει σε 
τµηµατική χορήγηση της ετήσιας αδείας του προσωπικού της, καθώς και σε 
χορήγηση αυτής µόνο µετά το πέρας των Ολυµπιακών Αγώνων. Για το προσωπικό 
της "Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." επιτρέπεται 
συµφωνία συµψηφισµού των πάσης φύσεως εργασιακών αξιώσεων µε το επί πλέον 
των ελάχιστων νόµιµων αποδοχών καταβαλλόµενο ποσό". Από τον συνδυασµό των 
διατάξεων που προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι µε τον Ν. 2598/1998, όπως 
συµπληρώθηκε µε το άρθρ. 16 παρ. 8 του Ν. 2947/2001, παρασχέθηκε η δυνατότητα 
να συµφωνηθεί µε τις ατοµικές συµβάσεις του απασχολουµένου µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας προσωπικού στην εταιρεία "Αθήνα 2004 Α.Ε.", να 
συµψηφίζονται (ορθότερο να καταλογίζεται) στις υπέρτερες των νοµίµων αποδοχές 
του οι κάθε φύσεως εργασιακές αξιώσεις, στις οποίες µπορεί να συµπεριληφθούν και 
οι αποδοχές και το επίδοµα αδείας, των οποίων άλλως, κατά τη µάλλον κρατούσα 
άποψη και υπό την ισχύ των διατάξεων των άρθρ. 2 παρ. 1, 3 παρ. 8 και 5 παρ. 1 του 
ΑΝ 539/1945 και 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966, δεν είναι επιτρεπτός ο καταλογισµός 
στον υπέρτερο των νοµίµων αποδοχών καταβαλλόµενο µισθό. Άλλωστε, όπως 
επισηµαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 2947/2001, µε την πιο πάνω προσθήκη 
του άρθρ. 16 παρ.β 8 αυτού ρυθµίζεται αφενός µεν για την απρόσκοπτη τέλεση των 
αγώνων η δυνατότητα της Εταιρείας να απαλλαγεί από την υποχρέωση εξάντλησης 
της θερινής άδειας του προσωπικού κατά το έτος 2004 και παρέχεται η ευχέρεια 
µεταφοράς αυτής µετά το τέλος των Ολυµπιακών Αγώνων και αφετέρου 
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"προβλέπεται η δυνατότητα της συµφωνίας συµψηφισµού των πάσης φύσεως 
αξιώσεων από την εργασιακή σχέση µε το καταβαλλόµενο επί πλέον των ελάχιστων 
νόµιµων αποδοχών ποσό, λόγω και της κυµαινόµενης νοµολογίας περί αυτών 
(υπερεργασία, υπερωρίες, ιδιόρρυθµη υπερωριακή απασχόληση, µελλοντικές 
αυξήσεις αποδοχών από συλλογική σύµβαση εργασίας, µελλοντικά τυχόν νέα 
επιδόµατα κ.λ.π.".  
- Από τη διάταξη του άρθρ. 560 αρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι λόγος αναίρεσης 
κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου 
ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή 
αν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε 
όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα 
πραγµατικά περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται µε βάση τον ουσιαστικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
ΑΝ: 539/1945, άρθ. 2, 3, 5, 
Νόµοι: 2598/1998, άρθ. 2, 
Νόµοι: 2947/2001, άρθ. 16, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Οµαδικές απολύσεις - Στοιχεία αγωγής για ακύρωση απόλυσης 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 4794 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οµαδικές απολύσεις. Συγχώνευση Ανωνύµων Εταιρειών. Εργασιακή εφεδρεία. 
Πρόσθετη παρέµβαση στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 
- Ως προς τους πρώτο, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέµπτη, έκτη, όγδοη, δέκατο, 
δωδέκατο, δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη, δέκατη έκτη, δέκατη έβδοµη και δέκατο 
όγδοο των αιτούντων η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ελλείψει επείγουσας 
περίπτωσης, καθόσον οι παραπάνω εργαζόµενοι ήδη απασχολούνται από την καθ' ης. 
Κατά τα λοιπά και επειδή δεν τηρήθηκε το στάδιο των διαβουλεύσεων του εργοδότη 
µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων για τη διερεύνηση της δυνατότητας µείωσης 
η αποφυγής των απολύσεων µε την έγγραφη γνωστοποίηση στους τελευταίους των 
λόγων για τους οποίους σχεδιάσθηκε η πραγµατοποίηση των οµαδικών απολύσεων, 
τον αριθµό εκείνων τους οποίους επιθυµεί να απολύσει κατά φύλο, ηλικία και 
ειδικότερα τον αριθµό των εργαζοµένων τους οποίους απασχολεί, παρέχοντας κάθε 
πληροφορία η οποία θα µπορούσε να διευκολύνει τους εργαζόµενους στη διατύπωση 
εποικοδοµητικών προτάσεων, παραβίασε την υποχρέωση της από το άρθρο 3 Ν. 
1387/1983 για πληροφόρηση των εργαζοµένων και κατήγγειλε τις συµβάσεις 
εργασίας µε τη θέση αυτών κατάσταση εργασιακής εφεδρείας παρέβη έτσι τη διάταξη 
του άρθρου 5 παρ. 3 Ν. 1837/1983, συνεπώς η καταγγελία των συµβάσεων εργασίας 
είναι άκυρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου των άρθρων 6 παρ. 1 Ν. 
1387/1983 σε συνδυασµό µε 174 και 180 ΑΚ. Ακολούθως πιθανολογείται ότι ο 
µισθός των αιτουσών από την παροχή της εργασίας τους στην καθ' ης αποτελεί το 
µόνο βιοποριστικό γι' αυτές µέσο και δηµιουργείται σοβαρό πρόβληµα επιβίωσης. 
Υφίσταται, συνεπώς, επείγουσα περίπτωση που επιβάλλει την προσωρινή ρύθµιση 
της κατάστασης. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτή η 
αίτηση ως βάσιµη κατ' ουσία και να υποχρεωθούν προσωρινά οι καθ' ων να 
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αποδέχονται τις προσφερόµενες υπηρεσίες και να καταβάλουν προσωρινά στην 
έβδοµη, ένατη, ενδέκατη και δέκατη πέµπτη τις αποδοχές που εισέπρατταν προτού 
τεθούν αυτές σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και ειδικότερα µέχρι την έκδοση 
τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής που αυτή πρέπει να ασκήσουν εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της απόφασης, µε βάση το άρθρο 693 παρ. 1 
ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 80, 176, 947, 
ΣυνθΕΚ: 10, 249, 
ΑΚ: 648, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 69, 75, 
Νόµοι: 1387/1983, άρθ. 1, 3, 5, 9, 
ΑΝ: 178/2002, άρθ. 4,  
Νόµοι: 3520/2004,  
Νόµοι: 3425/2005, άρθ. 14β, 
Νόµοι: 3812/2009, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3833/2010, άρθ. 11,  
Νόµοι: 4002/2011, άρθ. 57, 66, 
Νόµοι: 3986/2011, άρθ. 37, 
Νόµοι: 4024/2011, άρθ. 34,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Παραγραφή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1655 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων του ΙΚΑ. 
- Κατά τις διατάξεις περί παραγραφής του άρθρου 40 παράγραφος 6 του ΑΝ 
1846/1951 "περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων", που ίσχυαν αρχικώς, όσο και µετά την 
αντικατάσταση τους µε το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 4476/1965, και ήδη ισχύουν µετά 
την αντικατάσταση τους εκ νέου µε το άρθρο 7 του Ν. 825/1978 "Πάσαι αi αξιώσεις 
εκ παροχών εις χρήµα της ασφαλίσεως ασθενείας παραγράφονται µετά εξ µήνας αφ' 
ης κατέστησαν απαιτηταί. Απαιτητοί δόσεις συντάξεων µη εισπραχθείσαι δι' 
οιονδήποτε λόγον εντός έτους παραγράφονται. Η ετήσια παραγραφή άρχεται από του 
τέλους του µηνός ον αφορά η υπό πληρωµήν σύνταξις. Πάσα άλλη οιαδήποτε κατά 
του Ι.Κ.Α. απαίτησις παραγράφεται µετά πενταετίαν" . Εξάλλου, µε το άρθρο 90 
παράγραφος 3 του Ν.2362/1995 "περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι "Η απαίτηση οποιουδήποτε των επί 
σχέσει δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, πολιτικών ή 
στρατιωτικών, κατ' αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές 
αυτών ή αποζηµιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανοµία των οργάνων του 
∆ηµοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού διατάξεις, παραγράφεται µετά 
διετία από της γενέσεως της". Κατά δε την διάταξη του άρθρου 91 του ίδιου ως άνω 
Ν. 2362/1995 "Επιφυλασσοµένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος, η 
παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του ∆ηµοσίου αρχίζει από το τέλος του 
οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη 
αυτής. Προκειµένου, όµως, περί δασµών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωµάτων που 
εισπράττονται στα Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από της βεβαιώσεως αυτών". 
Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, προκειµένου περί απαιτήσεων από 
καθυστερούµενες αποδοχές ή από άλλες κάθε φύσεως απολαβές κατά του Ι.Κ.Α., 
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υπαλλήλων του, µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόµος δεν 
διακρίνει, έχουν εφαρµογή οι προδιαληφθείσες περί παραγραφής ειδικές διατάξεις 
του άρθρου 40 παρ. 6 του Α.Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 15 
παρ. 2 του Ν. 4476/1965 και 7 του Ν. 825/1978, σύµφωνα µε τις οποίες οι εν γένει 
απαιτήσεις κατά του Ι.Κ.Α. υπόκεινται στην πενταετή και όχι στην διετή παραγραφή 
του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995. Και τούτο γιατί, το εν λόγω νοµοθέτηµα 
περί ∆ηµοσίου Λογιστικού (όπως και το καταργηθέν µε το άρθρο 113 αυτού Ν.∆. 
321/1969 "Κώδικας ∆ηµόσιου Λογιστικού") ρυθµίζει την παραγραφή των 
χρηµατικών αξιώσεων κατά του ∆ηµοσίου µόνο και δεν προβλέπει την εφαρµογή του 
και προκειµένου περί αξιώσεων κατά του Ι.Κ.Α. Όπου δε ο νόµος θέλησε να 
εξοµοιώσει το Ι.Κ.Α. µε το ∆ηµόσιο το έκανε µε ρητές διατάξεις. Ενώ, εξάλλου, ο 
οριζόµενος χρόνος παραγραφής των δύο ετών µε το άρθρο 48 παρ. 3 το Ν.∆. 
496/1974 "περί λογιστικού των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου", για τις 
αξιώσεις από καθυστερούµενες αποδοχές ή από κάθε άλλης φύσεως απολαβές, δεν 
εφαρµόζεται στο Ι.Κ.Α., γιατί µε το άρθρο µόνο του Π.∆. 437/1977, το Ι.Κ.Α., ως 
ασφαλιστικός οργανισµός υπαγόµενος στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, εξαιρέθηκε από την εφαρµογή του ως άνω Ν.∆. 496/1974, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.369/1976 και µεταγενέστερα. Εποµένως, στην προκείµενη 
περίπτωση, το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο δίκασε ως δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο και δέχθηκε, µε την προσβαλλόµενη απόφασή του, ότι οι ένδικες αξιώσεις 
του αναιρεσίβλητου κατά του αναίρεσε ιόντος Ι.Κ.Α. από την µη καταβολή σ' αυτόν 
των αποδοχών του, του χρονικού διαστήµατος από 19-2-1999 έως 12-9-1999, κατά το 
οποίο απασχολήθηκε στο 3° Νοσοκοµείο του αναίρεσε ιόντος, στην Αθήνα, ως 
ιατρός - αναισθησιολόγος, δυνάµει συµβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, δεν παραβίασε τις προαναφερόµενες 
ουσιαστικού δικαίου διατάξεις περί παραγραφής και συνεπώς ο πρώτος λόγος 
αναιρέσεως από το άρθρο 560 αριθµός 1 ΚΠολ∆, µε τον οποίο υποστηρίζονται τα 
αντίθετα, είναι αβάσιµος και απορριπτέος.  
