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Άδεια εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 304 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χορήγηση ειδικής άδειας στους εργαζόµενους µπροστά σε οθόνες οπτικής 
καταγραφής. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. Προθεσµία 
άσκησης αναίρεσης. 
- Με την 130558/12.6.1989 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, 
Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εργασίας και Υγείας - Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 471/16.6.1989), µε τον τίτλο "Υγιεινή και 
Ασφάλεια των εργαζοµένων στα Μηχανογραφικά Κέντρα του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. 
και ΟΤΑ" και ενόψει της ανάγκης "λήψης πρόσθετων µέτρων για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και του εργασιακού χώρου γενικότερα των εργαζοµένων στα 
Μηχανογραφικά Κέντρα του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και ΟΤΑ", όπως αναφέρεται στο 
προοίµιο της ως άνω ΚΥΑ, ορίστηκε ότι "Χορηγείται στους εργαζόµενους µπροστά 
σε οθόνες οπτικής καταγραφής µία ηµέρα αδείας µετ' αποδοχών ανά δίµηνο πέρα της 
κανονικής ύστερα από αίτηση του εργαζοµένου. Το δικαίωµα αυτό θα πρέπει να 
ασκηθεί εντός του συγκεκριµένου διµήνου, άλλως χάνεται ...". Έτσι, µεταξύ του ΟΤΕ 
ΑΕ και της ΟΜΕ - ΟΤΕ καθορίστηκε: α) Με την Ειδική Συλλογική Σύµβαση 
εργασίας από 7.3.1990 υπό τον όρο 27 ότι: "Χορηγείται στους εργαζόµενους µπροστά 
σε οθόνες οπτικής καταγραφής µία ηµέρα αδείας µετ' αποδοχών ανά δίµηνο πέραν 
της κανονικής, ύστερα από αίτηση του εργαζοµένου", β) µε την Επιχειρησιακή 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας από 10.5.1996 µε τον όρο 28 ότι: "Η ειδική άδεια που 
χορηγείται στο προσωπικό που εργάζεται µπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής, 
σύµφωνα µε τον όρο 27 της από 7.3.1990 ΕΣΣΕ, στα Μ/Κ των ∆/νσεων 
Μηχανογράφησης και καταλόγων επεκτείνεται από 1.9.1996 και στο προσωπικό που 
εργάζεται συνεχώς και κατά πλήρες ωράριο στα Υπεραστικά Κέντρα και Υπηρεσίες 
πληροφοριών καταλόγου (151, 161, 131, 132) Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας. 
Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό που εργάζεται µε τις ίδιες προϋποθέσεις στα 
βλαβοληπτικά κέντρα, σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που θα καθορίσει η 
διοίκηση µε σχετική εγκύκλιο ..." και γ) µε την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση 
εργασίας από 10.6.1999, υπό τον όρο 1 ότι: "Η προβλεπόµενη άδεια µε αποδοχές που 
χορηγήθηκε µε τον όρο 28 της από 10.9.1996 ΕΣΣΕ στο προσωπικό που εργάζεται 
µπροστά σε οθόνες απεικόνισης επεκτείνεται από 1.7.1999 και στο προσωπικό που 
εργάζεται συνεχώς και κατά πλήρες ωράριο στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
(1502, 155 και 158) του Συγκροτήµατος Τηλεγραφικών Ανταποκρίσεων και 
Ναυτιλιακών Επικοινωνιών". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών, αναφορικά 
και µε τις ως άνω ΕΣΣΕ, οι κανονιστικοί όροι των οποίων, κατά νοµοθετική 
εξουσιοδότηση εκ των άρθρων 22 παρ. 2, 23 παρ. 1 του Συντάγµατος και 7 παρ. 1 ν. 
1876/1990, αποτελούν κανόνες ουσιαστικού δικαίου, συνάγεται, ειδικότερα ως προς 
τον παραπάνω όρο 27 της από 7.3.1990 ΕΣΣΕ, κατά λογική - συσταλτική ερµηνεία 
των διατάξεών του, περιορίζουσα την έννοια του γράµµατος αυτών εις το έλασσον, 
το οποίο πράγµατι σκοπήθηκε, ύστερα και από την αναδροµή στα προκαλέσαντα τη 
θέσπισή τους αίτια και στην καταγωγή τους από τις αντίστοιχες διατάξεις της ως άνω 
ΚΥΑ 130558/12.6.1989, ότι την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι εργαζόµενοι στα 
Μηχανογραφικά Κέντρα των ∆/νσεων Μηχανογράφησης και Καταλόγων του Ο.Τ.Ε., 
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µπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής και όχι γενικώς οι εργαζόµενοι µπροστά σε 
οθόνες οπτικής καταγραφής, ενώ και µε τις ως άνω µεταγενέστερες, διαδοχικές ΕΣΣΕ 
από 10.5.1996, ερµηνευτική της πρώτης (από 7.3.1990), υπό τον όρο 28 και από 
10.6.1999, υπό τον όρο 1 επεκτάθηκε ειδικά η επίµαχη παροχή µόνο στις 
αναφερόµενες κατηγορίες εργαζοµένων της αναιρεσείουσας. Εάν την ως άνω ειδική 
άδεια που χορηγήθηκε µε τον όρο 27 της από 7-3-1990 ΕΣΣΕ δικαιούνταν όλοι 
ανεξαιρέτως οι µισθωτοί της αναιρεσείουσας που εργάζονται µπροστά σε οθόνες 
οπτικής καταγραφής, ουδείς λόγος υπήρχε να επεκταθεί ρητά η παροχή αυτή µε τον 
όρο 28 της από 10-5-1996 ΕΣΣΕ και 1 της από 10-6-1999 ΕΣΣΕ στις αναφερόµενες 
σ' αυτές ειδικά και περιοριστικά κατηγορίες εργαζοµένων της αναιρεσείουσας. 
Σηµειώνεται δε ότι η ερµηνεία αυτή των όρων 27 της από 7-3-1990 Ε.Σ.Σ.Ε. και 28 
της από 10-5-1996 Ε.Σ.Σ.Ε. και η περιεχόµενη στον τελευταίο ρύθµιση για την 
επέκταση της ειδικής αδείας µίας ηµέρας ανά δίµηνο στους περιοριστικά 
αναφερόµενους εκεί εργαζοµένους της αναιρεσείουσας δεν αντίκεινται στις διατάξεις 
των διαταγµάτων που εκδόθηκαν σε συµµόρφωση και εναρµόνιση της ελληνικής 
νοµοθεσίας µε την κοινοτική και δη τις αναφερόµενες στην συνέχεια Οδηγίες του 
Συµβουλίου της ΕΟΚ και ήδη Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι διατάξεις αυτές του 
εσωτερικού δικαίου ερµηνεύονται σύµφωνα µε τον σκοπό των Οδηγιών και τις αρχές 
του κοινοτικού δικαίου (ΟλΑΠ 31/2009).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 ΚΠολ∆, εάν αποδεικνύεται 
προαποδεικτικά 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, διατάσσει µε την αναιρετική απόφαση την επαναφορά των 
πραγµάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση. Με την αίτηση 
επαναφοράς ζητείται η απόδοση των καταβληθέντων από την αναιρεσείουσα προς 
τους αναιρεσίβλητους χρηµατικών ποσών, δηλ. του καταβληθέντος κεφαλαίου, των 
τόκων αυτού και των επιδικασθέντων δικαστικών εξόδων, όχι όµως και των επί των 
πρώτων αναλογούντων και παρακρατηθέντων από την αναιρεσείουσα φόρων και 
λοιπών κρατήσεων, τα ποσά των οποίων δεν εισέπραξαν οι αναιρεσίβλητοι (ΟλΑΠ 
31/2009).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 553 παρ. 1 και 321 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι για να 
προσβληθεί µε αναίρεση απόφαση πρωτοβαθµίου πολιτικού δικαστηρίου, που 
εκδόθηκε, όπως στην προκειµένη περίπτωση, κατ' αντιµωλία των διαδίκων, πρέπει να 
είναι τελεσίδικη, τελεσίδικη δε γίνεται η υποκείµενη σε έφεση πρωτόδικη απόφαση 
για κάποια επελθούσα αιτία και δη, εκτός των άλλων, και λόγω παρόδου της 
προθεσµίας για έφεση. Η προθεσµία της έφεσης σε περίπτωση µη επίδοσης της 
απόφασης είναι, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 518 παρ. 2 ΚΠολ∆, τρία 
χρόνια, που αρχίζουν από την δηµοσίευση της απόφασης, µετά την πάροδο των 
οποίων η απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση, γίνεται τελεσίδικη και προσβάλλεται τότε 
παραδεκτά µε αναίρεση. Περαιτέρω, η προθεσµία της αναίρεσης, που αρχίζει µετά 
την πάροδο της προθεσµίας της έφεσης, στην ίδια περίπτωση κατά την οποία δεν 
επιδόθηκε η απόφαση του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, είναι κατά το άρθρο 564 παρ. 
3 ΚΠολ∆ τρία χρόνια και αρχίζει από την δηµοσίευση της απόφασης που περατώνει 
την δίκη, είναι δηλ. συνολικά έξι χρόνια από την δηµοσίευση της προσβαλλοµένης 
πρωτόδικης απόφασης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 518, 553, 559 αριθ. 1, 579, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αµοιβή εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 891 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόσβεση ενοχής µε καταβολή. Καταβολή αποδοχών. Εξοφλητική απόδειξη. 
Ιδιωτικά έγγραφα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αποδεικτική δύναµη 
εγγράφων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 416, 417 παρ.1 και 424 εδ. α' ΑΚ 
συνάγεται ότι η ενοχή αποσβήνεται µε καταβολή, δηλαδή µε εκπλήρωση της παροχής 
που αποτελεί το αντικείµενό της.  
- Ο εργοδότης, ως οφειλέτης του µισθού επί συµβάσεως εργασίας (ΑΚ 648, 653), 
προβαίνοντας σε καταβολή των νοµίµων ή των συµφωνηµένων αποδοχών, έχει το 
δικαίωµα να απαιτήσει από τον εργαζόµενο, ως δανειστή, αντιστοίχως, να υπογράψει 
εξοφλητική απόδειξη. Η απόδειξη πρέπει να είναι αναλυτική, να αναφέρει δηλαδή τα 
επί µέρους ποσά που απαρτίζουν τις καταβληθείσες αποδοχές του εργαζοµένου, 
καθώς και τις αιτίες καταβολής τους.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 445, 457 παρ. 1, 2 και 3 και 458 
ΚΠολ∆ συνάγεται ότι η επίκληση και προσκοµιδή ιδιωτικού εγγράφου προς απόδειξη 
ουσιώδους ισχυρισµού εµπεριέχει ισχυρισµό του διαδίκου ως προς τη γνησιότητα του 
εγγράφου. Ο αντίδικος έχει την υποχρέωση να δηλώσει αµέσως αν αναγνωρίζει ή 
αρνείται τη γνησιότητα της υπογραφής του εγγράφου. Σε περίπτωση αρνήσεως, ο 
διάδικος, που επικαλείται το ιδιωτικό έγγραφο, έχει την υποχρέωση να αποδείξει τη 
γνησιότητα, µε κάθε αποδεικτικό µέσο. Εφ' όσον η γνησιότητα αναγνωρισθεί ή 
αποδειχθεί, το ιδιωτικό έγγραφο αποτελεί πλήρη απόδειξη ως προς το ότι η δήλωση, 
που περιέχει, προέρχεται από τον εκδότη του. Ως προς το ζήτηµα αυτό, της 
προέλευσης, δηλαδή, της δηλώσεως από τον εκδότη του εγγράφου, παράγεται 
αµάχητο τεκµήριο, το οποίο δεν µπορεί να ανατραπεί παρά µόνο µε την προσβολή 
του εγγράφου ως πλαστού (ΚΠολ∆ 460, 461, 463, βλ. ΑΠ 1254/2010). Αντίθετα, ως 
προς την αλήθεια του περιεχοµένου της δηλώσεως, επιτρέπεται ανταπόδειξη, ακόµη 
και χωρίς να προσβληθεί το έγγραφο ως πλαστό. Ειδικότερα, εάν το ιδιωτικό έγγραφο 
είναι εξοφλητική απόδειξη µισθοδοσίας, ο αντίδικος του διαδίκου που το επικαλείται 
διατηρεί τη δυνατότητα να αποδείξει ότι το περιεχόµενό του δεν είναι αληθινό. ∆ιότι, 
στην πραγµατικότητα, ως προς το γεγονός της καταβολής, η εξοφλητική απόδειξη 
αποτελεί εξώδικη οµολογία, η οποία εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο και 
µπορεί να ανακληθεί, όταν δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια (ΚΠολ∆ 352 παρ.2, 
354, βλ. ΑΠ 646/2009).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ.1 εδ. α' ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται 
αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού και όχι δικονοµικού δικαίου.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ.12 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο της ουσίας, κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, αποδίδει σε ορισµένα 
αποδεικτικά µέσα αποδεικτική δύναµη µεγαλύτερη ή µικρότερη από εκείνη που 
καθορίζει ο νόµος, δεσµευτικά γι' αυτά. Ο λόγος αυτός, όµως, δεν ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο, εκτιµώντας ελεύθερα (ΚΠολ∆ 340) συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα, που 
κατά νόµο έχουν την ίδια αποδεικτική δύναµη µεταξύ τους, προσδίδει µεγαλύτερη ή 
µικρότερη αποδεικτική σπουδαιότητα ή αξιοπιστία σε κάποια από αυτά σε σύγκριση 
µε τα υπόλοιπα ή από εκείνη που ο αναιρεσείων θεωρεί ότι αυτά έχουν, αφού η 
εκτίµηση αυτή είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη (ΚΠολ∆ 561 παρ.1).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 416, 417, 424,  
ΚΠολ∆: 445, 457, 458, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 12,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αµοιβή εργασίας - Μισθός 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 599 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μείωση αποδοχών. ΑΜΕΛ Α.Ε θυγατρική της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Προκειµένου οι θυγατρικές µιας εταιρείας να εξαιρεθούν από τον δηµόσιο τοµέα, 
πρέπει αυτό να προβλεφθεί ρητά µε ειδική διάταξη νόµου (του ιδρυτικού τους ή 
άλλου). ∆εν συντρέχουν για την ΑΜΕΛ Α.Ε. λόγοι εξαίρεσης της από τον δηµόσιο 
τοµέα. Μειώσεις αποδοχών. Αντισυνταγµατικότητα και µη εφαρµογή της διάταξης 
του µη εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3833/2010. 