- Με την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 1649/1986 "Τροποποιήσεις διατάξεων 
του Κώδικα των δικηγόρων και άλλες διατάξεις", που αποτελεί παγία ρύθµιση και δεν 
καταλαµβάνει µόνο τις περιπτώσεις, που κατά την θέση της σε ισχύ, είχε ασκηθεί 
ένδικο βοήθηµα, ορίζεται ότι, αν ένδικο βοήθηµα απορριφθεί τελεσιδίκως για 
έλλειψη δικαιοδοσίας του δικαστηρίου, κατ' εφαρµογή των ρυθµίσεων του Ν. 
1406/1983 (περί δικαιοδοσίας των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων), το αντίστοιχο ένδικο 
βοήθηµα που προβλέπει ο νόµος, εφόσον ασκηθεί ενώπιον του κατά δικαιοδοσία 
αρµοδίου δικαστηρίου µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο µηνών από την επίδοση 
της τελεσίδικης απορριπτικής αποφάσεως στον ενδιαφερόµενο, λογίζεται ως προς 
όλες τις έννοµες συνέπειες ότι ασκήθηκε κατά τον χρόνο της ασκήσεως εκείνου που 
απορρίφθηκε. Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου η διάταξη αυτή εφαρµόζεται όχι 
µόνο όταν εκδίδεται επί της ασκηθείσης αγωγής απορριπτική απόφαση λόγω 
ελλείψεως δικαιοδοσίας, αλλά και όταν ο ενάγων, αντιλαµβανόµενος ότι άσκησε την 
αγωγή του ενώπιον δικαστηρίου στερουµένου δικαιοδοσίας, ασκήσει νέα αγωγή 
ενώπιον του έχοντος δικαιοδοσία δικαστηρίου, χωρίς να αναµένει την έκδοση 
αποφάσεως, αφού και µε τον τρόπο αυτό πραγµατώνεται ο σκοπός της παραπάνω 
διατάξεως, που συνίσταται στην σε σύντοµο διάστηµα επίλυση των εκκρεµών 
υποθέσεων και στην προστασία των ενδιαφεροµένων, οι οποίοι µε την εσφαλµένη 
άσκηση ενδίκου βοηθήµατος ενώπιον δικαστηρίου στερουµένου δικαιοδοσίας 
κινδυνεύουν να παραγραφεί η αξίωσή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΝ: 1846/1951, άρθ. 40, 
Νόµοι: 4476/1965, άρθ. 15,  
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Νόµοι: 825/1978,  
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 90, 91, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Παραγραφή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 891 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παραγραφή αξιώσεων για την πληρωµή µισθών. Απαγόρευση του συµψηφισµού 
του µισθού των εργαζοµένων µε ανταπαίτηση του εργοδότη τους κατ' αυτών. 
Εξαιρέσεις. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 250 αριθ. 6 και 17ΑΚ σε πέντε χρόνια 
παραγράφονται οι αξιώσεις των υπηρετών και εργατών για την πληρωµή των µισθών 
τους ή άλλων αµοιβών καθώς και οι αξιώσεις κάθε είδους µισθών, ενώ κατά το άρθρο 
253 ΑΚ η παραγραφή των πιο πάνω αξιώσεων αρχίζει µόλις λήξει το έτος µέσα στο 
οποίο συµπίπτει η έναρξη της παραγραφής. Η παραγραφή διακόπτεται, κατά το 
άρθρο 260 του ΑΚ µε την αναγνώριση της αξιώσεως από τον υπόχρεο. Η 
αναγνώριση µπορεί να γίνει µε οποιαδήποτε ενέργεια και συµπεριφορά του οφειλέτη 
απέναντι στον δανειστή, ακόµη και προφορικά, αρκεί να προκύπτει κατ' 
αντικειµενική κρίση ότι ο πρώτος, ευρισκόµενος σε πλήρη επίγνωση της αξιώσεως 
του τελευταίου, θεωρεί αυτήν υπάρχουσα. Η ενέργεια και συµπεριφορά του οφειλέτη 
δεν είναι αναγκαίο να έχει δικαιοπρακτικό χαρακτήρα ή να συνιστά συµβατική ή 
µονοµερή αναγνώριση της αξιώσεως ή σύµβαση αναγνώρισης χρέους κατά την 
έννοια του άρθρ. 873 του ΑΚ, πρέπει δε να αποδεικνύεται πριν από την συµπλήρωση 
της παραγραφής (ΑΠ 1908/2008 ΑΠ 148/2006 ΑΠ 484/2009).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 664 ΑΚ προκύπτει ότι η κατ' αρχήν απαγόρευση του 
συµψηφισµού του µισθού των εργαζοµένων µε ανταπαίτηση του εργοδότη τους κατ' 
αυτών, κάµπτεται και επιτρέπεται ο συµψηφισµός του οφειλόµενου µισθού µε 
ανταπαίτηση που έχει ο εργοδότης στην περίπτωση ζηµίας που του προξένησε ο 
εργαζόµενος µε δόλο κατά την εκτέλεση της σύµβασης εργασίας. Για την εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 664 παρ.2 ΑΚ, η οποία αποσκοπεί στην απόκρουση, ως 
αντίθετης προς την καλή πίστη, της άρνησης εκ µέρους του εργαζόµενου, του 
προτεινόµενου από τον εργοδότη συµψηφισµού προς τον οφειλόµενο σε αυτόν µισθό, 
ανταπαίτησης του τελευταίου λόγω ζηµίας από δόλια ενέργεια του πρώτου, δεν είναι 
απαραίτητο η εν λόγω δόλια ενέργεια που δηµιούργησε την ανταπαίτηση του 
εργοδότη, να συνιστά και ποινικό αδίκηµα (ΑΠ 1007/2003).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 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 αυτής µόνη η 
αδράνεια του δικαιούχου για την άσκηση του δικαιώµατος επί χρόνο µικρότερο από 
τον απαιτούµενο για την παραγραφή, καθώς και η καλόπιστη πεποίθηση του 
υπόχρεου ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα κατ' αυτού ή ότι δεν πρόκειται τούτο ν' 
ασκηθεί εναντίον του, έστω και αν αυτή δηµιουργήθηκε από την αδράνεια του 
δικαιούχου, δεν αρκεί, κατ' αρχή, να καταστήσει καταχρηστική την άσκηση του 
δικαιώµατος. Αν όµως η αδράνεια συνοδεύεται από ειδικές περιστάσεις που 
συνδέονται µε προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου και ο ίδιος, µεταβάλλοντας 
τη στάση του, επιχειρεί εκ των υστέρων ανατροπή της κατάστασης που ήδη έχει 
διαµορφωθεί και παγιωθεί, χωρίς να είναι απαραίτητο να προκαλούνται αφόρητες ή 
δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες, αλλά αρκεί να επέρχονται δυσµενείς 
επιπτώσεις για τα συµφέροντα του, τότε, στην περίπτωση αυτή, η άσκηση του 
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δικαιώµατος µπορεί να καταστεί µη ανεκτή, κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη 
και συνεπώς καταχρηστική (ΟλΑΠ 8/2001 ΑΠ 496/2007 ΑΠ 41/2008 ΑΠ 
1536/2005). Στην περίπτωση αυτή της µακράς αδράνειας, συνοδευόµενης από τις 
προαναφερόµενες ειδικές περιστάσεις, δεν απαγορεύεται απλώς η άσκηση του 
δικαιώµατος, που σηµαίνει ότι το δικαίωµα υπάρχει και δεν καταλύεται, αλλά 
επέρχεται η αποδυνάµωση του µε συνέπεια το αποδυναµωµένο δικαίωµα είναι σαν 
αποσβησµένο (ΑΠ 496/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 17, 250, 253, 260, 281, 664, 873,  
∆ηµοσίευση: ΑχΝ 2010, σελίδα 38 
 
Παραίτηση µισθωτού - Αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 91 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση για οικειοθελή αποχώρηση. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΑΕ. Παράβαση των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με το άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 2336/1998 ιδρύθηκε η αναιρεσίβλητη ανώνυµη εταιρία, 
που αρχικά έλαβε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ" και ακολούθως µετονοµάστηκε, µε το άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 
2837/2000, σε "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ". Σκοπός της εταιρίας αυτής, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 
2636/1998, ήταν η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας και των 
επιχειρηµατικών µονάδων του ΕΟΤ, στις οποίες περιλαµβανόταν και το Ξενοδοχείο-
Καζίνο Πάρνηθας, που στη συνέχεια έλαβε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας µε την 
επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ". Με το άρθρο 10 παρ. 5 του Ν. 
2837/2000 ορίστηκε ότι από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού (3-8-2000), 
καταργήθηκαν οι Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ., στις οποίες περιλαµβάνονταν 
και το Καζίνο-Ξενοδοχείο και Τελεφερίκ Πάρνηθας, και όλο το προσωπικό που 
υπηρετούσε σ' αυτές, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
µεταφέρθηκε αυτοδικαίως µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ", ενώ στην παράγραφο 4 περ. β' του αυτού άρθρου 
ορίστηκε ότι το εν λόγω προσωπικό θεωρείται από τον ίδιο χρόνο αυτοδικαίως 
αποσπασµένο στη ∆ιεύθυνση του Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, 
µε το άρθρο 1 του Ν. 3139/2003, η προβλεπόµενη στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 
του άρθρου 1 Ν. 2206/1994 άδεια λειτουργίας του Καζίνο στη "θέση Μον Παρνές 
στην Πάρνηθα" χορηγείται αυτοδικαίως από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ" 
και εισφέρεται, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 5 του νόµου αυτού, 
στην "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ", ενώ µε το άρθρο 4 παρ. 6 του ίδιου 
νόµου αντικαταστάθηκε το εδάφιο β' της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 2837/2000 ως 
εξής: "Με την ανάληψη της διοικήσεως, διαχειρίσεως ή Εκµεταλλεύσεως των 
επιχειρηµατικών µονάδων της "ΕΤΑ ΑΕ", Καζίνο-Ξενοδοχείο-Τελεφερίκ Πάρνηθας 
και Καζίνο Κέρκυρας, από τις εταιρίες της παραγράφου 1, όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 2919/2001, όλο το προσωπικό που εργάζεται 
στις παραπάνω επιχειρηµατικές µονάδες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας και µε πλήρη διασφάλιση των 
εργασιακών και ασφαλιστικών του δικαιωµάτων στις εταιρίες αυτές, εκτός από όσους 
εργαζόµενους δηλώσουν εγγράφως και µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός 
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προς την "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ", ότι επιθυµούν να παραµείνουν σε αυτήν ...". 
Πριν από την ψήφιση του πιο πάνω νόµου 3139/2003 και ενόψει της αναλήψεως της 
διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκµεταλλεύσεως του συγκροτήµατος "Καζίνο-
Ξενοδοχείο Τελεφερίκ Πάρνηθας" από την εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ", υπογράφηκε στις 28- 3-2003, µεταξύ των νοµίµων εκπροσώπων 
της αναιρεσίβλητης εταιρίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων "Σωµατείο 
εργαζοµένων στο Καζίνο-Ξενοδοχείο και Τελεφερίκ Πάρνηθας, Πανελλαδικό 
Σωµατείο Τεχνικών Υπαλλήλων Τυχερών Παιγνίων" και της εταιρίας "ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ", συµφωνία, µε την οποία ρυθµίζονταν τα θέµατα της 
κατοχυρώσεως των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων 
στο συγκρότηµα της Πάρνηθας. Ειδικότερα συµφωνήθηκαν τα εξής: Οι εργαζόµενοι, 
οι οποίοι δεν επιθυµούν την αυτοδίκαιη µεταφορά τους στην "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ" σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου (ήδη 
Ν.3139/2003), αλλά την εθελουσία αποχώρησή τους από την εργασία τους µπορούν 
µε έγγραφη δήλωση τους προς την "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ", 
υποβαλλόµενη εντός προθεσµίας ενός µηνός από την υπογραφή της παρούσας 
συµφωνίας, να ασκήσουν δικαίωµα συµµετοχής σε πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου, το 
οποίο προτείνει η εταιρία αυτή και διέπεται από τους αναφερόµενους στη συµφωνία 
όρους. Με τον όρο 3 παράγραφος γ' της ίδιας συµφωνίας τα άνω συµβαλλόµενα µέρη 
συµφώνησαν ακόµη, ότι ο εργαζόµενος που αποχωρεί δικαιούται αποζηµίωση 
διπλάσια από την οφειλόµενη, λόγω καταγγελίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 
2112/1920 και 3198/1955 και σαν βάση υπολογισµού της λαµβάνεται ο µέσος όρος 
των τακτικών µηνιαίων αποδοχών υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως του 
12µήνου πριν την υποβολή της αιτήσεως ... . Όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό της παραπάνω αποζηµιώσεως και συνυπολογίζονται 
πέραν αυτής.  
- Ο καθιερούµενος µε το άρθρο 559 αριθµ. 1 εδαφ. α' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παράβαση των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών, οι οποίο περιέχονται στα 
άρθρα 173 και 200 του ΑΚ, δηµιουργείται και όταν το δικαστήριο της ουσίας, ενώ 
διαπιστώνει ρητώς ή εµµέσως, κατά τη µη υποκείµενη σε αναιρετικό έλεγχο κρίση 
του, την ύπαρξη κενού στη δικαιοπραξία ή αµφιβολίες ως προς την έννοια της 
δηλώσεως βουλήσεως, παραλείπει ωστόσο να προσφύγει τους γενικούς 
ερµηνευτικούς κανόνες µε την εφαρµογή των αρχών της καλής πίστεως και των 
χρηστών ηθών, ή εφαρµόζει εσφαλµένα τις αρχές αυτές, ή παραλείπει να παραθέσει 
στην απόφαση του τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συγκεκριµένη 
εφαρµογή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2112/1920,  
Νόµοι: 3198/1955,  
Νόµοι: 2336/1998, άρθ. 12,  
Νόµοι: 2837/2000, άρθ. 9, 10,  
Νόµοι: 2837/2000, άρθ. 10,  
Νόµοι: 2919/2001, άρθ. 24,  
Νόµοι: 3139/2003, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Προαγωγή - Προαγωγή υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 850 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προαγωγή υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος. 
- Κατά το άρθρο 201 ΑΚ, αν µε τη δικαιοπραξία τα αποτελέσµατα της εξαρτήθηκαν 
από γεγονός µελλοντικό και αβέβαιο (αίρεση αναβλητική), τα αποτελέσµατα αυτά 
επέρχονται µόλις συµβεί το γεγονός (πλήρωση της αιρέσεως), κατά δε το άρθρο 207 
παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, η αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε, αν την πλήρωση της 
εµπόδισε αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος που θα ζηµιωνόταν από την πλήρωσή 
της. Τέτοια, υπό αναβλητική αίρεση δικαιοπραξία είναι και εκείνη µε την οποία 
συµφωνείται µεταξύ εργοδότη και µισθωτού ότι η προαγωγή του τελευταίου θα γίνει 
αν συντρέξουν ορισµένες προϋποθέσεις, η διαπίστωση της συνδροµής των οποίων 
γίνεται από τον εργοδότη ή όργανο αυτού, πράγµα που συµβαίνει και όταν η 
προαγωγική εξέλιξη των υπαλλήλων προβλέπεται από κανονισµό του εργοδότη που 
έχει συµβατική ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η αίρεση υπό την οποία τελεί η 
προαγωγή θεωρείται ότι πληρώθηκε, εφόσον θα διαπιστωθεί ότι η κρίση του 
εργοδότη, ως προς τη συνδροµή στο πρόσωπο του µισθωτού των προς προαγωγή 
προϋποθέσεων, είναι κατάφωρα άδικη ή παρακωλύθηκε εναντίον της καλής πίστης 
να πληρωθεί. Εξάλλου, κατά το άρθρο 12 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
και Κανονισµού Βαθµολογικής και Μισθολογικής Τάξεως των Υπαλλήλων της 
Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει συµβατική ισχύ, η προαγωγή των υπαλλήλων από το 
βαθµό του Τµηµατάρχη στο βαθµό του Εντεταλµένου Τµηµατάρχη - Προϊσταµένου, 
που είναι ο 3ος βαθµός στην ιεραρχία των υπαλλήλων αυτής της Τράπεζας, 
αποφασίζεται κατ' απόλυτη εκλογή και ελεύθερη κρίση του Γενικού της Συµβουλίου, 
µετά πρόταση του ∆ιοικητή της, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από το ίδιο άρθρο, ήτοι, α) ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, β) συµπλήρωση 
ευδόκιµης υπηρεσίας τριών ετών, γ) να έχει ο υπάλληλος τα προσόντα της ανώτερης 
θέσης, δ) να έχει επιδείξει εξαιρετική επίδοση, ήθος, ικανότητα και φιλεργία και ε) να 
έχει επιδείξει κατά την άσκηση της όλης του υπηρεσίας ικανότητα συστηµατικού 
προσδιορισµού και αποτελεσµατικού συνδυασµού των µέσων που έχουν τεθεί στη 
διάθεσή του και του υπάρχοντος προσωπικού κατά τρόπο που να αυξάνει την 
απόδοση του έργου της υπηρεσίας του και την παραγωγικότητα των εργαζοµένων σ' 
αυτή. Με την 20/21-12-1990 απόφαση του Γενικού Συµβουλίου, τροποποιήθηκε η 
παραπάνω διάταξη του άρθρου 12 του Οργανισµού και θεσπίστηκαν για τους 
κρινόµενους µε το βαθµό του λογιστή και άνω και άλλα προσόντα και ικανότητες, 
όπως γνώσεις και ικανότητα να εκτελέσουν εκτός από τις συνήθεις τραπεζικές, 
διοικητικές, εκτελεστικές και συναφείς εργασίες, άλλα περισσότερα εξειδικευµένα 
καθήκοντα που αναφέρονται σε βασικές λειτουργίες της Κεντρικής Τράπεζας. 
Περαιτέρω, µέχρι το έτος 1984 οι προαγωγές των υπαλλήλων της Τράπεζας της 
Ελλάδος γίνονταν βάσει αξιολογήσεως αυτών, στηριζόµενης, εκτός των λοιπών 
στοιχείων του άρθρου 12 του Οργανισµού και στη βαθµολογία τους για τα 
ουσιαστικά τους προσόντα, η οποία καταχωρείτο στα κατ' έτος συντασσόµενα φύλλα 
ποιότητας. Από το έτος 1985 µέχρι και το έτος 1989 η αξιολόγηση των υπαλλήλων 
γινόταν βάσει βαθµολογίας, που καταχωρείτο στα κατ' έτος συντασσόµενα φύλλα 
επίδοσης, από πρώτο και δεύτερο κριτή, για τα περιγραφόµενα στα φύλλα επί µέρους 
προσόντα, µε κλίµακα βαθµολογίας 1-5 µε άριστα το 1. Στη συνέχεια το άρθρο 34 
του Γενικού Κανονισµού της καταστάσεως των υπαλλήλων, που τροποποιήθηκε µε 
τις 2/27-2-1987, 20/21-12-1990 και 15/29-8-1991 αποφάσεις του Γενικού 
Συµβουλίου, εγκρίθηκε η εφαρµογή νέων φύλλων επίδοσης του νέου ειδικού 
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κανονισµού σύνταξης τους ενώ από το µήνα Αύγουστο του έτους 1991 και χωρίς να 
έχει µεσολαβήσει τροποποίηση του οργανισµού η αξιολόγηση γίνεται από 
Γνωµοδοτικές Επιτροπές, που συστήνονται κατ' έτος µε πράξη του ∆ιοικητή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 201, 207,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Πρόσθετη µη συναφής παροχή εργασίας - Ειθισµένος µισθός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 245 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πρόσθετη µη συναφής παροχή εργασίας. ΚΤΕΛ. ∆εν δύναται να θεωρηθούν ότι τα 
ανατιθέµενα καθήκοντα σταθµάρχη είναι συναφή µε τα καθήκοντα του εκδότη 
εισιτηρίων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αοριστία αναίρεσης. Αναίρεση 
κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων καθώς και των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 653 και 659 του ΑΚ 
προκύπτει ότι αν κατά τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας συµφωνηθεί µεταξύ των 
συµβαλλοµένων η παροχή από τον εργαζόµενο µέσα στο νόµιµο ωράριο πρόσθετης, 
διαρκούς φύσεως, εργασίας, η οποία, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας και της 
λογικής, δεν είναι συναφής µε την εργασία που συµφωνήθηκε αρχικώς και παρέχεται 
συνήθως µε µισθό χωρίς να έχει συµφωνηθεί ο καταβλητέος πρόσθετος µισθός ή ο 
τρόπος προσδιορισµού του, ούτε να έχει συµφωνηθεί ότι δεν θα καταβάλλεται 
πρόσθετος µισθός, ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλει για την πρόσθετη 
αυτή εργασία τον ειθισµένο µισθό, δηλαδή το µισθό που καταβάλλεται συνήθως για 
την ίδια εργασία σε άλλους εργαζόµενους, µε τα ίδια προσόντα και µε τις ίδιες 
συνθήκες. Σύµφωνα µε τα παραπάνω πρέπει στην αγωγή, µε την οποία ζητείται 
πρόσθετη αµοιβή για την παροχή πρόσθετης εργασίας, να αναφέρονται για το 
ορισµένο αυτής, πλην των άλλων, η ύπαρξη έγκυρης σύµβασης εργασίας, το είδος της 
οφειλόµενης από τη σύµβαση ή τα συναλλακτικά ήθη εργασίας, η πρόσθετη εργασία 
στην οποία υποχρεώθηκε ο ενάγων µισθωτός µε σαφή προσδιορισµό της κατ' είδος 
και χρονική διάρκεια, οι καταβαλλόµενες για την κύρια εργασία αποδοχές και αν 
συµφωνήθηκε ή όχι αµοιβή για την πρόσθετη εργασία.  
- Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1, 2 ε και 3 δ του Π∆ 229/1994 "Γενικός Κανονισµός 
Προσωπικού Κοινών Ταµείων Εισπράξεων Λεωφορείων" (που καταργήθηκε µε το 
άρθ. 38 Π∆ 246/2006, αλλά εφαρµόζεται στην προκειµένη περίπτωση ως εκ του εδώ 
κρισίµου χρόνου) το κάθε κατηγορίας προσωπικό των ΚΤΕΛ διακρίνεται σε 
Προσωπικό (α) ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης, στο οποίο υπάγεται και ο εκδότης 
εισιτηρίων και (β) κίνησης, στο οποίο περιλαµβάνεται και ο σταθµάρχης. Περαιτέρω, 
µε το άρθ. 7 κεφ. Α παρ. 3, 4 και κεφ. Β παρ. 4 του Π∆ 229/1994 (υπό τον τίτλο 
"Ειδικά καθήκοντα και υπηρεσίες"), ορίζεται ότι ο εκδότης εισιτηρίων, εφόσον 
χρησιµοποιείται ως γραφέας, εκτελεί κάθε εργασία διοικητικής και διαχειριστικής 
φύσεως ή εργασία γραφείου γενικά που ανατίθεται σ` αυτόν. Επιπλέον φροντίζει για 
την έκδοση των εισιτηρίων µε σειρά προτεραιότητας και την έκδοση αποδείξεων ότι 
εισπράχθηκε το κόµιστρο για αποσκευές ως και αποδείξεις για την µεταφορά τυχόν 
ασυνόδευτων δεµάτων, ευθύνεται για την πλήρη και άµεση εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού εφόσον δεν υπάρχει σταθµάρχης και είναι υποχρεωµένος ν' 
αναφέρει στην προϊσταµένη αρχή κάθε παρατηρούµενη ανωµαλία και συρροή 
επιβατών, προκειµένου να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την εξυπηρέτηση του 
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επιβατικού κοινού, υποχρεούται δε ν' αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την 
επίλυση σχετικών µε το είδος της εργασίας του προβληµάτων που παρουσιάζονται 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Αντίθετα, κατά τις πιο άνω διατάξεις του 
ίδιου Π.∆/τος, ο σταθµάρχης προΐσταται των ελεγκτών, οδηγών, εισπρακτόρων, 
εκδοτών εισιτηρίων, φορτοεκφορτωτών και αποθηκαρίων, ειδικότερα δε (α) έχει την 
ευθύνη για την ακριβή τήρηση των δροµολογίων και ανάλογα µε τα µέσα που έχει 
στη διάθεσή του, για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιβατών της αφετηρίας, των 
ενδιαµέσων στάσεων και του τέρµατος των λεωφορειακών γραµµών (β) εφαρµόζει 
την σειρά και τον χρόνο εκκίνησης των λεωφορείων για την εκτέλεση των 
δροµολογίων και το χρόνο λήξης της εργασίας (γ) αντιµετωπίζει όσο γίνεται κάθε 
ανωµαλία στη συγκοινωνία που προέρχεται από βλάβη λεωφορείων, ασυνήθιστη 
συρροή και συνωστισµό επιβατών κ.λπ., λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα για την 
ενίσχυση της δύναµης των λεωφορείων µε εφεδρικά ή λεωφορεία άλλων γραµµών, 
µετά από προηγούµενη συνεννόηση µε τον προϊστάµενο κίνησης ή τον πρόεδρο του 
ΚΤΕΛ και αν αυτό δεν είναι δυνατό µε τη δική του πρωτοβουλία (δ) φροντίζει για 
την αντικατάσταση του προσωπικού των λεωφορείων (οδηγού ΚΤΕΛ ή εισπράκτορα) 
σε περίπτωση κωλύµατος µε άλλους που είναι σε εφεδρεία, καθώς και για την 
ευταξία των εισπρακτόρων και οδηγών στο χώρο του σταθµαρχείου (ε) φροντίζει για 
την όσο γίνεται τακτική κ.λπ. επιβίβαση των επιβατών στα λεωφορεία, όπως και για 
την µη υπέρβαση του καθορισµένου αριθµού επιβατών σε κάθε λεωφορείο (στ) 
συµπληρώνει και ελέγχει τα ηµερήσια δελτία εργασίας των οδηγών και 
εισπρακτόρων µε τα οποία τα ΚΤΕΛ είναι υποχρεωµένα να τους εφοδιάζει (ζ) τηρεί 
κατάσταση κίνησης των λεωφορείων σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΚΤΕΛ και 
συντάσσει δελτίο µεταβολών δροµολογίων η) ελέγχει την καθαριότητα των 
λεωφορείων και έχει τη διακριτική ευχέρεια να µη δροµολογήσει λεωφορείο, εφόσον 
αυτό δεν είναι οµολογουµένως καθαρό (θ) παρακολουθεί την ακριβή τήρηση από 
τους ελεγκτές, οδηγούς και εισπράκτορες, εκδότες εισιτηρίων, φορτοεκφορτωτές και 
αποθηκάριους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, των αποφάσεων του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, των αστυνοµικών διατάξεων, των 
υγειονοµικών κανονισµών, των εντολών του ΚΤΕΛ και των προϊσταµένων τους, ως 
και των υποχρεώσεών τους από τον παρόντα κανονισµό και εφόσον διαπιστώνει 
παραβάσεις αναφέρει σχετικά στον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ (ι) εκδίδει εισιτήρια στους 
επιβάτες όπου δεν υπάρχει εκδότης, µεριµνά για την είσπραξη του αντιτίµου 
εκδροµικών διαδροµών των λεωφορείων του ΚΤΕΛ, παρακολουθεί την κόσµια 
εµφάνιση και συµπεριφορά των ανωτέρω και µπορεί σε έκτακτη περίπτωση και 
εφόσον απουσιάζει ο Προϊστάµενος Κίνησης, να επέµβει προκειµένου να ενισχυθούν 
ορισµένες γραµµές µε λεωφορεία και προσωπικό. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει 
ότι ο σταθµάρχης ανήκει στο προσωπικό κινήσεως, ενώ ο εκδότης εισιτηρίων στο 
προσωπικό διοικήσεως και διαχειρίσεως, ο πρώτος προΐσταται του δευτέρου και ο 
δεύτερος ελέγχεται από τον πρώτο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Τα 
καθήκοντα ενός εκάστου είναι σαφώς προσδιορισµένα από το νόµο, η δε γενόµενη 
από το νόµο λεπτοµερής αυτή ρύθµιση δεν έχει µοναδικό σκοπό να αποσαφηνίσει τα 
καθήκοντα εκάστης ειδικότητας, αλλά και να εξασφαλίσει την εύρυθµη και οµαλή 
λειτουργία των ΚΤΕΛ, ως ιδιότυπων ιδιωτικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας 
(ΟλΑΠ 33/1997), προς εξυπηρέτηση των µετακινούµενων µε λεωφορεία πολιτών. 
Εποµένως από τις πιο πάνω διατάξεις του άρθ. 7 κεφ. Α παρ. 4 και κεφ. Β παρ. 4 του 
ως άνω Π∆, κατά τις οποίες ο µεν εκδότης εισιτηρίων "ευθύνεται για την πλήρη και 
άµεση εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εφόσον δεν υπάρχει σταθµάρχης ...", ο δε 
σταθµάρχης "εκδίδει εισιτήρια στους επιβάτες όπου δεν υπάρχει εκδότης ...", δεν 
µπορεί να συναχθεί ότι σε κάθε περίπτωση, στα καθήκοντα του εκδότη των 
εισιτηρίων εµπεριέχονται και εκείνα του σταθµάρχη (και αντιστρόφως), εφόσον το 
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ΚΤΕΛ δεν έχει τοποθετήσει σταθµάρχη. Η άποψη αυτή θα καθιστούσε περιττές τις 
πιο πάνω διατάξεις και το γενόµενο µε αυτές προσδιορισµό των καθηκόντων των δύο 
αυτών κατηγοριών. Εποµένως, κατά την έννοια της πιο πάνω διατάξεως, στα 
καθήκοντα του εκδότη εισιτηρίων περιλαµβάνονται και εκείνα του σταθµάρχη, κατ' 
εξαίρεση του γενικού κανόνα που θέτουν οι διατάξεις αυτές, στις έκτακτες 
περιπτώσεις που απουσιάζει ο υπάρχων σταθµάρχης, αλλά και στις περιπτώσεις που 
το ασήµαντο µέγεθος και η ελάχιστη κίνηση του συγκεκριµένου σταθµού καθιστά 
περιττή την παρουσία σταθµάρχη. Η ανάθεση, εξάλλου, της ευθύνης των καθηκόντων 
του σταθµάρχη στον εκδότη εισιτηρίων προβλέπεται, όπως ρητώς ορίζεται στην εν 
λόγω διάταξη, "για την πλήρη και άµεση εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού". 
∆ηλαδή, στα κατ' εξαίρεση ανατιθέµενα στον εκδότη εισιτηρίων καθήκοντα 
σταθµάρχη δεν συµπεριλαµβάνονται όλα τα καθήκοντα αυτού, αλλά µόνο τα 
προβλεπόµενα για την πλήρη και άµεση εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, 
υποχρεωµένου του εκδότη να προβαίνει προς τούτο στις ειδικώς αναφερόµενες στη 
διάταξη του άρθ. 7 κεφ. Α παρ. 4β του Π∆ 229/1994 ενέργειες. Η ανάθεση επιπλέον 
καθηκόντων σταθµάρχη στον εκδότη εισιτηρίων, δεν απαγορεύεται από τον πιο πάνω 
Κανονισµό, όταν η κίνηση του συγκεκριµένου σταθµού, είναι µεν σηµαντική, αλλά, 
κατά την κρίση του ΚΤΕΛ, δεν δικαιολογεί την πλήρη απασχόληση σταθµάρχη. Στην 
περίπτωση, όµως, αυτή, δεν δύναται να θεωρηθούν ότι τα ανατιθέµενα καθήκοντα 
σταθµάρχη είναι συναφή µε τα καθήκοντα του εκδότη εισιτηρίων. 