- Mε τον Ν. 1955/1991 Ίδρυση Εταιρείας µε την επωνυµία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Ανώνυµος Εταιρεία και ρύθµιση συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ Α' 112), ιδρύθηκε στην 
Αττική η ανώνυµη εταιρεία "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.", µε σκοπό την µελέτη, 
κατασκευή, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του 
δικτύου υπόγειου σιδηρόδροµου (µετρό). Το σύνολο των µετοχών της εν λόγω 
εταιρείας ανήκει στο ∆ηµόσιο, το οποίο διορίζει και την διοίκηση της ως ο µοναδικός 
µέτοχος. Στο άρθ. 1 παρ. 2 του ως άνω νόµου ορίζεται ότι "η εταιρεία λειτουργεί 
σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία 
των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δεν 
εφαρµόζονται σ' αυτήν οι διατάξεις, που διέπουν εταιρείες που άµεσα ή έµµεσα 
ανήκουν στο ∆ηµόσιο, πλην των ρητά οριζόµενων στον παρόντα νόµο εξαιρέσεων". 
Στη συνέχεια µε τον Ν 2669/1998 "Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών 
Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων" (ΦΕΚ Α' 283) και 
συγκεκριµένα µε το άρθρο 7παρ.2 του νόµου αυτού, ορίστηκε ότι "εντός τριών (3) 
µηνών από την έγκριση του σχεδίου λειτουργίας η Εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
ιδρύει θυγατρική εταιρεία, µε σκοπό τη λειτουργία και εκµετάλλευση των υπό 
κατασκευή γραµµών 2 και 3 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και κάθε επέκτασης τους, 
καθώς και των εγκαταστάσεων, οχηµάτων και των εν γένει υλικών και µέσων". Με το 
άρθρο 14 παρ. 3α' του Ν 2867/2000 (ΦΕΚ Α'273), η προθεσµία ίδρυσης της εταιρείας 
παρατάθηκε µέχρι την 31-12-2000. Σε εκτέλεση των παραπάνω διατάξεων ιδρύθηκε η 
εναγόµενη ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. (ΑΜΕΛ Α.Ε.), η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της 
εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και η διοίκηση της διορίζεται από το ∆ηµόσιο, το 
οποίο αποτελεί και τον µοναδικό της µέτοχο. Όπως προαναφέρθηκε, µε τον Ν. 
1955/1991 η εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, µητρική της εναγόµενης ΑΜΕΛ Α.Ε (νυν 
ΣΤΑ.ΣΥ) εξαιρέθηκε από τον δηµόσιο τοµέα, εξαίρεση όµως που δεν µπορεί να γίνει 
δεκτό ότι επεκτάθηκε αυτοδίκαια και στην ανωτέρω θυγατρική της ΑΜΕΛ Α.Ε., 
όπως ισχυρίζονται οι ενάγοντες επικαλούµενοι την υπ' αριθ. 34/2006 ατοµική 
γνωµοδότηση του ΝΣΚ σύµφωνα µε την οποία η εξαίρεση ορισµένης εταιρείας από 
το δηµόσιο επεκτείνεται αυτόµατα και στις θυγατρικές της καθώς και στις θυγατρικές 
που θα συστήσει µελλοντικά, αφού οι θυγατρικές εταιρείες διαθέτουν ίδια και 
διακριτή, σε σχέση µε την µητρική εταιρεία, νοµική προσωπικότητα, αποτελούν 
δηλαδή αυτοτελή νοµικά πρόσωπα και η σύνδεση τους µε την µητρική εταιρεία 
περιορίζεται στην χρηµατοοικονοµική συµµετοχή της τελευταίας και στον εκ µέρους 
της διορισµό των διοικήσεων των θυγατρικών. Οσοδήποτε στενή σχέση κι αν έχουν, 
ως συνδεδεµένες επιχειρήσεις, η σχέση αυτή πάντως έγκειται αποκλειστικά στην 
πραγµατική (οικονοµική και διοικητική) επιρροή της µητρικής επί των θυγατρικών 
και δεν εκτείνεται και στην νοµική εξάρτηση τους, µε την έννοια της εξάρτησης από 
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τη νοµική µορφή και το νοµικό καθεστώς της µητρικής. Αποτελεί, άλλωστε, κοινό 
τόπο ότι οι θυγατρικές µιας εταιρείας δεν υπάγονται απαραιτήτως στο ίδιο νοµικό 
καθεστώς όπως και η µητρική, αλλά οι εφαρµοστέοι κανόνες καθορίζονται εκάστοτε 
ανάλογα µε το αντικείµενο δραστηριοποίησης, τη νοµική µορφή, το µέγεθος και άλλα 
κριτήρια που κατά περίπτωση θέτει η νοµοθεσία (βλ. την από 05-10-2010 
προσαγόµενη σχετική γνωµοδότηση των καθηγητών της Νοµικής Σχολής του Α.Π.Ο. 
Ι Κ και Κ Χ). Κατά συνέπεια, προκειµένου οι θυγατρικές µιας εταιρείας να 
εξαιρεθούν από τον δηµόσιο τοµέα, πρέπει αυτό να προβλεφθεί ρητά µε ειδική 
διάταξη νόµου (του ιδρυτικού τους ή άλλου). 
- Στο άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγµατος ορίζεται ότι "µε νόµο καθορίζονται οι γενικοί 
όροι εργασίας, που συµπληρώνονται από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας 
συναπτόµενες µε ελεύθερες διαπραγµατεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, µε τους 
κανόνες που θέτει η διαιτησία", ενώ στο άρθρο 28 παρ. 1 εδ. α' ορίζεται ότι "οι γενικά 
παραδεγµένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συµβάσεις, από 
την επικύρωση τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ σύµφωνα µε τους όρους 
καθεµιας, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και 
υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου". Το άρθρο 22 παρ. 2 του 
Συντάγµατος περιορίζει την παντοδυναµία του νοµοθέτη αναφορικά µε τη συλλογική 
αυτονοµία και η συλλογική διαπραγµάτευση αναγνωρίζεται ως ο κύριος ρυθµιστικός 
παράγοντας των εργασιακών σχέσεων µε συνέπεια κανένας όρος συλλογικής 
σύµβασης εργασίας να µην µπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί µε τυπικό νόµο. 
Επιπλέον στο άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζεται ότι το Κράτος λαµβάνει στα 
προσήκοντα µέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την 
ανεµπόδιστη άσκηση των συναφών µε αυτή δικαιωµάτων εναντίον κάθε προσβολής 
τους, µέσα στα όρια του νόµου. 
Τα ανωτέρω ενισχύονται τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 8 της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης Εργασίας (151/1978), οι οποίες επιτάσσουν τον διακανονισµό των όρων 
απασχόλησης στη δηµόσια διοίκηση µε διαπραγµατεύσεις ή διαδικασία 
περιβαλλόµενη από εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αµεροληψίας, όσο και του άρθρου 5 
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 154/1981, το οποίο απαιτεί να λαµβάνονται 
συµβατά µε τις εθνικές συνθήκες µέτρα για την προώθηση της συλλογικής 
διαπραγµάτευσης. Επίσης τα άρθρα 6 και 12 του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Χάρτη του 
Συµβουλίου της Ευρώπης (18.10.1961) που κυρώθηκε µε τον Ν. 1426/1984 (ΦΕΚ Α' 
42), κατοχυρώνουν το ίδιο δικαίωµα, ενώ το άρθρο 7 του ∆ιεθνούς Συµφώνου των 
Ηνωµένων Εθνών για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά ∆ικαιώµατα 
(19.12.1966), το οποίο κυρώθηκε µε τον Ν. 1532/1985 (ΦΕΚ Α'45), αναγνωρίζει "το 
δικαίωµα κάθε προσώπου να απολαµβάνει δίκαιους και ευνοϊκούς όρους εργασίας, οι 
οποίοι να εξασφαλίζουν ειδικότερα αµοιβή, που παρέχει σε όλους τους εργαζοµένους, 
σαν ελάχιστο όριο: ένα µισθό δίκαιο και αµοιβή ίση µε την αξία της εργασίας χωρίς 
καµία διάκριση". 
Στην ειδική διάταξη όµως του άρθρου 106 παρ. 1 εδάφ. α' του Συντάγµατος, ορίζεται 
ότι για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού 
συµφέροντος, το Κράτος προγραµµατίζει και συντονίζει την οικονοµική 
δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη 
όλων των τοµέων της εθνικής οικονοµίας. ∆υνάµει της διατάξεως αυτής, ο νοµοθέτης 
µπορεί να επιβάλει έκτακτα µέτρα οικονοµικής φύσεως για την προστασία της 
Εθνικής Οικονοµίας, όπως και να περιορίσει την συλλογική αυτονοµία που 
καθιερώνεται µε το άρθ. 22 παρ. 2, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκούν ιδιαίτεροι 
λόγοι κοινωνικού συµφέροντος. Η ανωτέρω διάταξη συνάδει µε τις διατάξεις της 
ΕΣ∆Α που ορίζουν ότι η απόσβεση του περιουσιακού δικαιώµατος του µισθού 
δηµοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού επιτρέπεται µόνο για δηµόσια ωφέλεια. 
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Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η επέµβαση στη συλλογική αυτονοµία, πρέπει να 
συνιστά µέτρο όλως εξαιρετικό και να µην υπερβαίνει µία εύλογη χρονική περίοδο, 
να συνοδεύεται δε από επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του επιπέδου ζωής των 
εργαζοµένων, τηρούµενης, σε κάθε περίπτωση, της αρχής της αναλογικότητας η 
οποία αποτελεί συνταγµατικό περιορισµό των νοµοθετικών περιορισµών των 
συνταγµατικών θεµελιωδών δικαιωµάτων, επιτάσσοντας ότι µεταξύ του νόµιµου 
σκοπού που επιδιώκει ένας περιορισµός του δικαιώµατος και του συγκεκριµένου 
περιορισµού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση (Σ. Ματθίας, Ελ∆νη 2006.2). Η 
εφαρµογή της αρχής αυτής θεµελιώνεται αφενός στο εσωτερικό µας δίκαιο και 
συγκεκριµένα στο άρθ. 25 παρ. 1δ' του Συντάγµατος και αφετέρου στις διατάξεις της 
ΕΣ∆Α για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 
ελευθεριών, που έχει κυρωθεί από τη χώρα µας µε τον Ν. 53/1979 και δυνάµει του 
προαναφερθέντος άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγµατος έχει υπερνοµοθετική ισχύ. 
Έτσι, σε περίπτωση µείωσης αποδοχών και επιδοµάτων, πρέπει να εξετάζεται η 
αναλογικότητα του µέτρου προς τον επιδιωκόµενο σκοπό δηµοσίου συµφέροντος και 
να τηρείται η προϋπόθεση ότι τα µέτρα δεν επιφέρουν δυσανάλογη προσβολή, εν 
όψει του επιδιωκόµενου σκοπού, σε συνταγµατικά δικαιώµατα και αγαθά, σε καµµία 
περίπτωση δε δεν δικαιολογείται να καταλύονται θεµελιώδεις διατάξεις του 
Συντάγµατος (όπως οι προεκτεθείσες 22 παρ. 2 και 23 παρ. 1). 
- Για την αντιµετώπιση του ισχυρότατου κλονισµού της δηµοσιονοµικής ισορροπίας 
του Ελληνικού Κράτους και του διαπιστωµένου και ιδιαίτερα αυξηµένου δηµοσίου 
χρέους, ψηφίστηκαν, µεταξύ άλλων, οι επικαλούµενοι από τους ενάγοντες Ν 
3833/2010 "Προστασία της Εθνικής Οικονοµίας - Επείγοντα µέτρα για την 
αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης (ΦΕΚ Α'40) και Ν. 3845/2010 "Μέτρα για 
την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα Κράτη - 
Μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΦΕΚ Α'65). Οι 
νόµοι αυτοί εισάγουν µια σειρά µεταρρυθµίσεων της ελληνικής νοµοθεσίας, οι οποίες 
αποτελούν προϋπόθεση για την εκταµίευση ποσού 110 δις Ευρώ, ποσό το οποίο 
κρίθηκε αναγκαίο για την αντιµετώπιση του εξαιρετικά υψηλού δηµοσίου 
ελλείµµατος και κυρίως την αποφυγή της χρεωκοπίας της χώρας. Ειδικότερα, στο 
άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 3833/2010 ορίζεται ότι "οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, 
επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη 
ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο 
συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε ατοµική σύµβαση 
εργασίας ή συµφωνία προβλεπόµενα των εργαζοµένων χωρίς εξαίρεση, σε Νοµικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται 
τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 του Ν 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α), 
µειώνονται κατά ποσοστό επτά τοις εκατό (7%). Τα επιδόµατα των Χριστουγέννων, 
Πάσχα και αδείας µειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα. Από τη 
µείωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα επιδόµατα που 
συνδέονται µε την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα 
συνδεόµενα µε το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους και το µεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών τους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και της παραγράφου 
4, κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής 
σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής σύµβασης εργασίας ή 
συµφωνίας". 
Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι τα µέτρα που προβλέπονται µε τις ως άνω 
διατάξεις, περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, µειώσεις αποδοχών και επιδοµάτων καθώς 
και περιορισµούς στα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα µε συνέπεια 
τον κλονισµό του επιπέδου κατοχύρωσης των εν λόγων δικαιωµάτων. Στις 
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εισηγητικές εκθέσεις των παραπάνω νόµων, εκτίθεται µια σειρά λόγων που 
δικαιολογούν την θέσπιση των ληφθέντων µε τις διατάξεις τους µέτρων: µέτρα 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής για την αντιµετώπιση της οξείας δηµοσιονοµικής 
κρίσης, αποτροπή του κινδύνου πτώχευσης της χώρας, εξυγίανση των δηµοσίων 
οικονοµικών κατά τρόπο βιώσιµο και διατηρήσιµο, υποστηρίζεται δε στις εν λόγω 
εισηγητικές εκθέσεις, ότι τα µέτρα αυτά ήταν επιβεβληµένα για την ενεργοποίηση 
του Ευρωπαϊκού µηχανισµού στήριξης της οικονοµίας και αποτελούν αντικείµενο 
διεθνών δεσµεύσεων που ανέλαβε η χώρα και υποχρέωση της που απορρέει από την 
ιδιότητα της ως µέλους της Ε.Ε. και της Ο.Ν.Ε. Από τις ίδιες αιτιολογικές εκθέσεις 
προκύπτει ότι οι περικοπές αποδοχών και επιδοµάτων που έχουν ορισθεί µε τους 
ανωτέρω νόµους (ιδίως τον Ν. 3833/2010) έχουν ως βάση την δηµοσιονοµική 
κατάσταση της χώρας και την δανειακή της αφερεγγυότητα και δεν έχουν ληφθεί επί 
της ουσίας για το γενικό δηµόσιο ή εθνικό συµφέρον. Ειδικότερα για τα µέτρα που 
αφορούν τις παρεµβάσεις στην εργατική νοµοθεσία, στην σχετική εισηγητική έκθεση 
επισηµαίνεται ότι οι αλλαγές αυτές κρίνονται αναγκαίες προκειµένου να σταλεί το 
µήνυµα ότι η Χώρα έχει λάβει την απόφαση να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της, 
να προσελκύσει επενδύσεις και έτσι να προωθήσει την απασχόληση και την 
αναπτυξιακή της προοπτική προς όφελος των αδύνατων πολιτών. Στους λόγους όµως 
του γενικότερου συµφέροντος δεν εντάσσεται η αποστολή µηνύµατος προς τους 
εταίρους ότι η Χώρα επιθυµεί να γίνει πιο ανταγωνιστική, ενώ δεν µπορεί να 
παραβλεφθεί ότι η ικανοποίηση ή µη κοινωνικών δικαιωµάτων, επειδή τα δικαιώµατα 
αυτά συνάπτονται σε µεγάλο βαθµό µε παροχές, µε την οργάνωση υπηρεσιών και 
θεσµών που αποβλέπουν στην κάλυψη τους, συναρτάται άµεσα µε τους διαθέσιµους 
πόρους, µε τον βαθµό οικονοµικής ανάπτυξης µιας δεδοµένης κοινωνίας (Μνηµόνιο 
και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα Εισηγ. Β. Ανδρουλάκης, πάρεδρος ΣτΕ). Με βάση τα 
προεκτεθέντα, η αιτιολογία της αναγκαιότητας για τη λήψη των επίδικων µέτρων που 
αφορούν τις µειώσεις των αποδοχών και επιδοµάτων των εργαζοµένων που 
προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις, χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, είναι 
προφανώς ελλιπής, λαµβανοµένου υπόψιν ότι τα µέτρα αυτά καταργούν τις 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις, τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και ουσιαστικά 
την συνδικαλιστική ελευθερία και συλλογική αυτονοµία, είναι δε αντίθετα µε τις 
∆ιεθνείς Συµβάσεις, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, που έχει συνάψει η Ελλάδα και που 
δυνάµει του άρθρου 28παρ.1 του Συντάγµατος έχουν αποκτήσει υπερνοµοθετική 
ισχύ. 
Όπως ανωτέρω επισηµάνθηκε, το άρθρο 106 παρ. 1 εδάφ. α' του Συντάγµατος ορίζει 
ότι ο νοµοθέτης µπορεί, χάριν του εθνικού συµφέροντος, να περιορίσει την 
συλλογική αυτονοµία που καθιερώνεται µε το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγµατος, για 
περιορισµένο και εύλογο χρονικό διάστηµα και πάντα µε την προϋπόθεση της 
τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, η εφαρµογή της οποίας θεµελιώνεται στο 
άρθρο 25 παρ. 1 εδάφ. δ' του Συντάγµατος και τις διατάξεις της ΕΣ∆Α (Ν. 53/1979) 
που κατισχύουν κάθε άλλου κοινού νόµου. Όµως οι ένδικες διατάξεις, ακόµα και αν 
γίνει δεκτό ότι έχουν τεθεί χάριν του εθνικού συµφέροντος, πέραν του ότι δεν είναι 
συµβατές µε τις διεθνείς συµβάσεις που η Ελλάδα έχει υπογράψει στο πλαίσιο της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπως προαναφέρθηκαν, επιφέρουν δυσµενείς για 
τους εργαζόµενους τροποποιήσεις χωρίς να εγγυώνται ότι ο περιορισµός των 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων έχει περιορισµένο χρονικό ορίζοντα ώστε να είναι 
συνταγµατικά ανεκτή η επέµβαση στη συλλογική αυτονοµία µε αποτέλεσµα να 
καταλύονται στην πραγµατικότητα οι επίµαχες συνταγµατικές διατάξεις των άρθρων 
22 παρ. 2 και 23 παρ. 1 του Συντάγµατος (βλ. ως άνω εισηγ. Β. Ανδρουλάκη). Κατά 
συνέπεια, µε τα επίδικα µέτρα παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας καθώς, εκτός 
από την παραπάνω ανεπίτρεπτη µονιµότητα του χαρακτήρα τους, δεν βρίσκονται σε 
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αντιστοιχία µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ούτε συνοδεύονται µε αντισταθµιστικά 
µέτρα (µείωση τιµών, άµεσων και έµµεσων φόρων κλπ.) και εγγυήσεις για την 
προστασία ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού της χώρας. Αντίθετα, όπως είναι 
γνωστό, επιβάλλονται στους πολίτες ταυτόχρονα µε µια σειρά ιδιαίτερα σκληρών 
φοροεισπρακτικών µέτρων που προβλέπουν µείωση ή κατάργηση αφορολόγητων 
ορίων και τα οποία πλήττουν τις πλέον ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες την 
προστασία των οποίων έπρεπε να εγγυώνται και να διαφυλάττουν. 
Επιπρόσθετα, είναι προφανές ότι η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3833/2010 
σύµφωνα µε την οποία καθιερώνεται µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων που 
υπάγονται στη ρύθµιση του εν λόγω άρθρου, κατά γενικευµένο ποσοστό 7% καθώς 
και των επιδοµάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας κατά επίσης γενικό ποσοστό 
30%, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος σύµφωνα µε το οποίο οι 
Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα δηµόσια βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις τους. Η 
µείωση των αποδοχών και των ως άνω επιδοµάτων κατά το ίδιο γενικό ποσοστό που 
καταλαµβάνει τόσο τους υψηλόµισθους όσο και τους χαµηλόµισθους εργαζόµενους, 
αντίκειται στην ανωτέρω διάταξη και οδηγεί τους µεν υψηλόµισθους στο να 
εξακολουθούν να διατηρούν ένα ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, 
ενώ τους χαµηλόµισθους, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα µεγάλο µέρος του 
ελληνικού πληθυσµού, το οποίο στο όνοµα του γενικού συµφέροντος έπρεπε να 
προστατεύεται, τους οδηγούν στην κοινωνική και οικονοµική εξαθλίωση αφού 
εκµηδενίζουν στην ουσία τις αποδοχές τους και τους αναγκάζουν, κατά παράβαση 
της ως άνω διάταξης, να συνεισφέρουν στα δηµόσια βάρη κατά φανερή αναντιστοιχία 
µε τις δυνάµεις τους, ενισχύοντας δε την άποψη ότι η αιτιολογία της λήψης των 
οριζόµενων µε τις ένδικες διατάξεις µέτρων που εδράζεται στο δηµόσιο συµφέρον, 
είναι προβληµατική και ελλιπής. Παράλληλα δε µε το άρθρο 4παρ.5 του 
Συντάγµατος, παραβιάζεται και το άρθρο 7 του ∆ιεθνούς Συµφώνου των Ηνωµένων 
Εθνών για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά ∆ικαιώµατα (19.12.1966), το 
οποίο κυρώθηκε µε τον Ν. 1532/1985 (ΦΕΚ Α'45) και αναγνωρίζει το δικαίωµα για 
δίκαιους και ευνοϊκούς όρους εργασίας που εξασφαλίζουν δίκαιο µισθό, αφού οι 
καταβαλλόµενες, µετά τις επίµαχες µειώσεις, αποδοχές, δεν αναλογούν πλέον στην 
αξία της παρεχόµενης εργασίας. 
- Ο ισχυρισµός των εναγόντων περί µη εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 5 
του Ν. 3833/2010 (βάσει της οποίας η εναγόµενη µείωσε τις αποδοχές τους) ως 
αντισυνταγµατικής, πρέπει να γίνει δεκτός και η υπό κρίση αγωγή, η οποία είναι 
νόµιµη (πλην του ισχυρισµού των εναγόντων περί εξαιρέσεως της εναγόµενης από 
τον δηµόσιο τοµέα), στηριζόµενη στις διατάξεις που προαναφέρθηκαν και αυτές των 
άρθρων 361, 648επ., 341, 345, 436 ΑΚ, 907, 908 και 176 ΚΠολ∆, πρέπει να γίνει 
δεκτή ως νοµικά και ουσιαστικά βάσιµη και να υποχρεωθεί η εναγόµενη να 
καταβάλει σε κάθε έναν από τους ενάγοντες τα ποσά τα οποία αναλογούν στην 
διαφορά που προκύπτει από την µείωση των αποδοχών τους τον µήνα Ιούνιο του 
έτους 2010 σε σχέση µε αυτές που λάµβαναν τον Μάιο του ίδιου έτους, κατά τον 
οποίο η εναγόµενη εφάρµοζε την ισχύουσα ΕΣΣΕ των ετών 2008 - 2009 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 341, 345, 361, 436, 648 επ.,  
ΚΠολ∆: 14, 33, 176, 907, 908, 
ΕισΝΚΠολ∆: 71,  
Σ: 22, 23, 28, 106, 
Νόµοι: 1426/1984,  
Νόµοι: 1532/1985,  
Νόµοι: 1955/1991, άρθ. 1, 7, 14,  
Νόµοι: 2479/1997, άρθ. 6,  
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Νόµοι: 2669/1998, άρθ. 7Α, 
Νόµοι: 2669/1998, άρθ. 7, 
Νόµοι: 2867/2000, άρθ. 14,  
Νόµοι: 3833/2010, άρθ. 1, 
Νόµοι: 3845/2010,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρχή της ίσης µεταχείρισης - ∆ικαιολογηµένη άνιση µεταχείριση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1689 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρχή της ίσης µεταχείρισης. Ειδικευόµενοι ιατροί. Εφηµερίες. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 1 και 22 παράγραφος 1β του 
Συντάγµατος, η δεύτερη των οποίων αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της θεσπιζοµένης 
µε την πρώτη αρχής της ισότητας και εφαρµόζεται επί µισθωτών απασχολουµένων µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, επιβάλλεται στον νοµοθέτη η θέσπιση ίσης 
αµοιβής για τους εργαζοµένους, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλης διακρίσεως, εφόσον 
όµως παρέχουν την ίδια ποιοτική και ποσοτική εργασία, εργαζόµενοι κάτω από τις 
ίδιες συνθήκες και µε τα αυτά προσόντα (ΟλΑΠ 13/2003). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 
45 παρ. 1 του Ν. 3205/2003 (Μισθολογικά λειτουργών, υπαλλήλων δηµοσίου κ.λπ.). 
"Η συµµετοχή των ιατρών του ΕΣΥ, των µελών ∆ΕΠ τµηµάτων ιατρικής και όλων 
των ιατρών, που µε οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκοµεία, στο 
πρόγραµµα εφηµεριών, είναι υποχρεωτική για όλους τους βαθµούς και βαθµίδες, 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες", κατά δε την παράγραφο 44 περ. δ 
του ίδιου νόµου, " το ωροµίσθιο των εφηµεριών υπολογίζεται µε συντελεστή 0,0059 
επί του βασικού µισθού, που κατέχει ο δικαιούχος. Το ωροµίσθιο και οι 
προσαυξήσεις των εφηµεριών δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών". Εξάλλου, κατά την παρ. 1 του άρθρου 16 
του ίδιου, ως άνω, νόµου, " η καθιέρωση µε αµοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της 
υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και ο. Τ 
.Α. επιτρέπεται µόνο για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται µε 
απόφαση του καθ` ύλην αρµόδιου Υπουργού στην οποία αναφέρονται σαφή και 
συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το 
Κανονικό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων, το 
χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους µέσα στα όρια των 
πιστώσεων του Προϋπολογισµού τους, µη επιτρεποµένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων. "Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευµατινής 
υπερωριακής εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ώρες µηνιαίως 
ανά υπάλληλο.", κατά δε την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, "το ωροµίσθιο ορίζεται 
σε 1/200 του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου της κατηγορίας κάθε 
υπαλλήλου. Το ίδιο ηµεροµίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους, αποσπασµένους σε 
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, µε βάση το µισθολογικό κλιµάκιο, που 
αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του, σε συνάρτηση και µε τα τυπικά τους προσόντα". 
Τέλος, κατά το άρθρο 35 παρ. 1 Ν. 3252|2004: " Μόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούν 
σε Ν.Π.∆.∆. και σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και µόνιµοι υγειονοµικοί υπάλληλοι του Ι.Κ.Α., οι 
οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής, µπορούν να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας 
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη 
του ΚΕ.Σ.Υ., ως υπεράριθµοι άµισθοι. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται υποχρεωτικά 
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από την υπηρεσία τους εκπαιδευτική άδεια µε αποδοχές, ισόχρονη µε τη διάρκεια της 
ειδίκευσής τους, µετά το τέλος της οποίας έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 7 
του άρθρου 58 του Ν. 2683/1999. Η τοποθέτηση των ειδικευοµένων γίνεται µε 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".  
- Ο εκκαλών δεν υπάγεται στο ίδιο ενιαίο µισθολογικό καθεστώς µε τους άλλους 
ειδικευόµενους γιατρούς που λαµβάνουν την ένδικη µισθολογική παροχή 
(αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας) σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν. 3205/2003 και 
η µη χορήγηση της παροχής αυτής βάσει της προαναφερόµενης διάταξης και στον 
εκκαλούντα, ο οποίος υπάγεται στην κατηγορία του δηµοσίου υπαλλήλου µε 
διαφορετική µισθολογική µεταχείριση, δεν ενέχει παραβίαση της συνταγµατικής 
αρχής της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης έναντι αυτών (ΑΠ 1593/2009 ο.π.). 