- Σύµφωνα µε το άρθ. 560 ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων (των ειρηνοδικείων καθώς 
και των αποφάσεων) των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση µόνο αν (1) παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών κ.λπ. (2) Το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο 
νόµος ή δίκασε ειρηνοδίκης, του οποίου έγινε δεκτή η εξαίρεση (3) το δικαστήριο 
υπερέβη την δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και (4) παράνοµα 
αποκλείσθηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας. Όπως προκύπτει από την σαφή 
διατύπωση των ως άνω διατάξεων, οι λόγοι αναίρεσης κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων 
κατ' αποφάσεων των ειρηνοδικείων απαριθµούνται περιοριστικά σ' αυτές, οι οποίες 
είναι ειδικές ως προς τους επιτρεποµένους λόγους αναιρέσεως κατά των 
αναφεροµένων εκεί αποφάσεων και αποκλείουν την εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθ. 559 ΚΠολ∆ που αναφέρονται στους λόγους αναιρέσεως των αποφάσεων των 
λοιπών δικαστηρίων.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε την νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθ. 559 αριθ. 1 ή το 
ταυτόσηµο άρθ. 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο για τον σχηµατισµό της περί 
νοµικής επάρκειας της αγωγής κρίσης του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα 
απαιτεί ο νόµος ή αρκέσθηκε σε λιγότερα, ενώ η ποιοτική αοριστία, δηλ. µόνη η 
επίκληση και έκθεση των στοιχείων του νόµου χωρίς αναφορά περιστατικών, και η 
ποσοτική αοριστία, δηλ. η µη αναφορά µε πληρότητα και επάρκεια όλων των 
στοιχείων που απαιτούνται κατά νόµο για την θεµελίωση της αγωγής, ελέγχονται από 
τους αριθµούς 8 και 14 αντίστοιχα του άρθ. 558 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο έκρινε 
ορισµένη την αγωγή λαµβάνοντας υπόψη γεγονότα που δεν αναφέρονται σ' αυτήν ή 
αντίθετα την έκρινε αόριστη µη λαµβάνοντας υπόψη τέτοια γεγονότα. Κατά συνέπεια 
η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά των αποφάσεων 
των πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατ' αποφάσεων των ειρηνοδικείων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 649, 653, 659, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560,  
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Π∆: 229/1994, άρθ. 2, 3, 7, 
Π∆: 246/2006, άρθ. 38, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο - Ειδικές Συλλογικές Συµβάσεις  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 56 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Όροι αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και 
Τραγουδιστών στα πάσης φύσεως κέντρα κάθε µορφής διασκέδασης όλης της χώρας. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 22 παρ. 2 του Συντάγµατος και 3 παρ.1, 7, 8 παρ. 2, 
10 παρ. 2, 11 παρ. 2 και 16 παρ. 6 του Ν. 1876/1990 "ελεύθερες συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις", συνάγονται τα ακόλουθα. Κατά τη σύναψη 
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ασκούν 
νοµοθετική (κανονιστική) εξουσία κατά παραχώρηση του Κράτους. Ως εκ τούτου, οι 
κανονιστικοί όροι των ΣΣΕ ή των εξοµοιουµένων µε αυτές διαιτητικών αποφάσεων 
(∆Α) έχουν άµεση και αναγκαστική ισχύ ουσιαστικού νόµου και, αν είναι 
ευνοϊκότεροι για τους εργαζόµενους, υπερισχύουν των τυπικών νόµων, εκτός αν 
πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού δικαίου µε αµφιµερή ενέργεια. Οι όροι των 
ατοµικών συµβάσεων εργασίας, που αποκλίνουν από τους κανονιστικούς όρους ΣΣΕ 
ή ∆Α, είναι επικρατέστεροι, εφ' όσον παρέχουν µεγαλύτερη προστασία στους 
εργαζόµενους. Οι κλαδικές ΣΣΕ ή ∆Α περιέχουν τους όρους εργασίας και αµοιβής 
που αφορούν στους εργαζοµένους οµοειδών ή συναφών εκµεταλλεύσεων ή 
επιχειρήσεων µιας πόλης ή περιφέρειας ή και ολόκληρης της χώρας. Υπό την έννοια 
αυτή, ως οµοειδείς θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν το αυτό αντικείµενο 
δραστηριότητας και ως συναφείς αυτές που έχουν παρεµφερές αντικείµενο 
δραστηριότητας ή λειτουργούν υπό περίπου όµοιες συνθήκες παραγωγής και 
διαθέσεως προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, προέχον κριτήριο για το 
χαρακτηρισµό µιας ΣΣΕ ή ∆Α ως κλαδικής είναι το είδος της δραστηριότητας του 
εργοδότη, ανεξάρτητα από το επάγγελµα ή την ειδικότητα του εργαζόµενου µε την 
οποία παρέχεται η συµφωνηµένη εργασία. Αντίθετα, οι οµοιοεπαγγελµατικές ΣΣΕ ή 
∆Α ρυθµίζουν τους όρους εργασίας και αµοιβής των εργαζόµενων που ασκούν 
συγκεκριµένο επάγγελµα. Ως εκ τούτου, προέχον κριτήριο για το χαρακτηρισµό µιας 
ΣΣΕ ή ∆Α ως οµοιοεπαγγελµατικής είναι το είδος του επαγγέλµατος ή της 
ειδικότητας του εργαζόµενου, ανεξάρτητα από το είδος της επιχειρήσεως στην οποία 
παρέχεται η συµφωνηµένη εργασία (ΑΠ 1286/1999). Περαιτέρω, οι ΣΣΕ ή ∆Α (πλην 
των εθνικών γενικών) δεσµεύουν κατ' αρχήν τους εργοδότες και εργαζόµενους που 
είναι µέλη των συµβαλλοµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ο Υπουργός 
Εργασίας, όµως, µε απόφασή του που εκδίδεται µετά από γνώµη του Ανωτάτου 
Συµβουλίου Εργασίας, µπορεί να επεκτείνει την ισχύ και να κηρύξει γενικώς 
υποχρεωτική για όλους τους εργαζόµενους ενός κλάδου ή επαγγέλµατος ΣΣΕ ή ∆Α, η 
οποία δεσµεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζοµένων του κλάδου 
ή επαγγέλµατος. Τότε, η ΣΣΕ ή ∆Α δεσµεύει όλους τους εργοδότες του κλάδου ή 
τους εργαζόµενους του επαγγέλµατος, που αυτή αφορά, εφ' όσον αυτοί θα µπορούσαν 
να είναι µέλη των οργανώσεων που µετείχαν στη σύναψή της (ΟλΑΠ 2/2002, ΑΠ 
1015/2006), µε την επιφύλαξη ότι µια κλαδική ΣΣΕ ή ∆Α υπερισχύει σε περίπτωση 
συρροής αυτής µε άλλη, οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ ή ∆Α (ΑΠ 74/2009). Το 
δικαστήριο αναζητεί αυτεπαγγέλτως και εφαρµόζει την προσήκουσα ΣΣΕ ή ∆Α, µε 
βάση τα πραγµατικά γεγονότα που εκτίθενται στην αγωγή και αποδεικνύονται, όπως 
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η υφισταµένη µεταξύ των διαδίκων εργασιακή σχέση, ο κλάδος της οικονοµικής ζωής 
στον οποίο αυτή λειτουργεί, το επάγγελµα ή η ειδικότητά του εργαζόµενου και ο 
χρόνος για τον οποίο εκάστοτε ζητείται η παροχή δικαστικής προστασίας (ΑΠ 
49/2011, ΑΠ 1143/2004). Εξ άλλου, µε την 11891/1998 απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας (ΦΕΚ Β' 816/6-8-1998) κηρύχθηκε υποχρεωτική η από 12-6-1998 ΣΣΕ "για 
τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τραγουδιστών Κέντρων ∆ιασκέδασης", επί 
όλων των εργοδοτών και εργαζοµένων του επαγγέλµατος στον κλάδο που αυτή 
αφορά. Επίσης, µε την 11518/2005 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β' 638/13-5-2005) κηρύχθηκε υποχρεωτική η από 17-
2-2005 ΣΣΕ "για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών 
στα πάσης φύσεως κέντρα κάθε µορφής διασκέδασης όλης της χώρας", επί όλων των 
εργοδοτών και εργαζοµένων του επαγγέλµατος στον κλάδο που αυτή αφορά. Από την 
περιγραφή των ορίων εφαρµογής των εν λόγω ΣΣΕ προκύπτει ότι αυτές έχουν 
εφαρµογή σε όσους απασχολούνται σε κέντρα διασκέδασης µε την ιδιότητα του 
µουσικού ή του τραγουδιστή ή και µε τις δύο. Εν όψει του ότι στις ρυθµίσεις των εν 
λόγω ΣΣΕ δεν υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των κέντρων διασκεδάσεως, 
ανεξάρτητα από το επάγγελµα ή την ειδικότητά του, αλλά µόνο οι µουσικοί και 
τραγουδιστές, συνάγεται ότι αυτές φέρουν το χαρακτήρα οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ. 
Με την κήρυξή τους, λοιπόν, ως υποχρεωτικών, η εφαρµογή τους επεκτάθηκε στους 
µουσικούς και τραγουδιστές όχι µόνο των επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, αλλά και 
επιχειρήσεων άλλων κλάδων, όπως αυτός της παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών, 
αφού, ακόµη και αν οι επιχειρήσεις αυτές δεν είχαν πάρει µέρος στην υπογραφή των 
εν λόγω ΣΣΕ και δεν µπορούσαν να είναι µέλη των εργοδοτικών, συλλογικών φορέων 
που συµµετείχαν στην κατάρτισή τους, οι σ' αυτές απασχολούµενοι µουσικοί και 
τραγουδιστές θα µπορούσαν να είναι µέλη των συνδικαλιστικών φορέων των 
εργαζοµένων που τις υπέγραψαν.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 36/1988), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΑΠ 1848/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Σ: 22,  
Νόµοι: 1876/1990,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1673 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ηµόσιο. Συµβασιούχοι µισθωτοί. ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου 
χρόνου. Στο δηµόσιο απαγορεύεται η µετατροπή των διαδοχικών συµβάσεων 
ορισµένου χρόνου σε αορίστου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 648, 669, 672,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  



 

[61] 
 

Σ: 103, 
ΣυνθΕΚ: 189, 249,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 8, 
Νόµοι: 2190/1994, άρθ. 14, 21,  
Π∆: 160/2004,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1622 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις έργου. Αναιρεί ως προς ένα διάδικο. 
- Το Εφετείο δέχθηκε ότι η παρ. 2 του άρθρου 5 του ανωτέρω Π∆ 81/2003 που 
εισάγει τεκµήριο υπάρξεως αντικειµενικού λόγου για τη διαδοχική ανανέωση των 
συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε τοµείς δραστηριοτήτων που δικαιολογείται λόγω 
της φύσεως τους και του χαρακτήρα της απασχόλησης σ' αυτούς, ιδίως, µεταξύ 
άλλων, αν πρόκειται για καλλιτέχνες θεάτρου, µαέστρους και σολίστες ορχήστρας και 
µουσικούς οργανικών ή φωνητικών συνόλων, είναι αντίθετη στη Ρήτρα 8 παρ. 3 της 
συµφωνίας πλαισίου, αντίκειται στην Οδηγία 1999/70, δεν µπορεί να τύχει 
εφαρµογής. Με την κρίση του αυτή το Εφετείο, το οποίο µε την προσβαλλόµενη 
απόφασή του, δέχθηκε ότι οι επίµαχες συµβάσεις των αναιρεσιβλήτων µε τον 
αναιρεσείοντα, που αποτελεί ίδιο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου 
Αθηναίων (δηλαδή Ο.Τ.Α., µε την έννοια του άρθ. 1 του Ν. 11881/1981), οι οποίες 
όλες πλην εκείνης του 15ου αναιρεσιβλήτου, καταρτίστηκαν πριν την έναρξη ισχύος 
της ως άνω Οδηγίας, των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγµατος και του 
Π∆ 164/2004, δηλαδή πριν από τις 17-4-2001, και συνεχίστηκαν, όντας ενεργές κατά 
τα χρονικά αυτά σηµεία, και µετά ταύτα, δεν συνιστούν συµβάσεις έργου, αλλά 
κάλυπταν µόνιµες και διαρκείς ανάγκες του αναιρεσείοντος και ότι ο καθορισµός 
αυτών ως διαδοχικών συµβάσεων έργου δεν δικαιολογείται από την φύση τους, αλλά 
τέθηκε προς καταστρατήγηση των δικαιωµάτων των εναγόντων, και έκρινε ότι αυτές 
αποτελούν µία ενιαία σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, ορθά 
ερµήνευσε και εφάρµοσε την διάταξη του άρθ. 8 § 3 ν. 2112/1920, που ήταν 
σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα εφαρµοστέα στην προκειµένη περίπτωση, και σε 
ορθό, κατ' αποτέλεσµα, κατέληξε συµπέρασµα. Τούτο δε ανεξάρτητα από το γεγονός 
ότι εσφαλµένα θεώρησε ως εφαρµοστέες και τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ 
(µε την εκδοχή ότι αυτές δεν απαγορεύουν την σε κάθε περίπτωση µετατροπή των 
αλλεπαλλήλων συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε ενιαία σύµβαση αορίστου χρόνου) 
και ανεξάρτητα από την ορθότητα της ερµηνείας που προσέδωσε στη µη 
εφαρµοζόµενη, για τις πριν από την 17-4-2001 καταρτισθείσες συµβάσεις, διάταξη 
του αρ. 103 παρ. 8 του Συντάγµατος. Οι ρυθµίσεις της 1999/70 Οδηγίας και των 
παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγµατος (που προστέθηκαν µε το ψήφισµα 
της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, των οποίων η ισχύς αρχίζει από 17-4-
2001), όπως και οι διατάξεις του Π∆ 164/2004, που αφορά τους εργαζόµενους στο 
δηµόσιο τοµέα (όπως και εκείνες του Π∆ 81/2003, για τον επιπλέον λόγο διότι 
αφορούν τον ιδιωτικό τοµέα), δεν έχουν εφαρµογή, ως προς τις συµβάσεις που 
καταρτίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος τους, παρότι η σχέση εργασίας των 
αναιρεσίβλητων, όπως δεν αµφισβητείται από το αναιρεσείον, συνεχιζόταν ακόµη και 
ήταν ενεργός κατά την έναρξη ισχύος τους, καθόσον είχε προσλάβει αυτή ήδη κατά 
το χρόνο που εκτείνεται η ένδικη έννοµη σχέση και το αντικείµενό της το χαρακτήρα 
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της σύµβασης αόριστου χρόνου κατ' ορθό νοµικό χαρακτηρισµό, δηλαδή και πριν την 
ισχύ της άνω Οδηγίας και των παραπάνω διατάξεων του Συντάγµατος. Συνεπώς, οι 
πρώτος, δεύτερος, έβδοµος, όγδοος και ένατος λόγοι αναιρέσεως, από το άρθρ. 559 
αρ. 1 του ΚΠολ∆, µε τον οποίο αποδίδονται οι αιτιάσεις ότι το δικαστήριο της ουσίας 
παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις α) του άρθ. 8 παρ. 3 Ν. 2112/1920, που 
εφάρµοσε, αν και δεν ήταν εφαρµοστέες, β) των άρθ. 103 παρ. 2, 7 και 8 του 
Συντάγµατος, και γ) 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1β του Π∆ 81/2003 τις οποίες αρχικά 
δέχθηκε ως εφαρµοστέες, αν και αφορούν τον ιδιωτικό και όχι το δηµόσιο τοµέα, (τις 
οποίες, όµως τελικά δεν εφάρµοσε ως αντίθετες το κοινοτικό δίκαιο), πρέπει να 
απορριφθούν ως αβάσιµοι, έστω και αν το Εφετείο διέλαβε τις εσφαλµένες πιο άνω 
αιτιολογίες, αφού σε ορθό κατέληξε συµπέρασµα (άρ. 578 ΚΠολ∆). Αντίθετα, ως 
προς τον 15ο αναιρεσίβλητο (Β. Μ.) που προσλήφθηκε στις 1-11-2001, δηλαδή µετά 
από την έναρξη της ισχύος των παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγµατος, 
και απαγορεύουν την ακόµη και από το νόµο µονιµοποίηση του προσλαµβανοµένου 
ως άνω προσωπικού ή την µετατροπή των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου σε 
συµβάσεις αορίστου χρόνου ακόµη και σε περίπτωση που οι εργαζόµενοι µε 
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 
∆ηµοσίου, το Εφετείο παραβίασε µε τις πιο πάνω παραδοχές του τις 
προαναφερόµενες διατάξεις, και οι αυτοί από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, λόγοι 
αναιρέσεως µε τις αυτές αιτιάσεις, είναι βάσιµοι.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 648 επ., 671, 681,  
ΕισΝΑΚ: 38,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 8,  
Νόµοι: 765/1943, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 896 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. 
- Με το Π∆ 164/2004 (ΦΕΚ Α' 134) µεταφέρθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη, όσον 
αφορά στους εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα, η 
οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου (L 175) σχετικά µε την από 18-3-1999 συµφωνία 
πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου, η οποία είχε συναφθεί µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Συνδικάτων (CES), της Ένωσης των Συνοµοσπονδιών 
της Βιοµηχανίας και των Εργοδοτών (UNICE) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Επιχειρήσεων (CEEP). Στο άρθρο 5 του Π∆ 164/2004 ορίζεται ότι "1. Απαγορεύονται 
οι διαδοχικές συµβάσεις, που καταρτίζονται µεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου 
εργαζόµενου µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς 
όρους εργασίας, εφ' όσον µεταξύ των συµβάσεων αυτών µεσολαβεί χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών µηνών. 2. Η κατάρτιση των συµβάσεων αυτών επιτρέπεται κατ' 
εξαίρεση, εφ' όσον δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους. Αντικειµενικός λόγος 
υφίσταται, όταν οι επόµενες της αρχικής συµβάσεως συνάπτονται για την 
εξυπηρέτηση ειδικών οµοειδών αναγκών που σχετίζονται ευθέως και αµέσως µε τη 
µορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 3. Η σύναψη διαδοχικών 
συµβάσεων γίνεται εγγράφως και οι λόγοι που την δικαιολογούν αναφέρονται ρητώς 
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στη σύµβαση, εφ' όσον δεν προκύπτουν ευθέως από αυτήν. (...) 4. Σε κάθε 
περίπτωση, ο αριθµός των διαδοχικών συµβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι 
µεγαλύτερος των τριών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του 
επόµενου άρθρου". Παρά ταύτα, στο άρθρο 11 παρ.1 του Π∆ 164/2004, ως 
µεταβατική ρύθµιση, όλως ειδικά ανεκτή συνταγµατικώς (ΣτΕ 3482/2010, 634/2010), 
για την τακτοποίηση εκκρεµών εργασιακών σχέσεων του ∆ηµοσίου και των άλλων 
νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα µε εργαζόµενους που συνέχισαν, ακόµη και 
µετά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγµατος (άρθρο 103 παρ.7 και 8, ΦΕΚ Α' 
85/18-4-2001), να απασχολούνται µε διαδοχικές συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας 
ορισµένου χρόνου, ορίζεται ότι "∆ιαδοχικές συµβάσεις κατά την παρ.1 του άρθρου 5 
του παρόντος διατάγµατος, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος και είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, συνιστούν εφεξής σύµβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) Συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συµβάσεων τουλάχιστον 
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών έως την έναρξη ισχύος του διατάγµατος, ανεξαρτήτως 
αριθµού ανανεώσεων συµβάσεων ή τρεις τουλάχιστον ανανεώσεις πέραν της αρχικής 
σύµβασης κατά την παρ.1 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγµατος, µε συνολικό 
ελάχιστο χρόνο απασχόλησης δέκα οκτώ (18) µηνών, µέσα σε συνολικό χρονικό 
διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την αρχική σύµβαση. β) Ο συνολικός 
χρόνος υπηρεσίας του εδαφίου (α) να έχει πράγµατι διανυθεί στον ίδιο φορέα, µε την 
ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας, όπως 
αναγράφεται στην αρχική σύµβαση (...). γ) Το αντικείµενο της σύµβασης να αφορά 
σε δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται ευθέως και αµέσως µε πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες του αντίστοιχου φορέα, όπως αυτές οριοθετούνται από το δηµόσιο συµφέρον 
το οποίο υπηρετεί ο φορέας αυτός. δ) Ο κατά τις προηγούµενες περιπτώσεις 
συνολικός χρόνος υπηρεσίας πρέπει να έχει παρασχεθεί κατά πλήρες ή µειωµένο 
ωράριο εργασίας και σε καθήκοντα ίδια ή παρεµφερή µε αυτά που αναγράφονται 
στην αρχική σύµβαση (...)". Και στο άρθρο 11 παρ.5 του Π∆ 164/2004 ορίζεται ότι 
"Στις διατάξεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου συµπεριλαµβάνονται και οι 
συµβάσεις οι οποίες έχουν λήξει κατά το χρονικό διάστηµα των τελευταίων τριών 
µηνών πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος, λογιζόµενες ως ενεργές 
διαδοχικές συµβάσεις ως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προϋπόθεση του εδ. α' 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης της 
σύµβασης". Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περ. γ' του Π∆ 164/2004, ως "δηµόσιος τοµέας" 
χαρακτηρίζεται αυτός που οριοθετείται "από τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 του 
Ν. 1892/1990 ή από άλλες ειδικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν (...)". Σύµφωνα 
µε το άρθρο 51 παρ.1 περ. β' του Ν. 1882/1990, στο δηµόσιο τοµέα υπάγονται και τα 
ΝΠ∆∆. Περαιτέρω, στα άρθρα 2 και 3 του Π∆ 164/2004 καθορίζεται η προσήκουσα 
διοικητική διαδικασία για την αναγνώριση των συµβάσεων εργασίας, που εµπίπτουν 
στις ως άνω εξαιρέσεις, ως συµβάσεων αόριστου χρόνου. Ο καθορισµός της 
διαδικασίας αυτής, όµως, δεν µπορεί να αποκλείσει στα δικαστήρια, κατά την 
άσκηση του εις αυτά ανατεθειµένου από το Σύνταγµα δικαιοδοτικού έργου, την 
έρευνα της ύπαρξης των προϋποθέσεων που προσδίδουν σε µια σύµβαση ή σχέση της 
κατηγορίας αυτής το χαρακτήρα σύµβασης ή σχέσης εργασίας αόριστου χρόνου (ΑΠ 
590/2011).  