Ειδικότερα, ο εκκαλών παρέχει µεν την ίδια εργασία µε τους άλλους ειδικευόµενους 
γιατρούς αλλά οι αποδοχές του είναι διαφορετικές από των άλλων γιατρών, αφού µε 
την απόφαση τοποθέτησης τους ορίζεται ότι αµείβονται µε τις αποδοχές της 
οργανικής θέσεως την οποία κατέχουν. Εξάλλου και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης 
του είναι διαφορετικές από τους άλλους γιατρούς. Ο εκκαλών και όλοι οι µόνιµοι 
δηµόσιοι υπάλληλοι που έχουν αποκτήσει κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους 
πτυχίο ιατρικής έχουν την δυνατότητα του αµέσου διορισµού τους, χωρίς καµία 
αναµονή, σε αντίθεση µε τους άλλους γιατρούς, σε θέση αµίσθων ειδικευόµενων 
βάσει του άρθρου 35 του Ν. 3252/2004. Επίσης, µετά το πέρας της άσκησης τους 
διατηρούν τη θέση του µονίµου δηµοσίου υπαλλήλου. Συνεπώς, και οι όροι 
απασχολήσεως και απολαβών του εκκαλούντος είναι διαφορετικοί από τους άλλους 
ειδικευόµενους γιατρούς και η άρνηση του εφεσίβλητου να υπολογίσει τις εφηµερίες 
του εκκαλούντος, σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν. 3205/2003 δεν αποτελεί 
παραβίαση της αρχής της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης του Συντάγµατος. 
∆ιατάξεις: 
Σ: 4, 22,  
ΑΚ: 904, 
Νόµοι: 3205/2003, άρθ. 16, 45,  
Νόµοι: 3252/2004, άρθ. 35, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ανεισµός εργασίας - Υποχρεώσεις εργοδοτών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 92 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ανεισµός εργαζοµένου. Εθελουσία αποχώρηση. Φορολογία. Στοιχεία αγωγής. 
Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
- Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2238/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 
παρ. 8 και 9 του Ν. 3091/2002, "Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περιπτώσεως 
γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουµένης της 
φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται στους 
δικαιούχους µε βάση α) το άρθρο 1 του Β∆ 16/18 Ιουλίου 1920, β) το Ν. 2112/1920, 
γ) το άρθρο 94 του Ν∆ 3026/1954. Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι τοις 
εκατό (20%) στο καθαρό ποσό της αποζηµιώσεως µετά την αφαίρεση ποσού είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ και παρακρατείται κατά την πληρωµή της στο δικαιούχο. Με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45, 
οι διατάξεις αυτής της περιπτώσεως, εφαρµόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ 
αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιοδήποτε λόγο 
διακοπής της σχέσεως, η οποία συνδέει το φορέα µε το δικαιούχο της αποζηµιώσεως. 
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Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζηµιώσεως υπερβαίνει εκείνο 
που θα έπρεπε να του καταβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό 
ποσό της αποζηµιώσεως που του καταβάλλεται φορολογείται µε τον πιο πάνω 
συντελεστή". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει µεν ότι υπόχρεος έναντι του 
δηµοσίου προς καταβολή του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος είναι ο δικαιούχος 
της αποζηµιώσεως, ο δε εργοδότης υποχρεούται απλώς να παρακρατήσει το φόρο 
αυτόν κατά την πληρωµή της αποζηµιώσεως στο δικαιούχο, πλην όµως, δεν 
αντίκειται στις εν λόγω διατάξεις, η ενοχικού χαρακτήρα συµφωνία, που καταρτίζεται 
µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου-δικαιούχου, βάσει της αρχής της ελευθερίας των 
συµβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ), µε την οποία συµφωνείται η καταβολή στο δικαιούχο 
ολόκληρης της αποζηµιώσεως, χωρίς την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου, τον 
οποίο αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στο δηµόσιο ο εργοδότης. Και 
τούτο, διότι η εν λόγω συµφωνία ισχύει µόνο στις σχέσεις µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών και δε µεταβάλλεται µε αυτήν ο εκ του νόµου έναντι του 
δηµοσίου υπόχρεος σε καταβολή του αναλογούντος στην αποζηµίωση φόρου. ∆εν 
µπορεί δε να συναχθεί επιχείρηµα υπέρ της αντίθετης απόψεως, από τη διάταξη του 
άρθρου 15 παρ. 1 του Ν∆ 4444/1964 κατά την οποία, "απαγορεύεται η εκ µέρους των 
επιχειρήσεων, των πάσης φύσεως οργανισµών και εν γένει εργοδοτών καταβολή εις 
βάρος των επιχειρήσεων κ.λ.π. του φόρου εισοδήµατος επί των αποδοχών του 
προσωπικού των ως και του φόρου του αναλογούντος επί των λοιπών εισοδηµάτων 
αυτού", καθόσον ως κύρωση για την παράβαση της διατάξεως αυτής ορίζεται µε την 
ίδια τη διάταξη όχι η ακυρότητα της σχετικής συµφωνίας µεταξύ εργοδότη και 
εργαζοµένου, αλλά η µη έκπτωση των καταβληθέντων για την αιτία αυτή ποσών ως 
δαπάνη της επιχειρήσεως.  
- Κατά το άρθρο 216 ΚΠολ∆, η αγωγή, για να είναι ορισµένη, πρέπει (εκτός των 
στοιχείων που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117), α) σαφή έκθεση των γεγονότων, που 
θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από 
τον ενάγοντα, κατά του εναγοµένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της 
διαφοράς και γ) ορισµένο αίτηµα. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, όταν το δικαστήριο 
της ουσίας παραβίασε ευθέως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ευθεία παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου υπάρχει, όταν το δικαστήριο βάσει των παραδοχών του 
στη συγκεκριµένη περίπτωση, παρέλειψε να εφαρµόσει ένα ουσιαστικό κανόνα 
δικαίου, ο οποίος ήταν εφαρµοστέος, ή εφάρµοσε ουσιαστικό κανόνα δικαίου, τον 
οποίο, βάσει των παραδοχών του δεν έπρεπε να εφαρµόσει. Ειδικότερα το δικαστήριο 
παραβιάζει τους ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών, που εισάγουν οι 
διατάξεις 173 και 200 ΑΚ, όταν, αν και διαπιστώνει ανέλεγκτα, έστω και έµµεσα, την 
ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας στις δηλώσεις βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων και 
εντεύθεν την ανάγκη συµπληρώσεως ή ερµηνείας αυτών, παραλείπει να προσφύγει 
για τη συµπλήρωση ή ερµηνεία τους, στις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ ή 
προσφεύγει στην εφαρµογή των διατάξεων αυτών και τη συµπλήρωση ή ερµηνεία της 
δικαιοπραξίας, καίτοι δέχεται, επίσης ανελέγκτως, ότι η δικαιοπραξία είναι πλήρης 
και σαφής και δεν έχει ανάγκη συµπληρώσεως ή ερµηνείας, αφού ληφθούν υπόψη 
και τα συναλλακτικά ήθη, ως στοιχεία προσδιοριστικά της καλής πίστεως. Οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών παραβιάζονται ευθέως και όταν το 
ερµηνευτικό πόρισµα, στο οποίο, µετά από ερµηνεία της δικαιοπραξίας, κατέληξε το 
δικαστήριο δεν είναι σύµφωνο προς την καλή πίστη αφού ληφθούν υπόψη και τα 
συναλλακτικά ήθη. Επίσης, οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών 
παραβιάζονται εκ πλαγίου, υπό την έννοια ότι η απόφαση του δικαστηρίου στερείται 
νοµίµου βάσεως, κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ όταν στην απόφασή 
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του δεν διευκρινίζεται αν στη δικαιοπραξία υπάρχει ή όχι κενό ή ασάφεια και 
εντεύθεν ανάγκη συµπληρώσεως ή ερµηνείας της και παρά ταύτα εφαρµόζει ή 
παραλείπει την εφαρµογή των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
Περαιτέρω, η εκτίµηση του δικαστηρίου της ουσίας για ύπαρξη κενού στην 
δικαιοπρακτική δήλωση βουλήσεως ή ασάφειας στην διατύπωση αυτής και για τον 
λόγο αυτό η προσφυγή στους ερµηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ 
για τη συµπλήρωση του κενού ή την άρση της ασάφειας, δεν υπόκειται στον έλεγχο 
του Αρείου Πάγου, εκτός αν, από όσα το δικαστήριο της ουσίας δέχεται, δεν 
διευκρινίζεται η θέση του στο ζήτηµα αν υπάρχει ή όχι κενό ή ασάφεια στη δήλωση 
βουλήσεως, αφού από την καταφατική ή αποφατική απάντηση στο ζήτηµα αυτό, 
εξαρτάται αν θα εφαρµοστούν ή όχι οι παραπάνω ερµηνευτικές διατάξεις. 
Παραβιάζονται οµοίως οι διατάξεις των άρθρων αυτών στην περίπτωση που το 
δικαστήριο της ουσίας, παρά την διαπίστωση, έστω και έµµεση, κενού ή αµφιβολίας 
για την έννοια της δικαιοπραξίας, είτε παραλείπει να προσφύγει εις αυτές για να 
διαπιστώσει την αληθινή βούληση των δικαιοπρακτησάντων ή δεν παραθέτει στην 
απόφασή του πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή των 
διατάξεων αυτών, είτε προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους. (ΟλΑΠ 26/2004, ΑΠ 
493/2008, ΑΠ 329/2008, 254/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 361,  
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2206/1994, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2336/1998, άρθ. 12, 13, 
Νόµοι: 2837/2000, άρθ. 10, 
Νόµοι: 3193/2003, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ηµόσιο - Ανώτατο όριο αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1621 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανώτατο όριο αποζηµίωσης µισθωτών δηµόσιου τοµέα. ΟΤΕ. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ:  
ΚΠολ∆: 104, 
ΑΝ: 173/1967, άρθ. 2, 3, 
ΑΝ: 99/1967,  
Ν∆: 165/1973, άρθ. 54, 
Νόµοι: 1876/1990, άρθ.7, 
Νόµοι: 2167/1993,  
Νόµοι: 2257/1994,  
Νόµοι: 3144/2003, άρθ. 21, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1427 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- ∆ικηγορική αµοιβή. Εξώδικες εργασίες. Παροχή συµβουλών. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 2, 38, 39, 46, 49, 63, 91, 92, 94, 175 και 176 
του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν∆ 3026/1954) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 
648 επ. και 713 επ. ΑΚ, προκύπτει ότι ο δικηγόρος, ενεργώντας ελεύθερα έναντι του 
πελάτη του και µη διατελώντας σε σχέση εξαρτήσεως, είναι άµισθος δηµόσιος 
λειτουργός, ενώ η µεταξύ τους σχέση χαρακτηρίζεται ως αµειβόµενη εντολή και 
δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του αµοιβή για κάθε εργασία δικαστική ή 
εξώδικη. Η αµοιβή του δικηγόρου για τις υπηρεσίες που προσέφερε καθορίζεται µε 
συµφωνία µεταξύ αυτού και του εντολέα του, ο οποίος οφείλει την αµοιβή, εφόσον 
έδωσε εντολή επ΄ ονόµατι και για λογαριασµό του, ανεξάρτητα από το εάν είναι 
διάδικος. Αν δεν υπάρχει ειδική συµφωνία, το ελάχιστο της αµοιβής ορίζεται κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 99 επ. Κώδικα ∆ικηγόρων. 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 άνω Κώδικα αποδεικνύεται µε κάθε είδους 
έγγραφα, µε απλές επιστολές, καθώς και µε όρκο και οµολογία (ΑΠ 372/2000 Ελ∆νη 
2000.1323).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 156 και 157 του ίδιου ως άνω Κώδικα ∆ικηγόρων 
προκύπτει ότι στην κατηγορία των εξώδικων εργασιών ανήκουν και οι υπηρεσίες 
δικηγόρων που χωρίς η παροχή τους να επιφυλάσσεται αποκλειστικά σε αυτούς από 
το νόµο και να προβλέπεται γι΄ αυτές κατώτατο όριο αµοιβής, συνδέονται στενά µε 
άλλες για τις οποίες υπάρχει η πιο πάνω πρόβλεψη ή πρόκειται για υπηρεσίες που η 
διεξαγωγή τους προϋποθέτει νοµική ενασχόληση και επιµέλεια (ΑΠ 1272/1987 
Ελ∆νη 1988.678).  
- Η αµοιβή του δικηγόρου για παροχή συµβουλής, κατά το άρθρο 156 του ίδιου ως 
άνω Κώδικα, οφείλεται όταν σε αυτή και µόνον περιορίζεται η ενέργεια του 
δικηγόρου, χωρίς να επακολουθήσει άλλη δικαστική ή εξώδικη αµειβόµενη ενέργεια 
(ΑΠ 360/1996 Ελ∆νη 1997.580, ΑΠ 1028/1993 Ελ∆νη 35.1567). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648 επ., 713, 
Κωδ∆ικ: 1, 2, 38, 39, 46, 49, 63, 91, 92, 94, 95, 99, 156, 157, 175, 176, 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2010, σελίδα 794, σχολιασµός *  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Εργολαβία δίκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 590 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργολαβία δίκης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 2, 38, 39, 46, 49, 63, 91, 92 και 94 του 
Κώδικα περί ∆ικηγόρων, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. και 713 
επ. του ΑΚ προκύπτει ότι ο δικηγόρος ενεργώντας ελεύθερα έναντι του πελάτη του 
και µη διατελώντας σε σχέση εξαρτήσεως, είναι άµισθος δηµόσιος λειτουργός, ενώ η 
µεταξύ τους σχέση χαρακτηρίζεται ως αµειβόµενη εντολή και δικαιούται να λάβει 
από τον εντολέα του αµοιβή για κάθε εργασία δικαστική ή εξώδικη. Η αµοιβή του 
δικηγόρου για τις υπηρεσίες που πρόσφερε καθορίζεται µε συµφωνία µεταξύ αυτού 
και του εντολέα του, ο οποίος οφείλει την αµοιβή ,εφόσον έδωσε την εντολή επ' 
ονόµατι και για λογαριασµό του, ανεξάρτητα από το αν είναι διάδικος. Αν δεν 
υπάρχει ειδική συµφωνία, το ελάχιστο της αµοιβής ορίζεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 99 επ. του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Κατά τη διάταξη του άρθρου 92 παρ. 3 
του ίδιου Κώδικα, επιτρέπεται συµφωνία που εξαρτά την αµοιβή ή το είδος αυτής 
από την έκβαση της δίκης ή του αποτελέσµατος ή από οποιαδήποτε άλλη αίρεση, 
κατά δε τη διάταξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου συµφωνία που εξαρτά την αµοιβή 
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από την έκβαση της δίκης τότε µόνο ισχύει, όταν ο δικηγόρος ανέλαβε την 
υποχρέωση να διεξαγάγει τη δίκη µέχρι τελεσιδικίας, χωρίς σε περίπτωση αποτυχίας 
να λάβει κάποια αµοιβή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η αµοιβή του δικηγόρου, 
ο οποίος ανέλαβε εργολαβικά τη διεξαγωγή της δίκης ή τη διεκπεραίωση της 
εργασίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 20% του αντικειµένου της δίκης, η δε 
σχετική απαίτηση τελεί υπό την αναβλητική αίρεση και γεννιέται όταν διεξαχθεί 
επιτυχώς η δίκη ή επιλυθεί µε συµβιβασµό η διαφορά ή περατωθεί η εργασία. Ως 
επιτυχή έκβαση της δίκης (άρα και ως πλήρωση της αιρέσεως ,κατά την έννοια των 
πιο πάνω διατάξεων), νοείται το στάδιο της διαδικασίας κατά το οποίο ο εντολέας 
έχει τελεσίδικα δικαιωθεί από τις ενέργειες του εντολοδόχου δικηγόρου µε 
ικανοποιητική δικαστική επίλυση της διαφοράς. Το αυτό όµως ισχύει και στην 
περίπτωση συµφωνίας που εξαρτά την αµοιβή από το αποτέλεσµα της εργασίας, 
ανεξάρτητα από τη διεξαγωγή ή µη δίκης, όπως επί εξώδικης λύσης της διαφοράς, 
διότι και στην περίπτωση αυτή συντρέχει ο ίδιος λόγος, δηλαδή η προστασία νοµικής 
συµπαράστασης και βοήθειας από δικηγόρο χάριν του γενικότερου δηµοσίου 
συµφέροντος. Η σχετική περί εργολαβίας δίκη συµφωνία δεν προϋποθέτει για το 
κύρος της την τήρηση έγγραφου τύπου, αφού η δικονοµικού χαρακτήρα διάταξη του 
άρθρου 95 παρ. 2 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, µε την οποία περιοριζόταν η απόδειξη 
της συµφωνίας αυτής, µόνο µε έγγραφα ή όρκο και οµολογία, θεωρείται καταργηµένη 
από την εισαγωγή του ΚΠολ∆, κατ' εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 38 του 
ΕισΝΑΚ, εκτός αν αφορά εργατικές διαφορές οπότε η συµφωνία του εργαζόµενου µε 
το δικηγόρο πρέπει, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ίδιου άρθρου (92) του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων, να καταρτισθεί εγγράφως.  
- Η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου από τον αρ. 1 του άρθρου 559 του 
ΚΠολ∆ µπορεί να έχει ως περιεχόµενο και την αιτίαση ότι η αγωγή επί της οποίας 
έκρινε το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, απορρίφθηκε ως µη 
νόµιµη, ενώ ήταν νόµιµη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648 επ., 713 επ.,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Κωδ∆ικ: 1, 2, 38, 39, 46, 49, 63, 91, 92, 94, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Πάγια αντιµισθία 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 110 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έµµισθη εντολή δικηγόρου. Εικονική λύση της σύµβασης. Σύναψη νέας σύµβασης 
µε θυγατρική εταιρεία του εργοδότη. Περιορισµός αιτήµατος της αγωγής. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 3,4 και 5 Ν. 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: α) 
η επί παγία, ετήσια ή µηνιαία, αντιµισθία παροχή καθαρώς νοµικών εργασιών, είτε ως 
δικαστικού ή νοµικού συµβούλου, είτε ως δικηγόρου, β) απαγορεύεται η συµφωνία 
περί παροχής νοµικών υπηρεσιών µε πάγια περιοδική αµοιβή υπό προθεσµίαν. 
Τοιαύτη υπό προθεσµία σύµβαση και προ του Κώδικος γενοµένη θεωρείται ως 
αορίστου χρόνου.  
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι: ι) η παροχή νοµικών υπηρεσιών από δικηγόρο 
µε περιοδική αµοιβή είναι επιτρεπτή και έγκυρη µόνο µε τη µορφή της σύµβασης 
έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου και 2) η σύµβαση έργου ως και η συµφωνία 



 

[17] 
 

παροχής νοµικών υπηρεσιών µε πάγια αντιµισθία για ορισµένο χρόνο αποτελούν 
απαγορευµένες µορφές συµβατικής απασχόλησης του δικηγόρου, τυχόν δε 
συναπτόµενες θεωρούνται εξ υπαρχής, από την κατάρτιση τους, ως συµβάσεις µε το 
παραπάνω αναγκαστικό περιεχόµενο, δηλ. ως συµβάσεις έµµισθης εντολής παροχής 
νοµικών υπηρεσιών µε πάγια αντιµισθία για αόριστο χρόνο. Εξάλλου, η πρόσληψη 
δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία από νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, όπως 
αυτός προσδιορίζεται στα άρθρα, 9 Ν. 1232/1982, 9 παρ. 6 Ν. 1256/1982, 51 παρ. 1 
Ν. 1892/1990, γίνεται µε επιλογή ύστερα από προκήρυξη, κατά τη διαδικασία του 
άρθρου 11 Ν. 1649/1986, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο ι8 Ν. 1868/1989, οι 
δε προσλήψεις που γίνονται µετά την 10.10.89, ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του Ν. 
1868/1989, χωρίς τη διατύπωση αυτή είναι άκυρες. Εξαίρεση όµως ισχύει για τους 
νοµικούς συµβούλους, δηλαδή τους δικηγόρους, οι οποίοι, άσχετα από τον τίτλο που 
κατέχουν και το χαρακτηρισµό που τους δόθηκε κατά την πρόσληψη τους ή και 
µεταγενέστερα, δεν ασχολούνται κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς 
τον εντολέα τους, µε τη δικαστική εκπροσώπηση και το χειρισµό δικαστικών 
υποθέσεων αυτού έναντι τρίτων, αλλά περιορίζονται αποκλειστικά στην παροχή 
συµβουλών ή γνωµοδοτήσεων σε αυτόν και τα όργανα του ή και στην κατεύθυνση 
του χειρισµού των υποθέσεων από άλλους δικηγόρους, για τους οποίους δεν ισχύει η 
παραπάνω διαδικασία προσλήψεως τους. Στις περιπτώσεις αυτές εποµένως οι 
δικηγόροι µπορούν να προσλαµβάνονται χωρίς τις παραπάνω διατυπώσεις (ΟλΑΠ 
25/2002 και ΑΠ 1619/2011,1515/2006 και 229/2004).  
- Ως εργοδότης θεωρείται, κατά την επιστήµη του Εργατικού ∆ικαίου, ελλείψει 
γενικού νοµοθετικού ορισµού της εννοίας αυτού, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
στην υπηρεσία του οποίου διατελεί, µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας, άλλο φυσικό 
πρόσωπο, το οποίο του παρέχει την εργασία αυτή και όχι απαραιτήτως το πρόσωπο 
εκείνο το οποίο προέβη στην πρόσληψη του (ΑΠ 1290/2010, ΑΠ 873/2009, ΕΕµπ∆ 
2009.822, ΕφΑθ 3479/2007, ∆ΕΕ 2008, 236, ΕφΠειρ 78/1999, δηµοσίευση ΝΟΜΟΣ, 
επίσης Σχέδιο Κωδ. Εργασίας 1973, αριθµ. 8, Καποδίστρια, ΕρµΑΚ αρθρ. 648, 
αριθµ. 25, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, ΑΚ αρθρ. 648 εδ. 36, ∆εληγιάννη, Μαθ. 
Εργατικού ∆ικαίου, σ. 234, Καλοµοίρη, Βασικαί έννοιαι Ελληνικού Εργατικού 
∆ικαίου, σ. 49, Στυλ. Βλαστού, Ατοµικό Εργατικό ∆ίκαιο, παρ. 301 επ.). Εποµένως, ο 
«αντισυµβαλλόµενος» του εργαζοµένου στη σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας, δεν 
σηµαίνει πάντοτε ότι είναι ο εργοδότης, αλλά θα πρέπει στο πρόσωπο αυτού να 
συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια αυτού, όπως 
προαναφέρθηκαν. Συνεπώς, εργοδότης είναι το πρόσωπο υπέρ του οποίου θεωρείται 
ότι παρέχεται η εργασία του µισθωτού, δηλαδή το πρόσωπο που αποκοµίζει όφελος 
από την εργασία αυτή και ασκεί το διευθυντικό δικαίωµα, δηλαδή το δικαίωµα να 
καθορίζει το είδος, τον τόπο, το χρόνο, την έκταση της υποχρεώσεως του 
εργαζοµένου προς εργασία και τις συνθήκες παροχής της. ∆εν εντάσσονται στην 
έννοια του εργοδότη και συνεπώς η εµπλοκή τους στη σχέση εργασίας δε συνιστά 
µεταβολή του προσώπου του εργοδότη, µεταξύ άλλων, το πρόσωπο που απλώς 
µισθοδοτεί το µισθωτό (Β. ∆ούκα Μεταβίβαση Επιχείρησης και Ατοµικές Σχέσεις 
εργασίας σελ 167). Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και επί της συµβάσεως 
έµµισθης εντολής επί παγία αντιµισθία κατά τις ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της σχέσης αυτής σε σχέση µε 
τη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 223 και 295 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι ο ενάγων µπορεί να περιορίσει το αίτηµα της αγωγής και ότι ο 
περιορισµός αυτός συνιστά µερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής κατά το 
αίτηµα που περιορίστηκε, το οποίο θεωρείται από την αρχή ότι δεν ασκήθηκε. Με την 
παραίτηση, όµως, δεν πρέπει να προκαλείται αοριστία ως προς το υπόλοιπο τµήµα 
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της αγωγής, που εµποδίζει τη συγκεκριµενοποίηση της διαφοράς, η οποία έχει αχθεί 
σε δικαστική κρίση. Όταν το αγωγικό αίτηµα συντίθεται από περισσότερα κονδύλια, 
ο περιορισµός του επιχειρείται παραδεκτά µόνον εφόσον διευκρινίζεται σε ποια 
κονδύλια αφορά ή όταν περιορίζεται αναλόγως κατά ποσοστό του όλου αιτήµατος 
και επέρχεται έτσι αντίστοιχη µείωση όλων των κονδυλίων (ΟλΑΠ 30/2007, ΑΠ 
1314/2009 και 1871/2005).  
∆ιατάξεις: 
Κωδ∆ικ: 63,  
ΚΠολ∆: 223, 295, 
Νόµοι: 1232/1982, άρθ. 9, 
Νόµοι: 1256/1982, άρθ. 9,  
Νόµοι: 1649/1986, άρθ. 11,  
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 51,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικηγόροι - ∆ικηγορική αµοιβή - Σύµβαση έµµισθης εντολής δικηγόρου 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1407 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση δικηγόρου λόγω συνταξιοδότησης. ∆εν επιτρέπεται η προσωρινή 
αποζηµίωση. 
- Η συγκεκριµένη απαίτηση του αιτούντος, την προσωρινή επιδίκαση της οποίας 
επιδιώκει, δεν µπορεί να υπαχθεί σε καµία από τις περιοριστικά αναφερόµενες 
περιπτώσεις του άρθρου 728 ΚΠολ∆ και ειδικότερα στις περιπτώσεις των εδαφίων γ' 
και δ' , σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν στη µείζονα σκέψη, δεδοµένου ότι πρόκειται για 
έµµισθη εντολή και η αξίωση του αιτούντος αφορά αποζηµίωση του άρθρου 94 του 
Κώδικα περί ∆ικηγόρων, λόγω συνταξιοδότησής του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 339, 648 επ., 713 επ.,  
ΚΠολ∆: 682, 728,  
Κωδ∆ικ: 1, 2, 38, 44, 63Α, 94,  
Νόµοι: 1908/1980, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: ΝοΒ 2012, σελίδα 895, σχολιασµός Μιχαηλ Πολυκ. Μαργαρίτης  
 
Επιχειρησιακή συνήθεια - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 258 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επιχειρησιακή συνήθεια. Αναίρεση κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων καθώς 
και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων. 
- Η επιχειρησιακή συνήθεια, δηλ. η πρακτική που έχει διαµορφωθεί από 
µακροχρόνιο, οµοιόµορφο χειρισµό ορισµένων ζητηµάτων που ανάγονται στις 
σχέσεις εργοδότη και µισθωτού µέσα στον χώρο της επιχείρησης δεν αποτελεί από 
µόνη της πηγή γένεσης αξιώσεων, αλλά µπορεί ν' αποτελέσει βάση σιωπηρής 
συµφωνίας. Αυτό συµβαίνει, όταν ο εργοδότης, είτε ρητά µε ανακοίνωσή του 
υπόσχεται στους εργαζοµένους την χορήγηση µελλοντικών παροχών υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, είτε χωρίς θετική υπόσχεση χορηγεί συνεχώς τέτοιες, οπότε η αποδοχή 
των παροχών αυτών από τους εργαζοµένους παρέχει την βάση συµβατικής 
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δέσµευσης και αφαιρεί από την πράξη τον χαρακτήρα της µονοµερούς και, συνεπώς, 
ανακλητής παροχής. Προϋπόθεση και κύριο αντικείµενο της επιχειρησιακής 
συνήθειας είναι οι οικειοθελείς παροχές του εργοδότη, δηλ. οι πέραν του µισθού 
παροχές, στις οποίες αυτός προβαίνει προς τους εργαζοµένους χωρίς να έχει νοµική 
δέσµευση. Οι παροχές αυτές, και αν ακόµη καταβάλλονται τακτικά επί ορισµένο 
χρονικό διάστηµα διατηρούν τον χαρακτήρα τους ως οικειοθελών, αν αυτή είναι η 
βούληση των µερών και ιδίως αν ο εργοδότης έχει επιφυλάξει σ' αυτόν το δικαίωµα 
ανάκλησής τους. Στην περίπτωση αυτή από την δηµιουργηθείσα επιχειρησιακή 
συνήθεια δεν µπορεί ν' ανακύψει σιωπηρή συµφωνία και κατ' επέκταση συµβατική 
δέσµευση του εργοδότη για συνέχιση της καταβολής των παροχών αυτών. Κατά 
συνέπεια η από τον εργοδότη κατ' ενάσκηση του πηγάζοντος από τα άρθ. 648 και 652 
ΑΚ διευθυντικού δικαιώµατός του, διακοπή ή τροποποίηση µιας τέτοιας παροχής δεν 
συνιστά µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων της εργασιακής σχέσης και εντεύθεν 
δεν θεµελιώνει τα εκ του άρθ. 7 Ν. 2112/1920 δικαιώµατα του εργαζοµένου ούτε 
αξίωση για την συνέχιση της καταβολής µιας τέτοιας παροχής.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 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 κλπ. 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 η δεν ήταν καθ' ύλην αρµόδιο 
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 αναίρεσης κατά 
των αναφεροµένων εκεί αποφάσεων και αποκλείουν την εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθ. 559 ΚΠολ∆ που αναφέρονται στους λόγους αναίρεσης των αποφάσεων των 
λοιπών δικαστηρίων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 652,  
ΚΠολ∆: 560, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό ατύχηµα - Υπαιτιότητα εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 875 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Εργατικό ατύχηµα. Συνυπαιτιότητα. Ευθύνη κυρίου του έργου. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά µεν το άρθρο 914 ΑΚ όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, κατά δε το άρθρο 922 του ίδιου κώδικα ο κύριος ή ο 
προστήσας κάποιον άλλον σε µια υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή 
ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνοµα κατά την υπηρεσία του. Πρόστηση είναι 
η τοποθέτηση, διορισµός, χρησιµοποίηση από ένα πρόσωπο (τον προστήσαντα) ενός 
άλλου προσώπου (του προστηθέντος) σε θέση ή απασχόληση (διαρκή ή µεµονωµένη 
εργασία) που αποβλέπει στη διεκπεραίωση υποθέσεως ή υποθέσεων και γενικότερα 
στην εξυπηρέτηση των επαγγελµατικών, οικονοµικών ή άλλων συµφερόντων του 
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πρώτου (προστήσαντος). Εξάλλου από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 
922, 681, 688-691 Α.Κ. προκύπτει ότι γενικώς ο εργολάβος, αφού δεν εξαρτάται από 
τον εργοδότη, δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση προστήσεως µαζί του και 
συνεπώς είναι ανεύθυνος ο εργοδότης για τις υπαίτιες και άδικες πράξεις του 
εργολάβου ή των από αυτόν προστηθέντων προσώπων κατά την εκτέλεση του έργου. 