∆ιατάξεις: 
Π∆: 164/2004, άρθ. 2, 3, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιάκριση της εξαρτηµένης εργασίας από την 
ανεξάρτητη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 297 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. του ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, που 
διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 38 ΕισΝΑΚ) συνάγεται, 
ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει όταν οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν 
στην παροχή της εργασίας που συµφωνήθηκε, που είναι ο κύριος σκοπός της 
εργασιακής σύµβασης, και στον µισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής του, και 
ο εργαζόµενος υπόκειται σε νοµική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη. Η 
εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του τελευταίου να δίνει δεσµευτικές για 
τον εργαζόµενο εντολές και οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της 
εργασίας και ν' ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης του 
εργαζόµενου προς αυτές. Η υποχρέωση µάλιστα του εργαζόµενου να δέχεται τον 
έλεγχο του εργοδότη και να συµµορφώνεται προς τις οδηγίες του ως προς τον τρόπο 
παροχής της εργασίας, αποτελεί το βασικό γνώρισµά της, ως άνω, εξάρτησης, η οποία 
µπορεί να είναι χαλαρότερη στις περιπτώσεις που ο εργαζόµενος αναπτύσσει 
πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της εργασίας του, λόγω των επιστηµονικών ή 
τεχνικών γνώσεών του, αλλά θα πρέπει να υπάρχει για να θεωρηθεί η εργασία του 
εξαρτηµένη. Εξάλλου, σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπάρχει όταν ο 
εργαζόµενος παρέχει αντί µισθού τις υπηρεσίες του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο 
και την εποπτεία του εργοδότη ή να είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις 
εντολές και οδηγίες αυτού, ιδίως ως προς τον χρόνο και τον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών του. ∆ηλαδή βασικά κριτήρια για να κριθεί το πότε υφίσταται σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών είναι ο βαθµός πρωτοβουλίας που 
έχει ο παρέχων τις υπηρεσίες του στον αντισυµβαλλόµενο κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης, η µερική ή ολική επιλογή του χρόνου εκτέλεσής της και το αν επιτρέπεται 
στον εργαζόµενο ή όχι να εκφεύγει του εργοδοτικού ελέγχου, ως προς τον τρόπο 
(εκτέλεση) της παροχής των συµφωνηµένων υπηρεσιών του. Πάντως και στη 
σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπάρχει κάποια δέσµευση και εξάρτηση, όπως 
συµβαίνει σε κάθε περίπτωση που αναλαµβάνονται υποχρεώσεις µε ενοχική σύµβαση 
και γιαυτό ακριβώς η συµµόρφωση του εργαζοµένου προς όρους της σύµβασής του, 
που 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 
έννοια που προεκτέθηκε. 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 τη συµµόρφωση του εργαζοµένου προς αυτές, καθώς και η έκταση των 
αντίστοιχων υποχρεώσεων του τελευταίου, αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της 
ύπαρξης εξάρτησης, η οποία όµως δεν καθορίζεται µόνο από το αν συντρέχουν όλα ή 
τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά. ∆ιότι εκείνο που διακρίνει την εξαρτηµένη 
εργασία από την ανεξάρτητη δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή η σώρευση 
περισσότερων ενδείξεων δέσµευσης και εξάρτησης, αλλά το ποιοτικό, δηλαδή η 
ιδιαίτερη ποιότητα της δέσµευσης και εξάρτησης, η οποία έχει για τον υποβαλλόµενο 
σ' αυτή εργαζόµενο συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθµιση της 
σχέσης του µε τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία του από το 
εργατικό δίκαιο. Το ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται από την εκτίµηση των όρων 
και εν γένει συνθηκών παροχής της εργασίας και διαφέρει κατά περίπτωση ανάλογα 
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µε το είδος και τη φύση της εργασίας, συνδυαζόµενο δε µε τις υφιστάµενες ενδείξεις 
εξάρτησης παρέχει ασφαλέστερο κριτήριο για τη διάκριση της εξαρτηµένης εργασίας 
από την ανεξάρτητη. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ. α' του νόµου 
2639/1998 "ρύθµιση εργασιακών σχέσεων ...". "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 παράγραφο 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 παραλείψεως υποβολής της 
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 παραγράφου 1 ή ως συµβάσεις 
εξαρτηµένης εργασίας στην περίπτωση της παραγράφου 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 δεν υποκρύπτεται στις µεταξύ εργοδότη και 
εργαζοµένου συµφωνία σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, στην δε δεύτερη ότι 
πράγµατι υποκρύπτεται τέτοια σύµβαση, και συνεπώς παρέχεται δυνατότητα 
ανταπόδειξης (άρθρο 338 παρ.2 του Κ.Πολ.∆.).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆. αναίρεση επιτρέπεται, αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών. Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση που 
διαπιστώνεται κενό στην ερµηνευοµένη σύµβαση ή γεννάται αµφιβολία για την 
έννοια των βουλήσεων που δηλώθηκαν. Το δικαστήριο, που διαπιστώνει την ύπαρξη 
κενού ή αµφιβολίας, δεν υπόκειται µεν κατά την κρίση του αυτή σε ακυρωτικό 
έλεγχο, αλλά αν παραλείψει, παρά τη διαπίστωση αυτή, να προσφύγει στους κανόνες 
της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών ή παραβιάσει τους κανόνες αυτούς 
µε την εσφαλµένη εξειδίκευση των αορίστων νοµικών εννοιών της καλής πίστεως και 
των συναλλακτικών ηθών, ελέγχεται αναιρετικά για παραβίαση των παραπάνω 
διατάξεων του Α.Κ.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648,  
ΕισΝΑΚ: 38, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Νόµοι: 765/1943, άρθ. 6,  
Νόµοι: 2639/1998, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1835 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Γραφίστρια. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648, 652 του ΑΚ και 6 του, δια της 324/46 Πράξης 
του Υπουργικού Συµβουλίου, κυρωθέντος Ν. 765/1943, που διατηρήθηκε σε ισχύ και 
µετά την εισαγωγή του ΑΚ δυνάµει του άρθρου 38 ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι η 
σύµβαση παροχής εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει όταν ο εργαζόµενος, αντί µισθού 
παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, αδιαφόρως του τρόπου κατά τον οποίο αυτός 
καθορίζεται και καταβάλλεται, υποβαλλόµενος σε νοµική εξάρτηση από τον 
εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του τελευταίου να ασκεί εποπτεία και 
έλεγχο στην παρεχοµένη από το µισθωτό εργασία και να δίδει σ΄ αυτόν οδηγίες ως 
προς το χρόνο, τόπο και τρόπο της παροχής του (βλ. ΑΠ 1204/1995, Ελ∆νη 38.1802, 
ΑΠ 43/1997, Ελ∆νη 38.1551, ΑΠ 1320/1996, Ελ∆νη 38.1094, ΑΠ 1888/83, ∆ΕΝ 
40.1003, Ιωαν. Κουκιάδη «Εργατικό ∆ίκαιο και Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις, εκδ. Β 
Ί 995,σελ. 229 επ.). Αντιθέτως στη σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ο 
εργαζόµενος παρέχει τις υπηρεσίες του έναντι αµοιβής σε άλλο πρόσωπο, 
καθορίζοντας ο ίδιος τον τόπο, χρόνο και τρόπο απασχόλησης του και δεν έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου (βλ. ΑΠ 460/1986 ΕΕ∆ 46.167, ΑΠ 
1457/1984, NοB 33.1005, ΑΠ 1396/1982, ∆ΕΝ 39.43, ΕφΑθ 1905/1996, Ελ∆νη 
39.137, Ντάσιο Εργ. ∆ικ. ∆ίκαιο,εκδ. ∆΄,παρ.8, σελ. 59), χωρίς όµως και στη 
σύµβαση αυτή να αποκλείεται κάποια χαλαρή εξάρτηση του εργαζοµένου µε τον 
εργοδότη (ΑΠ 1898/88, ∆ΕΝ 44.1195). Η µίσθωση ανεξαρτήτων υπηρεσιών 
καθίσταται έκδηλη, όταν ο παρέχων την εργασία διατηρεί ιδία επαγγελµατική στέγη 
και αν εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Τέλος, ο χαρακτηρισµός µιας σύµβασης 
παροχής υπηρεσιών ως σύµβασης εργασίας ή εξαρτηµένης ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών 
δεν δεσµεύεται από το χαρακτηρισµό που έχουν προσδώσει σ΄ αυτήν τα 
συµβαλλόµενα µέρη, εκτός από την περίπτωση που γίνεται ρητός χαρακτηρισµός από 
το νόµο. Το ∆ικαστήριο για να κρίνει αν η επίµαχη σύµβαση είναι εργασίας, έργου ή 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών θα λάβει υπόψη το όλο περιεχόµενο της, ερµηνευόµενο 
όπως απαιτούν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (Βλ. ΑΠ 9852/1989, ΑρχΝ 
41.433), αλλά και οι περιστάσεις υπό τις οποίες έχει αυτή συναφθεί (βλ. ΕφΑθ 
13841/87, ΑρχΝ 39.606).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 652,  
ΕισΝΑΚ: 38, 
Νόµοι: 765/1943,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Σύµβαση εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 889 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Γνωστοποίηση του χρόνου προϋπηρεσίας και της 
οικογενειακής κατάστασης. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της από 12-5-1998 ΣΣΕ "για τους 
όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας", 
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που κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την 11679/1998 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β' 816/6-8-1998), ως και κατά τα ταυτάριθµα 
άρθρα των µεταγενέστερων από 29-7-1999, 22-3-2000 και 14-6-2001 ΣΣΕ, που 
κηρύχθηκαν υποχρεωτικές µε τις 12123/1999, 10931/2000 και 13595/2001 αποφάσεις 
του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ Β' 2122/6-12-1999, 748/16-6-2000 και 1449/22-10-2001), 
η γνωστοποίηση του χρόνου προϋπηρεσίας και της οικογενειακής κατάστασης του 
οδηγού για κατάταξη σε µισθολογική βαθµίδα γίνεται µε παράδοση προς τον 
εργοδότη αφ' ενός υπεύθυνης δηλώσεως του Ν. 1599/1986 και αφ' ετέρου των 
πιστοποιητικών της προηγούµενης εργασίας σε άλλους εργοδότες και των 
ληξιαρχικών πράξεων του γάµου και της γέννησης παιδιών (ΑΠ 1945/2006). Από τη 
ρύθµιση αυτή προκύπτει ότι, προς αποφυγή διενέξεων (ΑΠ 33/2004), η 
γνωστοποίηση αποσκοπεί στο να καθιερώσει ένα ασφαλή τρόπο ενηµέρωσης του 
εργοδότη για τις ως άνω περιστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά τη 
διαµόρφωση των νοµίµων αποδοχών του εργαζοµένου. Γι' αυτό και η υποχρέωση 
καταβολής των αυξηµένων αποδοχών σύµφωνα µε την προϋπηρεσία και τα 
οικογενειακά βάρη αρχίζει από την κατά τα ανωτέρω παράδοση της υπεύθυνης 
δήλωσης και σχετικών πιστοποιητικών. Όπως, όµως, ευλόγως η γνωστοποίηση δεν 
είναι απαραίτητη όταν η προϋπηρεσία έχει διανυθεί στον ίδιο εργοδότη (ΑΠ 
199/2004), εξ ίσου αυτονόητο είναι το ότι οι παραπάνω διατυπώσεις δεν είναι 
απαραίτητο να τηρηθούν, όταν η προϋπηρεσία ή η οικογενειακή κατάσταση του 
οδηγού έχουν καταστεί γνωστές στον εργοδότη (ΑΠ 1417/2006), περιστατικό που 
µπορεί να αποδεικνύεται µε άλλο ασφαλή τρόπο (ΑΠ 1168/2001), όπως µε δικαστική 
οµολογία του εργοδότη (ΑΠ 588/1993) ή µε την παράδοση σ' αυτόν του 
ασφαλιστικού βιβλιαρίου του εργαζοµένου, κατά την πρόσληψη του τελευταίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Νόµοι: 1599/1986,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Χρόνος εργασίας - Υπερεργασία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 253 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερεργασία. ∆ήλη ηµέρα καταβολής. Λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν 
προσκοµίσθηκαν. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Μισθό, κατά την έννοια της ΑΚ 655, αποτελούν και οι αµοιβές που οφείλονται κατά 
νόµο στον εργαζόµενο ως αντάλλαγµα της υπερεργασίας του, της νόµιµης 
υπερωριακής εργασίας και της επιτρεποµένης απασχολήσεώς του σε ηµέρα αργίας. 