Στην περίπτωση όµως κατά την οποία ο εργοδότης έχει επιφυλάξει στον εαυτό του τη 
διεύθυνση και επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου, ο εργολάβος, αφού υπακούει στις 
οδηγίες του, θεωρείται προστηθείς (ΑΠ 1328/2010). Είναι δε αδιάφορος ο τρόπος 
παροχής των οδηγιών και εντολών του προστήσαντος, οι οποίες µπορεί να 
παρέχονται και µέσω τρίτου προσώπου που έχει ορισθεί από τον προστήσαντα, όπως 
είναι και ο επιβλέπων µηχανικός στις οικοδοµικές εργασίες, αρκεί ο προστηθείς να 
υποχρεούται στην εκτέλεσή τους (ΑΠ 1876/1999).  
- Kατά το άρθρο 300 εδ.α ΑΚ αν εκείνος που ζηµιώθηκε συντέλεσε από δικό του 
πταίσµα στη ζηµία ή την έκτασή της, το δικαστήριο µπορεί να µην επιδικάσει 
αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό της.  
- Kατά τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 1396/1983 "1. Σε περίπτωση που δεν ανατίθεται 
η εκτέλεση ολόκληρου του έργου σ' έναν εργολάβο, ο κύριος του έργου είναι 
υποχρεωµένος να λαµβάνει πριν από την εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή 
υπεργολάβου τµήµατος του έργου και να τηρεί, όσο διαρκεί το έργο αυτού, όλα τα 
µέτρα ασφαλείας τα οποία του υποδεικνύει ο επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν 
αφορούν σε τµήµατα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν εργολάβοι ή 
υπεργολάβοι. 2. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών ο κύριος του έργου είναι 
υποχρεωµένος να λάβει όλα τα µέτρα τα οποία του υποδεικνύει εγγράφως ο 
επιβλέπων το έργο και να τα διατηρεί αναλλοίωτα καθόλη τη διάρκεια της διακοπής. 
3. Πριν από την έναρξη των εργασιών που διακόπηκαν ο κύριος του έργου είναι 
υποχρεωµένος να ειδοποιήσει εγγράφως τον επιβλέποντα το έργο". Κατά δε τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ίδιου νόµου "Ο εργολάβος και υπεργολάβος τµήµατος 
του έργου είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται: 1. Να λαµβάνουν και να τηρούν όλα 
τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που ανέλαβαν, ανεξάρτητα 
εάν αυτό εκτελείται ολόκληρο ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους. 2. Να τηρούν, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 
επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο αρθρ. 7 του νόµου αυτού και αφορούν στο 
τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 3. Να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της επιστήµης και της τέχνης, τη µελέτη µέτρων ασφαλείας που ορίζεται στο αρθρ. 6 
του παρόντος, εφόσον αφορά στο τµήµα του έργου το οποίο έχουν αναλάβει".  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Με τον όρο 
πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την 
ιστορική βάση (εποµένως στηρίζουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως αλλά όχι και οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, 
ενστάσεως ή αντενστάσεως (ΑΠ 399/ 2011). Ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν 
στοιχειοθετείται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον 
απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του 
δεν είναι ρητή αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της αποφάσεως (ΟλΑΠ 25/2003, 
ΑΠ 399/2011).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.11 περ. γ ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
παρέχεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι 
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Εξάλλου από τις συνδυασµένες διατάξεις 
των άρθρων 335 και 338 έως και 340 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο της 
ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για τους πραγµατικούς 



 

[21] 
 

ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία νόµιµα 
επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς να επιβάλλεται να γίνεται ειδική 
αναφορά και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, αρκεί να καθίσταται 
αδιστάκτως βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της αποφάσεως ότι συνεκτιµήθηκαν όλα 
τα νοµίµως προσκοµισθέντα µε επίκληση από τους διαδίκους αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 
295/ 2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 300, 681, 688 - 691, 914, 922,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό ατύχηµα - Υπαιτιότητα εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 876 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Ευθύνη εργοδότη. Τήρηση κανόνων ασφαλείας. Στοιχεία 
αγωγής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 922 ΑΚ "Ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε µια υπηρεσία 
ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον 
παράνοµα κατά την υπηρεσία του. Πρόστηση είναι η τοποθέτηση, διορισµός, 
χρησιµοποίηση από ένα πρόσωπο (τον προστήσαντα) ενός άλλου προσώπου (του 
προστηθέντος) σε θέση ή απασχόληση (διαρκή ή µεµονωµένη εργασία) που 
αποβλέπει στη διεκπεραίωση υποθέσεως ή υποθέσεων και γενικότερα στην 
εξυπηρέτηση των επαγγελµατικών, οικονοµικών ή άλλων συµφερόντων του πρώτου 
(προστήσαντος). Εξάλλου από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 922, 681, 
688-691 Α.Κ. προκύπτει ότι γενικώς ο εργολάβος, αφού δεν εξαρτάται από τον 
εργοδότη, δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση προστήσεως µαζί του και συνεπώς 
είναι ανεύθυνος ο εργοδότης για τις υπαίτιες και άδικες πράξεις του εργολάβου ή των 
από αυτόν προστηθέντων προσώπων κατά την εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση 
όµως κατά την οποία ο εργοδότης έχει επιφυλάξει στον εαυτό του τη διεύθυνση και 
επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου, ο εργολάβος, αφού υπακούει στις οδηγίες του, 
θεωρείται προστηθείς (ΑΠ 1328/2010). Είναι δε αδιάφορος ο τρόπος παροχής των 
οδηγιών και εντολών του προστήσαντος, οι οποίες µπορεί να παρέχονται και µέσω 
τρίτου προσώπου που έχει ορισθεί από τον προστήσαντα, όπως είναι και ο επιβλέπων 
µηχανικός στις οικοδοµικές εργασίες, αρκεί ο προστηθείς να υποχρεούται στην 
εκτέλεσή τους (ΑΠ 1876/1999).  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 1396/1983 "1. Σε περίπτωση που δεν ανατίθεται 
η εκτέλεση ολόκληρου του έργου σ' έναν εργολάβο, ο κύριος του έργου είναι 
υποχρεωµένος να λαµβάνει πριν από την εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή 
υπεργολάβου τµήµατος του έργου και να τηρεί, όσο διαρκεί το έργο αυτού, όλα τα 
µέτρα ασφαλείας τα οποία του υποδεικνύει ο επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν 
αφορούν σε τµήµατα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν εργολάβοι ή 
υπεργολάβοι. 2. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών ο κύριος του έργου είναι 
υποχρεωµένος να λάβει όλα τα µέτρα τα οποία του υποδεικνύει εγγράφως ο 
επιβλέπων το έργο και να τα διατηρεί αναλλοίωτα καθόλη τη διάρκεια της διακοπής. 
3. Πριν από την έναρξη των εργασιών που διακόπηκαν ο κύριος του έργου είναι 
υποχρεωµένος να ειδοποιήσει εγγράφως τον επιβλέποντα το έργο". Εξάλλου κατά τις 
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διατάξεις του άρθρου 5 του ίδιου νόµου "Ο εργολάβος και υπεργολάβος τµήµατος 
του έργου είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται: 1. Να λαµβάνουν και να τηρούν όλα 
τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που ανέλαβαν, ανεξάρτητα 
εάν αυτό εκτελείται ολόκληρο ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους. 2. Να τηρούν, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 
επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο αρθρ. 7 του νόµου αυτού και αφορούν στο 
τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 3. Να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της επιστήµης και της τέχνης, τη µελέτη µέτρων ασφαλείας που ορίζεται στο αρθρ. 6 
του παρόντος, εφόσον αφορά στο τµήµα του έργου το οποίο έχουν αναλάβει".  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ η αγωγή πρέπει να περιέχει, πλην 
άλλων στοιχείων, σαφή έκθεση των γεγονότων που τη θεµελιώνουν σύµφωνα µε το 
νόµο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου. 
Τέτοια έκθεση των απαραιτήτων κατά νόµο γεγονότων θεωρείται ότι υπάρχει και 
όταν ιστορικά αναφέρεται στην αγωγή η χαρακτηριστικά περιγραφόµενη µε αυτά 
ορισµένη έννοια που αποτελεί στοιχείο του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα 
δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόµενό της είναι αναµφίβολα γνωστό, αφού 
τα προκαθορισµένα χαρακτηριστικά στοιχεία µιας τέτοιας έννοιας υπονοούνται µε τη 
χρησιµοποίηση της λέξεως µε την οποία αυτή δηλώνεται (ΑΠ 1876/1999).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Με τον όρο 
πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την 
ιστορική βάση (εποµένως στηρίζουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως αλλά όχι και οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, 
ενστάσεως ή αντενστάσεως (ΑΠ 399/ 2011). Ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν 
στοιχειοθετείται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον 
απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του 
δεν είναι ρητή αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της αποφάσεως (ΟλΑΠ 25/2003, 
ΑΠ 399/2011).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της 
αποδόσεως από το δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, κατά την έννοια των 
άρθρων 339 και 432 του ίδιου κώδικα, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως 
διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για 
τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, 
από την εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω 
και εσφαλµένα, καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό 
ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, 
η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση 
του για τον αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο 
λόγο από το έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση, η οποία δεν 
συντρέχει, όταν το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, 
χωρίς να εξαίρεται η σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή 
αναλήθεια του γεγονότος που αποδείχθηκε, γιατί, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του (ΑΠ 
828/2010).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, όπως ίσχυε πριν από την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 17 παρ. 2 ν. 2915/2001 (και σύµφωνα µε τη 
διαχρονικού δικαίου διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 του ίδιου νόµου εφαρµόζεται 
στην προκειµένη υπόθεση, η οποία ήταν εκκρεµής την 1-1-2002, οπότε άρχισε η 
ισχύς του πιο πάνω νόµου) αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο 
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δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά 
χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. Κατά την έννοια της πρώτης 
περιπτώσεως της διατάξεως αυτής ο σχετικός λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς ισχυρισµούς οι οποίοι τείνουν σε 
θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα 
πράγµατα αυτά ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε την απόδειξη 
γι' αυτά (ΑΠ 96/2010).  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 569 παρ.1 και 2 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι οι πρόσθετοι 
λόγοι αναιρέσεως είναι απαράδεκτοι εφόσον δεν αφορούν τα ίδια κεφάλαια της 
αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως που προσβάλλονται µε την κύρια αίτηση 
αναιρέσεως ή τα κεφάλαια εκείνα που συνέχονται αναγκαστικά µε αυτά (ΑΠ 9/2010). 
∆ιαφορετικά και µη αναγκαίως συνεχόµενα κεφάλαια της προσβαλλοµένης είναι τα 
περισσότερα κεφάλαια αυτής περί αποζηµιώσεως (ΑΠ 738/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 681, 688, 689, 690, 691, 914, 922, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 20, 569, 
Νόµοι: 1396/1983, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 115 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Μέτρα ασφαλείας σε 
οικοδοµές. Πταίσµα περισσοτέρων στην επέλευση εργατικού ατυχήµατος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και 
υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη 
µε εκείνες των άρθρων 297, 298, 299, 300, 330 και 932 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει 
ότι προϋποθέσεις της υποχρεώσεως προς αποζηµίωση, ή χρηµατικής ικανοποίησης 
λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, είναι: 1) ζηµιογόνος συµπεριφορά (πράξη ή 
παράλειψη), 2) παράνοµος χαρακτήρας της πράξεως ή παραλείψεως, 3) υπαιτιότητα, 
4) ζηµία και 5) πρόσφορος αιτιώδης σύνδεσµος, µεταξύ ζηµιογόνου συµπεριφοράς 
(νόµιµου λόγου ευθύνης) και αποτελέσµατος (ζηµίας). Στην έννοια της υπαιτιότητας 
περιλαµβάνεται ο δόλος και η αµέλεια (υπό διάφορες µορφές της). Η αµέλεια, ο 
ορισµός της οποίας δίδεται στο άρθρο 330 εδ. 2 του ΑΚ (µη καταβολή της επιµέλειας 
που απαιτείται στις συναλλαγές), είναι παρά ταύτα αόριστη νοµική έννοια, της οποίας 
απαιτείται εκάστοτε εξειδίκευση, µε βάση τα διδάγµατα της κοινής πείρας. Αν το 
ζηµιογόνο αποτέλεσµα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα (αµέλεια) του 
παθόντος, δεν οφείλεται αποζηµίωση, ή χρηµατική ικανοποίηση, ενώ, εάν 
διαπιστωθεί συντρέχον πταίσµα αυτού, το δικαστήριο µπορεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 
300 και 932 ΑΚ, να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση ή να 
µειώσει το ποσά αυτά. ∆εν υφίσταται όµως τέτοια αποκλειστική υπαιτιότητα του 
παθόντος, όταν το ζηµιογόνο αποτέλεσµα οφείλεται σε συγκλίνουσα αµέλεια 
περισσοτέρων υποχρέων προς ενέργεια της πράξεως που παραλήφθηκε, από την 
οποία µπορούσε να αποτραπεί το αποτέλεσµα αυτό. Εξάλλου, η ζηµιογόνος 
συµπεριφορά που συνίσταται σε υπαίτια παράλειψη, αµέλεια και εντεύθεν 
υποχρέωση αποζηµιώσεως ή χρηµατικής ικανοποιήσεως, υφίσταται, µόνο όταν 
υπήρχε υποχρέωση του υπαιτίου, προς ενέργεια της πράξεως που παραλείφθηκε, από 
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το νόµο ή δικαιοπραξία ή την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη 
και ιδία την προηγούµενη συµπεριφορά του (υπαίτιου), από την οποία δηµιουργήθηκε 
κατάσταση, η οποία επέβαλε τη λήψη µέτρων προς αποτροπή του απειλούµενου 
κινδύνου. Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η παράνοµος και υπαίτια 
συµπεριφορά του ευθυνόµενου προσώπου ήταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας, ικανή και µπορούσε, κατά την συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, να 
επιφέρει 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 στον έλεγχο του Αρείου Πάγου γιατί είναι κρίση νοµική, 
αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων 
της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας.  
- Από τις πιο πάνω διατάξεις σε συνδυασµό µε το άρθρο 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 του όρους ασφάλειας των εργαζοµένων και εξ αιτίας της µη τηρήσεως αυτών, 
αναφέρονται στην επιδίκαση αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και όχι και στη 
χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, 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 ικανοποίησης 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 (άρθρο 922 ΑΚ) µε την έννοια της διάταξης του 
άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή της υπαίτιας ζηµιογόνου πράξης ή παράλειψης και όχι µόνο 
η ειδική αµέλεια περί την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 
551/1915. Τέτοιο πταίσµα, προκειµένου περί οικοδοµικών εν γένει εργασιών, 
θεµελιώνεται και από τη µη τήρηση των διατάξεων του Π.∆. 778/1980 "περί µέτρων 
ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" από τους κατά νόµο 
υπεύθυνους του έργου. 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, οι οποίες είναι 1. να λαµβάνει πριν από την 
εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή υπεργολάβου τµήµατος του έργου και να τηρεί, όσο 
διαρκεί το έργο αυτού, όλα τα µέτρα ασφαλείας, τα οποία του υποδεικνύει ο 
επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν αφορούν σε τµήµατα του έργου που ανέλαβαν 
και εκτελούν εργολάβοι, ή υπεργολάβοι. 2. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών να 
λάβει όλα τα µέτρα, τα οποία του υποδεικνύει εγγράφως ο επιβλέπων το έργο και να 
τα διατηρεί αναλλοίωτα καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπής. 3. Πριν από την έναρξη 
των εργασιών που διακόπηκαν να ειδοποιήσει εγγράφως τον επιβλέποντα το έργο και 
γ) στο άρθρο 7, τις υποχρεώσεις του επιβλέποντος µηχανικού, οι οποίες είναι: 1. Να 
δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, 
για την εκτέλεση εργασιών αντιστηρίξεων, σταθερών ικριωµάτων και πίνακα 
διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος. Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών πριν 
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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. Περαιτέρω, µε τα άρθρα 1, 78, 79 και 111 του Π∆ 1073/1981 "περί µέτρων 
ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως 
έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού" ορίζεται ότι: "Επί των πάσης φύσεως 
εργοταξιακών έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού, συµπεριλαµβανοµένων 
και των οικοδοµικών τοιούτων, τηρούνται υπό των κατά νόµων υπευθύνων, πέραν 
των διατάξεων του Π∆ 778/1980 "περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
οικοδοµικών εργασιών", και αι ειδικαί διατάξεις των εποµένων άρθρων (αρ. 1). ∆ια 
την πρόληψιν ατυχηµάτων από άµεσον ή έµµεσον επαφήν ή προσέγγισιν προς δίκτυα 
ή λοιπά στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υπό τάσιν, πρέπει ειδικότερον: α) Να 
λαµβάνονται όλα τα επιβαλλόµενα µέτρα, ώστε να αποκλείεται η προσέγγιση 
εργαζοµένων εις ηλεκτροφόρους αγωγούς ή στοιχεία, ασχέτως τάσεώς των. β) Αι 
µεταφοραί, χειρωνακτικώς ή µη, σιδηροπλισµού, σωλήνων, κιγκλιδωµάτων κ.ά. και 
αι εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, τροχιών αναβατορίων, πυραύλων κ.ά., ως και αι 
προσεγγίσεις αντλιών σκυροδέµατος πραγµατοποιούνται µακράν από ηλεκτροφόρους 
αγωγούς, ασχέτως τάσεως. γ) Εις περιοχάς όπου υπάρχουν εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα 
ή εγκαταστάσεις, εφόσον εργάζονται ή κινούνται υψηλά οχήµατα - µηχανήµατα, 
γερανοί, εκσκαφείς κ.λπ., να λαµβάνονται πέραν των εις την προηγουµένην 
παράγραφον και µετά έγγραφην έγκρισιν της ∆ΕΗ πρόσθετα ειδικά µέτρα ασφαλείας. 
Αντιπροσωπευτικά των σχετικών µέτρων αναφέρονται η καταβίβασις του ιστού, η 
κατασκευή ειδικών ξυλίνων πλαισίων - περιθωρίων ασφαλείας εις σηµεία συνήθων 
διελεύσεων κάτωθεν γραµµών. δ) Οιαδήποτε απαιτουµένη επέµβασις εις τα δίκτυα 
της ∆ΕΗ (όπως ανύψωση, διακοπή ρεύµατος κ.λπ.) να πραγµατοποιείται υπό ταύτης, 
µετά έγγραφον αίτησιν του ενδιαφεροµένου ... (αρ.78). Εάν πλησίον εργοταξίου 
διέρχονται αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος ειδοποιείται εγγράφως, υπό του εκτελούντος 
το έργον, προ της ενάρξεως των εργασιών, η αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα µέτρα 
ασφαλείας, τα οποία πρέπει να ληφθούν, εξετάζονται από κοινού υπό της ∆ΕΗ, του 
εκτελούντος το έργο και του επιβλέποντος τούτο µηχανικού. Κατόπιν δε της 
εγγράφου εγκρίσεως της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ΕΗ, λαµβάνονται όλα τα κατά 
περίπτωσιν ενδεικνυόµενα περαιτέρω προστατευτικά µέτρα και ιδίως κατασκευή 
προστατευτικών σανιδωµάτων (αρ.79). ∆ια την διαρκή επίβλεψιν και επιµέλειαν της 
εφαρµογής του παρόντος, ως και του Π∆ 778/1980 "περί των µέτρων ασφαλείας κατά 
την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών" εις τας οικοδοµικάς και εν γένει εργοταξιακάς 
εργασίας, παρίστανται ανελλιπώς καθ' όλην την διάρκειαν της ηµερησίας εργασίας οι 
νόµω υπόχρεοι εργοδόται ή οι εκπρόσωποι τούτων ... . Οι υπεργολάβοι και εργολάβοι 
οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζοµένους περί των κατά φάσιν εργασίας, 
απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας (αρ.111). Από τις προαναφερόµενες διατάξεις του 
Π∆ 778/1980, του Ν. 1396/1983 και του Π∆ 1073/1981, 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 
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αυτά δεν αφορούν σε τµήµατα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν εργολάβοι ή 
υπεργολάβοι και 2) ο πολιτικός µηχανικός που επιβλέπει την κατασκευή 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 η κατασκευή ειδικών 
ξύλινων πλαισίων - περιθωρίων ασφαλείας κάτω από ηλεκτροφόρους αγωγούς, και 
για τη λήψη µέτρων, ώστε να αποκλείεται η προσέγγιση και η επαφή εργαζοµένων 
πλησίον διερχοµένου ηλεκτροφόρου αγωγού. Εξάλλου, η σύµβαση µε την οποία 
ανατίθεται σε διπλωµατούχο µηχανικό η εκπόνηση µελέτης προς έκδοση οικοδοµικής 
άδειας και η επίβλεψη του οικοδοµικού έργου, στο οποίο αφορά αυτή, φέρει το 
χαρακτήρα συµβάσεως µισθώσεως έργου, η κατάρτιση της οποίας δεν υπόκειται σε 
συστατικό τύπο (ΑΠ 855/2010).  
- Αν υπάρχει πταίσµα περισσοτέρων στην επέλευση εργατικού ατυχήµατος, όπως του 
εργοδότη του εργαζοµένου σε οικοδοµικές εργασίες ή του προστηθέντος από αυτόν ή 
και τρίτου (κυρίου του έργου, εργολάβου, υπεργολάβου και επιβλέποντος το έργο), 
σύµφωνα µε το άρθρο 926 ΑΚ, ενέχονται πάντες εις ολόκληρον, για τη χρηµατική 
ικανοποίηση των συγγενών του θανόντος λόγω ψυχικής οδύνης, οι οποίοι δικαιούνται 
να απαιτήσουν ολόκληρο το ποσό από τον καθένα εξ αυτών. Περαιτέρω, κατά τη 
διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για 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, δηλαδή µε 
απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας, ή έννοιας 
περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή 
(ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005).  
- Με τον λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παράβαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την 
εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και 
τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται δηλαδή, αν 
η αγωγή, ένσταση κλπ, ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή 
κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
- 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 από 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 (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει, 
όµως, ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). 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 
(ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των 
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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 τί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη 
να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). 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 
ΚΠολ∆ 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 (ΑΠ 16/2005). 
- 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 εκτίµησή 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, από τον αριθ. 19 του άρθρ. 
559 του ΚΠολ∆, 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 (ΑΠ 1987/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 299, 300, 330, 914, 926, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561,  
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Π∆: 778/1980,  
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Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 114 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Μέτρα ασφαλείας. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και 
υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη 
µε εκείνες των άρθρων 297, 298, και 330 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι 
προϋποθέσεις της υποχρεώσεως προς αποζηµίωση, είναι: 1) ζηµιογόνος συµπεριφορά 
(πράξη ή παράλειψη), 2) παράνοµος χαρακτήρας της πράξεως ή παραλείψεως, 3) 
υπαιτιότητα, 4) ζηµία και 5) πρόσφορος αιτιώδης σύνδεσµος, µεταξύ ζηµιογόνου 
συµπεριφοράς (νόµιµου λόγου ευθύνης) και αποτελέσµατος (ζηµίας). Στην έννοια της 
υπαιτιότητας περιλαµβάνεται ο δόλος και η αµέλεια (υπό διάφορες µορφές της). Η 
αµέλεια, ο ορισµός της οποίας δίδεται στο άρθρο 330 εδ. 2 του ΑΚ (µη καταβολή της 
επιµέλειας που απαιτείται στις συναλλαγές), είναι παρά ταύτα αόριστη νοµική έννοια, 
της οποίας απαιτείται εκάστοτε εξειδίκευση, µε βάση τα διδάγµατα της κοινής πείρας. 
Όταν η ζηµιογόνος συµπεριφορά συνίσταται σε υπαίτια παράλειψη, αµέλεια και 
εντεύθεν υποχρέωση αποζηµιώσεως υφίσταται, µόνο όταν υπήρχε υποχρέωση του 
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υπαιτίου, προς ενέργεια της πράξεως που παραλήφθηκε, από το νόµο ή δικαιοπραξία 
ή την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη και ιδία η προηγούµενη 
συµπεριφορά του (υπαίτιου), από την οποία δηµιουργήθηκε κατάσταση, η οποία 
επέβαλε τη λήψη µέτρων προς αποτροπή του απειλούµενου κινδύνου.  
- Από τις πιο πάνω διατάξεις σε συνδυασµό µε το άρθρο 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 του όρους ασφάλειας των εργαζοµένων και εξ αιτίας της µη τηρήσεως αυτών, 
αναφέρονται στην επιδίκαση αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και όχι και στη 
χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, για την οποία δεν υπάρχει 
πρόβλεψη στον ανωτέρω νόµο και εφαρµόζονται γι' αυτό µόνο οι γενικές διατάξεις. 
Εποµένως, για να διαιούται η οικογένεια του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχηµα, 
χρηµατικής ικανοποίησης 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 (άρθρο 922 ΑΚ) µε την έννοια της διάταξης του 
άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή της υπαίτιας ζηµιογόνου πράξης ή παράλειψης και όχι µόνο 
η ειδική αµέλεια περί την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 
551/1915. Τέτοιο πταίσµα, θεµελιώνεται και από τη µη τήρηση των διατάξεων των 
άρθρων 78 και 79 του Π∆/τος 1073/1981, περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών κλπ, στις οποίες ορίζονται, µεταξύ άλλων, ότι για 
την πρόληψη ατυχηµάτων από την επαφή ή προσέγγιση προς τα δίκτυα ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων υπό τάση πρέπει να λαµβάνονται όλα τα επιβαλλόµενα µέτρα ώστε 
να αποκλείεται η προσέγγιση των εργαζοµένων στους ηλεκτροφόρους αγωγούς, 
ειδικότερα δε σε περιοχές όπου υπάρχουν εναέρια ηλεκτροφόρα δίκτυα ή 
εγκαταστάσεις εφόσον εργάζονται ή κινούνται υψηλά οχήµατα-µηχανήµατα, γερανοί 
κλπ, να λαµβάνονται µετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόµενου και όµοια 
έγκριση της ∆ΕΗ και πρόσθετα ειδικά µέτρα ασφαλείας, όπως ανύψωση, διακοπή 
ρεύµατος κλπ, εκτελούµενα µόνο από τη ∆ΕΗ, εάν δε πλησίον εργοταξίου διέρχονται 
αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος ειδοποιείται εγγράφως η ∆ΕΗ από τον εκτελούντα το 
έργο προ της ενάρξεώς του και τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν 
εξετάζονται από κοινού από τη ∆ΕΗ, τον εκτελούντα το έργο και τον επιβλέποντα 
µηχανικό. Εξάλλου, τα άρθρα 3, 5 και 7 του Ν. 1396/1983 για τις υποχρεώσεις προς 
λήψη και τήρηση µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά τεχνικά ιδιωτικά έργα 
ορίζουν, αντίστοιχα, µεταξύ άλλων, ότι ο εργολάβος ήτοι το πρόσωπο που 
συµβάλλεται µε µίσθωση έργου µε τον κύριο του έργου και αναλαµβάνει την 
εκτέλεση, εν όλω ή εν µέρει, τεχνικού έργου (άρθρο 2 παρ. 4 του άνω νόµου), 
υποχρεούται να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν το 
εκτελούµενο έργο και να τηρεί επίσης τις οδηγίες του επιβλέποντος που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 του ίδιου νόµου, ο δε επιβλέπων (άρθρο 2 παρ. 7) 
υποχρεούται να δίνει οδηγίες σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και τέχνης για 
λήψη µέτρων ασφαλείας από κινδύνους που προέρχονται από εναέριους και 
υπόγειους αγωγούς της ∆ΕΗ και να επιβλέπει την τήρησή τους, ενώ το άρθρο 4 του 
ίδιου νόµου, που αναφέρεται στις υποχρεώσεις του κυρίου του έργου, ήτοι του 
κυρίου, του νοµέα ή κατόχου του ακινήτου στο οποίο εκτελείται µε εντολή και για 
λογαριασµό του το τεχνικό έργο (άρθρο 3 του ίδιου νόµου), ορίζει ότι σε περίπτωση 
που δεν ανατίθεται η εκτέλεση ολόκληρου του έργου σ' έναν εργολάβο ο κύριος του 
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έργου υποχρεούται να λαµβάνει πριν από την εγκατάσταση κάθε εργολάβου 
τµήµατος του έργου και να τηρεί όσο διαρκεί το έργο του όλα τα µέτρα ασφαλείας 
που του υποδεικνύει ο επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν αφορούν τµήµατα του 
έργου που ανέλαβαν και εκτελούν οι εργολάβοι.  