Εποµένως και για τις αµοιβές αυτές, τάσσεται από το άρθρο 655 ΑΚ δήλη ηµέρα 
καταβολής, ώστε µε µόνη την πάροδο αυτής να καθίσταται ο εργοδότης υπερήµερος 
και να οφείλει έκτοτε τόκους υπερηµερίας. Αντιθέτως δεν αποτελούν µισθό η 
αποζηµίωση κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισµού, καθώς και η 
προσαύξηση (αστική ποινή) την οποία υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης για 
παράνοµη υπερωριακή εργασία του εργαζοµένου, µε συνέπεια οι τόκοι των εν λόγω 
οφειλών να αρχίζουν από την επίδοση της αγωγής ή την τυχόν προηγηθείσα όχληση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. β' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται 
αν το δικαστήριο παρά το νόµο, έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν, 
ενώ ο αναιρετικός λόγος του ίδιου αριθµού 11 περ. γ του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
δηµιουργείται αν το δικαστήριο της ουσίας παρέλειψε να λάβει υπόψη του, κατά τη 
διαµόρφωση της αποδεικτικής του κρίσεως, αποδεικτικά µέσα που παραδεκτώς και 
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νοµίµως επικαλέσθηκαν οι διάδικοι και τα οποία ήταν χρήσιµα προς άµεση ή έµµεση 
απόδειξη πραγµατικών γεγονότων µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, 
δηλαδή στο διατακτικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως. Ο λόγος αυτός είναι 
αβάσιµος κατ' ουσίαν, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει στην απόφασή του ότι έλαβε 
υπόψη τα συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός 
λόγος ή ότι έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση προσκοµιζόµενα έγγραφα, έστω και 
χωρίς στην απόφαση να γίνεται ειδική µνεία ως χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' 
αυτά εκτός αν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως και, 
ιδίως, από τις αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή 
ορισµένων εγγράφων, οπότε είναι ουσιαστικά βάσιµος ο κρίσιµος λόγος αναιρέσεως. 
- Ο λόγος αναιρέσεως του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση 
ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος και όχι οι αρνητικοί της αγωγής ή ενστάσεως ισχυρισµοί 
και οι συνιστώντες επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου 
εκ της εκτιµήσεως των αποδείξεων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση 
περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Το κατά νόµο δε αναγκαίο 
περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται 
πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην 
καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες. Για το ορισµένο δε του από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 19 λόγου, 
όπως προκύπτει από το συνδυασµό των άρθρων 118 αριθµ. 4, 559 αριθ. 19 και 566 
ΚΠολ∆, πρέπει να προσδιορίζεται στο αναιρετήριο, το ζήτηµα, η επιρροή που ασκεί 
στην έκβαση της δίκης και οι αιτιολογίες που λείπουν καθώς και ποιος είναι ο 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου σε σχέση µε την εφαρµογή του οποίου υπάρχει η 
έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της 
νοµιµότητας του λόγου. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
και αν το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα απ' 
όσα ζητήθηκαν. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το δικαστήριο θεωρείται ότι 
επιδικάζει περισσότερα από όσα ζητήθηκαν και όταν, παρά τον γενόµενο περιορισµό 
του καταψηφιστικού αιτήµατος της αγωγής σε αναγνωριστικό, δέχεται εν όλω ή εν 
µέρει αυτή, ως καταψηφιστική.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 655, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1547 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. 
- Κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν∆ 515/1970, "περί χρονικών ορίων εργασίας 
µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 264 /1973, " 
∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας ) εκδιδοµένων εκάστοτε 
µετά γνώµην του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας δύναται να χορηγείται κατά 
περίπτωσιν άδεια απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και 
εργασιών εν γένει ως και του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., επιπλέον των δι' εκάστην 
κατηγορίαν επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης εις 
περιπτώσεις: α) Επειγούσης φύσεως εργασίας η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται 
απολύτως επιβαλλόµενη ως µη επιδεχόµενη αναβολήν. Β ) Εξαιρετικώς επειγούσης 
ανάγκης εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. ∆ια 
την ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιο των µισθωτών καταβάλλεται 
προσαυξηµένον κατά 75%. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο Υπουργός 
Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το επιτρεπόµενο 
ανώτατο όριο, η απασχόληση των µισθωτών γίνεται νόµιµη σε όλη τη χρονική 
έκταση της, χωρίς να απαιτείται η τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου 
αναγγελίας στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας (ΟλΑΠ 1772 /1981). Οι αποφάσεις 
αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση 
ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και ορισµένους περιοριστικώς αναφερόµενους 
λόγους (επείγουσας φύσεως εργασίας, εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως 
των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση µετά γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να 
αναφέρουν τη συγκεκριµένη επιχείρηση ή τη συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή 
του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν 
του ανωτάτου νοµίµου ηµερήσιου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των 
ωρών της κατά µήνα υπερωριακής απασχόλησης και το χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο θα ισχύσει η απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται 
ονοµαστικώς στην απόφαση, οι εργαζόµενοι που θα εργασθούν υπερωριακώς 
καθόσον αυτό ανάγεται στο διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας 
τους όρους της αποφάσεως, ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης, ποίοι από τους µισθωτούς του θα εργασθούν νοµίµως 
υπερωριακά. Εξάλλου η διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως 
εργασία, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται 
αναβολή, ή εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. ,ανήκει αποκλειστικά στην αρµόδια ∆ιοικητική 
Αρχή, ήτοι στον Υπουργό Εργασίας και η κρίση του περί της συνδροµής της 
ουσιαστικής αυτής προϋπόθεσης δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια (ΑΠ 
1393/2003).  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8,  
Ν∆: 264/1973, άρθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
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Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1602 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. 
- Κατά το άρθρο 1 του Ν. 3385/2005, που αντικατέστησε το άρθρο 4 του Ν. 
2874/2000, "σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο εργασίας 
έως σαράντα (40) ώρες την εβδοµάδα, ο εργαζόµενος µπορεί να απασχολείται πέντε 
(5) επιπλέον ώρες την εβδοµάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι 
ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αµείβονται µε το 
καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και 
δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόµενα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, όρια 
υπερωριακής απασχόλησης. Για όσους εργαζοµένους ισχύει σύστηµα εργασίας έξι (6) 
εργάσιµων ηµερών την εβδοµάδα η σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο 
υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδοµάδα (από 41η έως 48η ώρα)." 2. Η 
πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδοµάδα απασχόληση του µισθωτού στις 
επιχειρήσεις της παραγράφου 1 θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις 
νόµιµες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Για όσους εργαζοµένους 
ισχύει σύστηµα εργασίας έξι (6) εργάσιµων ηµερών την εβδοµάδα, υπερωριακή 
απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών την εβδοµάδα. 
Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθµίσεις για το νόµιµο ηµερήσιο 
ωράριο εργασίας. "3. Μισθωτοί απασχολούµενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε 
ώρα νόµιµης υπερωρίας και µέχρι τη συµπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως 
αµοιβή ίση µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά σαράντα τοις εκατό 
(40%). Η αµοιβή για την πέραν των εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως νόµιµη 
υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 
εξήντα τοις εκατό (60%)." 4. Κάθε ώρα υπερωρίας, για την πραγµατοποίηση της 
οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόµενες από το νόµο διατυπώσεις και διαδικασίες 
έγκρισης, χαρακτηρίζεται εφεξής κατ' εξαίρεση υπερωρία. "5. Για κάθε ώρα κατ' 
εξαίρεση υπερωρίας ο µισθωτός δικαιούται αποζηµίωση ίση µε το καταβαλλόµενο 
ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά ογδόντα τοις εκατό (100%)." Τα ως άνω ποσοστά 
προσαύξησης των 25% και 100%, καθορίσθηκαν µε το άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 
3863/2010 σε 20% και 80%, αντίστοιχα.  
- 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. Η αίτηση, όµως, αυτή πρέπει να είναι 
σαφής και ορισµένη και ειδικότερα αν πρόκειται για επιστροφή χρηµάτων, πρέπει να 
αναγράφεται το ακριβές ποσό που καταβλήθηκε και του οποίου ζητεί η απόδοση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 579, 
Νόµοι: 3385/2005, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
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Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 94 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 435/1976, "Εις πάσαν περίπτωσιν µη νοµίµου 
υπερωριακής απασχολήσεως ο µισθωτός δικαιούται από της πρώτης ώρας, πέραν των 
εκ των αρχών του αδικαιολογήτου πλουτισµού απαιτήσεών του και ίσης, προς 100% 
του καταβαλλοµένου ωροµισθίου του, προσθέτου αποζηµιώσεως". Περαιτέρω, 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 του Π∆ της 27-6/4-7-1932 "περί κωδικοποιήσεως και 
συµπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων", όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 3 του Ν∆ 515/1970 "Υπερωριακή απασχόλησις του προσωπικού συµφώνως 
προς τας διατάξεις του παρόντος επιτρέπεται: α) µετά προηγούµενην επίδοσιν εις την 
αρµοδίαν Επιθεώρησιν Εργασίας (...) εγγράφου αναγγελίας περί της υπερωριακής 
απασχολήσεως, (...) και β) υπό τον όρον ότι τηρείται υπό του οικείου εργοδότου 
ειδικόν βιβλίον υπερωριών υπό τύπον ηµερολογίου, θεωρούµενον υπό της αρµοδίας 
Επιθεωρήσεως Εργασίας, προ πάσης χρησιµοποιήσεώς του". Εξ άλλου, σύµφωνα µε 
το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν∆ 515/1970 "περί χρονικών ορίων εργασίας µισθωτών", όπως 
η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 264/1973 και ήδη 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 παρ.11 του Ν. 3863/2010, "Με αποφάσεις του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδονται κάθε φορά µετά από 
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωση 
άδεια υπερωριακής απασχόλησης των µισθωτών όλων των επιχειρήσεων και 
εργασιών εν γένει, καθώς και του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ επί πλέον των για κάθε 
κατηγορία επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, στις 
περιπτώσεις: α) επείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται 
απολύτως επιβαλλόµενη ως µη επιδεχόµενη αναβολή και β) εξαιρετικά επείγουσας 
εξυπηρέτησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆. Για την κατά 
τα ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση το ωροµίσθιο των µισθωτών καταβάλλεται 
αυξηµένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%)". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, αν 
ο αρµόδιος Υπουργός χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το 
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο, η απασχόληση των µισθωτών καθίσταται νόµιµη σε όλη 
τη χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η εκ µέρους του εργοδότη επίδοση 
εγγράφου αναγγελίας στην αρµοδία επιθεώρηση εργασίας (ΟλΑΠ 1772/1981). Οι εν 
λόγω αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ατοµικές, 
αφορούν σε συγκεκριµένη επιχείρηση ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή των ΝΠ∆∆ και 
στην εξυπηρέτηση περιοριστικώς αναφεροµένων αναγκών, εκδίδονται σε κάθε 
περίπτωση ύστερα από γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να 
αναφέρουν τη συγκεκριµένη επιχείρηση ή τη συγκεκριµένη υπηρεσία, τον αριθµό των 
εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η εργασία πέραν του νοµίµου, µεγίστου 
ωραρίου ηµερήσιας απασχόλησης, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα υπερωριακής 
απασχόλησης και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η απόφαση του 
Υπουργού. Και δεν απαιτείται να προσδιορίζονται στην απόφαση, ονοµαστικώς, οι 
εργαζόµενοι που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθ' όσον ανάγεται στο διευθυντικό 
δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης ως προς τον 
αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης, ποιοι από τους 
µισθωτούς του θα εργασθούν, νοµίµως, υπερωριακά. Εξ άλλου, η διαπίστωση του 
γεγονότος ότι πρόκειται για εργασία επειγούσης φύσεως, η εκτέλεση της οποίας 
κρίνεται απολύτως επιβεβληµένη και δεν επιδέχεται αναβολή ή εξαιρετικώς 
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επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των 
ΝΠ∆∆, ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια διοικητική αρχή, ήτοι στον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του οποίου η κρίση περί της συνδροµής της εν 
λόγω ουσιαστικής προϋποθέσεως δεν ελέγχεται από τα πολιτικά δικαστήρια (ΑΠ 
1807/2011).  
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