- Από τα άρθρα 922 και 681, 688-698 του ΑΚ προκύπτει ότι ο εργολάβος που 
συνδέεται µε τον εργοδότη µε την εργολαβική σύµβαση δεν θεωρείται, κατ' αρχήν, ως 
προστηθείς από εκείνον στην εκτέλεση του έργου, αφού δεν βρίσκεται σε σχέση 
υπηρεσιακής εξαρτήσεως προς αυτόν, και ο εργοδότης δεν ευθύνεται για τη ζηµία 
που ο εργολάβος ή τα χρησιµοποιούµενα από αυτόν πρόσωπα προξένησαν σε τρίτον, 
εκτός εάν ο εργοδότης επεφύλαξε µε την εργολαβική σύµβαση για τον εαυτό του τη 
διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου, µε παροχή δεσµευτικών για 
τον εργολάβο εντολών και οδηγιών, οπότε ο τελευταίος (εργολάβος) θεωρείται 
προστηθείς του εργοδότη (ΑΠ 933/1993, ΑΠ 464/2000). Από τον συνδυασµό των 
ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι στην περίπτωση της εκτελέσεως οικοδοµικού 
έργου (ανέγερσης οικοδοµής), ο κύριος του έργου υποχρεούται ο ίδιος να λάβει τα 
προαναφερόµενα µέτρα ασφαλείας, ευθυνόµενος για την παράλειψή τους, όταν α) δεν 
έχει αναθέσει σε εργολάβο µε σύµβαση έργου την εκτέλεση του όλου έργου ή β) έχει 
µεν αναθέσει σε εργολάβο την εκτέλεση του έργου, ο ίδιος όµως έχει επιφυλάξει µε 
την εργολαβική σύµβαση για τον εαυτό του την επίβλεψη και τη διεύθυνση της 
εκτελέσεως µε δεσµευτικές προς τον εργολάβο εντολές και οδηγίες, οπότε θεωρείται 
ως προστήσας τον εργολάβο στην εκτέλεση του έργου και ευθύνεται (ο εργοδότης 
προστήσας) για το πταίσµα εκείνου κατά την εκτέλεση του έργου (άρθρο 922 του 
ΑΚ). Εντεύθεν παρέπεται ότι, στην περίπτωση που ο κύριος οικοπέδου, στο οποίο 
προτίθεται να ανεγείρει οικοδοµή, αναθέτει σε µηχανικό την εκπόνηση της µελέτης 
που απαιτείται για την έκδοση της σχετικής άδειας, καθώς επίσης και την επίβλεψη 
του έργου που πρόκειται να εκτελεσθεί, δεν τον καθιστά εργολάβο για την εκτέλεση 
του έργου υπό την έννοια των προπαρατεθεισών διατάξεων των άρθρων 681 επ. ΑΚ, 
και ευθύνεται για τη ζηµία που θα προξενηθεί σε τρίτο κατά την εκτέλεση του έργου, 
αν παραλείψει να λάβει τα προαναφερόµενα µέτρα ασφαλείας, ανεξάρτητα από την 
παράλληλη ευθύνη του επιβλέποντος το έργο για τη ζηµία που προκαλείται σε τρίτο 
κατά την εκτέλεσή του, αν και αυτός παραλείψει να λάβει τα ίδια ως άνω µέτρα 
ασφαλείας που προβλέπονται στην περίπτωση του επιβλέποντος το έργο από τις 
προπαρατεθείσες διατάξεις του άνω νόµου και π. δ/τος, εκτός αν και πάλι συγχρόνως 
µε τις πιο πάνω ιδιότητες του µελετητή και επιβλέποντος, ο κύριος του έργου, τον 
καταστήσει εργολάβο για την εκτέλεση αυτού, µε σύµβαση που θα καταρτισθεί 
µεταξύ τους, χωρίς να επιφυλάξει για τον εαυτό του µε την εργολαβική σύµβαση τη 
διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου µε την παροχή δεσµευτικών 
για των εργολάβο εντολών και οδηγιών, οπότε πλέον υπόχρεος για την λήψη των 
ανωτέρω µέτρων ασφαλείας καθίσταται µόνον ο εργολάβος για την εκτέλεση του 
έργου, τόσον υπό την ιδιότητά του αυτή, όσο και εκείνη του επιβλέποντος το έργο, ο 
οποίος και ευθύνεται για τη ζηµία που θα προκληθεί σε τρίτο κατά την εκτέλεση 
αυτού, απαλλασσοµένου στην περίπτωση αυτή του εργοδότη (κύριου του έργου), 
τόσον της υποχρέωσης λήψης των παραπάνω µέτρων ασφαλείας, όσον και της 
ευθύνης για τη ζηµία που προκαλείται σε τρίτο, εξαιτίας της µη λήψης από τον 
εργολάβο των εν λόγω µέτρων ασφαλείας.  
- Κατά τη διάταξη 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 αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν 
την υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
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πραγµατικών περιστατικών, που 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 
παράβαση (ΑΠ 625/2008, ΑΠ 382/2008, ΑΠ 1218/2007).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος λόγος 
αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν 
εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία). Τέλος, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονας 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 (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 681, 688 - 698, 914, 922,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 569,  
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 6, 16,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 958 
 
Εργατικό ατύχηµα - Χρηµατική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 260 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εργατικό ατύχηµα. Συγγενείς θύµατος. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής 
οδύνης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 16 παρ. 1 και 3 του Ν. 551/1915, που 
κωδικοποιήθηκε µε το β. δ. της 24ης Ιουλίου/25ης Αυγούστου 1920 και διατηρήθηκε 
σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ µε το άρθρο 38 εδ. α' του ΕισΝΑΚ, 
συνδυαζόµενες µε τις διατάξεις, των άρθρων 34 παρ. 2 και 60 παρ. 3 του AN 
1846/1951 "περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων" και των άρθρων 297, 298, 914 και 932 
ΑΚ προκύπτει ότι αν στην επέλευση του εργατικού ατυχήµατος συνετέλεσε και 
πταίσµα προσώπου (ή προσώπων) που δεν είναι εργοδότης του παθόντος ή των 
προστηθέντων από τον εργοδότη προσώπων αλλά τρίτος, οι συγγενείς του 
θανατωθέντος σε εργατικό ατύχηµα έχουν αξίωση, κατά του τρίτου (εκτός από 
αποζηµίωση) και για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. ∆ηλαδή οι 
συγγενείς του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχηµα έχουν εναντίον κάθε "τρίτου" 
υπαιτίου του εργατικού ατυχήµατος προσώπου, εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι 
"διάφορο του κατά νόµον τούτον (515/1915) υπόχρεου προς αποζηµίωσιν" δηλαδή 
πρόσωπο άλλο από τον εργοδότη, τους προστηθέντες από αυτόν και τους 
εργαζόµενους στην επιχείρηση εργατοϋπαλλήλους, αξίωση για χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, εκτός από την αξίωση για αποζηµίωση (ΟλΑΠ 
1117/1986, ΑΠ 1417/1991). Εποµένως, για να δικαιούται η οικογένεια του θανόντος 
σε εργατικό ατύχηµα χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης, αρκεί ότι 
συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήµατος πταίσµα του εργοδότη του θανόντος ή 
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του προστηθέντος από αυτόν (άρθρο 922 ΑΚ) ή τρίτου, µε την έννοια του άρθρου 
914 του ΑΚ Τέτοιο πταίσµα, προκειµένου περί οικοδοµικών εν γένει εργασιών 
θεµελιώνεται και από τη µη τήρηση των διατάξεων του Π∆ 778/1980, "περί των 
µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" από τους κατά νόµον 
υπευθύνους του έργου (άρθρο 1) καθώς και από το Π∆ 1073/1981 "Εργασίες 
αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού Μέτρα Ασφαλείας" και το Ν. 1396 /1983 
"Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά 
ιδιωτικά τεχνικά έργα". Συγκεκριµένα, κατά το άρθρο 2 το Ν. 1396 / 1983, για την 
εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού θεωρείται, "... 4) εργολάβος το πρόσωπο 
που συµβάλλεται µε µίσθωση έργου µε τον κύριο του έργου και αναλαµβάνει την 
εκτέλεση ολόκληρου τεχνικού έργου ή τµήµατός του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα 
µε την οποία φέρεται ασφαλισµένος σε ασφαλιστικό οργανισµό ..., 5) υπεργολάβος, 
το πρόσωπο που συµβάλλεται µε µίσθωση έργου µε τον εργολάβο και αναλαµβάνει 
την εκτέλεση ολόκληρου τεχνικού έργου ή τµήµατός του, ανεξάρτητα από την 
ιδιότητα µε την οποία φέρεται ασφαλισµένος σε ασφαλιστικό οργανισµό ..., 7) 
επιβλέπων, το 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". Περαιτέρω µε το άρθρο 3 του ίδιου νόµου (1396/1983) ορίζεται, ότι, 
"Ο εργολάβος και υπεργολάβος ολόκληρου του έργου, ανεξάρτητα εάν αυτό 
εκτελείται ολικά ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνοι και 
υποχρεούνται 1. Να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν 
ολόκληρο το έργο. 2. Να τηρούν, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της 
τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του νόµου 
αυτού. 3. Να εφαρµόζουν σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τη 
µελέτη µέτρων ασφαλείας, που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος", µε το άρθρο 4 
ορίζεται, ότι "σε περίπτωση που δεν ανατίθεται η εκτέλεση ολόκληρου του έργου σε 
έναν εργολάβο, ο κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει πριν από την 
εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή υπεργολάβου τµήµατος του έργου και να τηρεί όσο 
διαρκεί το έργο αυτού, όλα τα µέτρα ασφαλείας, τα οποία του υποδεικνύει ο 
επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν αφορούν σε τµήµατα του έργου που ανέλαβαν 
να εκτελούν εργολάβοι ή υπεργολάβοι" και µε το άρθρο 5 του ίδιου νόµου, ο 
εργολάβος και υπεργολάβος ολόκληρου ή τµήµατος του έργου, ανεξάρτητα εάν αυτό 
εκτελείται ολόκληρο ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους είναι συνυπεύθυνοι και 
υποχρεούνται µεταξύ άλλων, να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας 
που αφορούν ολόκληρο το έργο ή το τµήµα τούτου που ανέλαβαν. Εξάλλου κατά το 
άρθρο 111 του Π∆ 1073/1981 "Εργασίες αρµοδιότητος πολιτικού µηχανικού. Μέτρα 
Ασφαλείας" "∆ια την διαρκή επίβλεψιν και επιµέλειαν της εφαρµογής του παρόντος 
ως και του Π.∆/τος 778/1980, "περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
οικοδοµικών εργασιών" εις τας οικοδοµικός και εν γένει εργοταξιακάς εργασίας 
παρίσταντα ανελλιπώς, καθ' όλην την διάρκειαν της ηµερησίας εργασίας οι νόµω 
υπόχρεοι εργοδόται ή οι εκπρόσωποι τούτων" και "οι υπεργολάβοι και εργολάβοι 
οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζοµένους για τα απαιτούµενα µέτρα 
ασφαλείας, κατά φάση εργασίας", και κατά το άρθρο 20 του Π∆ 778/1980, 
"Φωταγωγοί, φρέατα ανελκυστήρων και εν γένει ανοίγµατα επί των δαπέδων, δέον 
όπως προστατεύονται είτε περιµετρικώς δι' ανθεκτικών κιγκλιδωµάτων, ύψους 
τουλάχιστον ενός (1.00) µέτρου και θωρακίων ύψους δεκαπέντε εκατοστών (0,15) 
του µέτρου, είτε δια της πλήρους καλύψεως των δι' αµετακίνητου στερεού 
σανιδώµατος πάχους δύο και ηµίσεως εκατοστών του µέτρου, ηλουµένου επί 
ανθεκτικού πλαισίου εκ ξύλινων λατακίων, είτε δια της τοποθετήσεως σιδηρού 
πλέγµατος οπλισµού στερεουµένου εντός της πλακός κατά την κατασκευήν της". 
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Τέλος, αν υπάρχει πταίσµα περισσοτέρων στην επέλευση εργατικού ατυχήµατος, 
όπως του εργοδότη του εργαζοµένου σε οικοδοµικές εργασίες ή του προστηθέντος 
από αυτόν ή και τρίτου (κυρίου του έργου, εργολάβου, υπεργολάβου και 
επιβλέποντος το έργο), σύµφωνα µε το άρθρο 926 ΑΚ, ενέχονται πάντες εις 
ολόκληρον, για τη χρηµατική ικανοποίηση των συγγενών του θανόντος λόγω ψυχικής 
οδύνης, οι οποίοι δικαιούνται να απαιτήσουν ολόκληρο το ποσό από τον καθένα εξ 
αυτών, ο οποίος δεν µπορεί να επικαλεσθεί έναντι των ως άνω συγγενών το 
συντρέχον πταίσµα του συναιτίου ο οποίος δεν ενήχθη.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρµοσθεί, ελέγχεται µε τη διάταξη του άρθρου 
559 αρ.1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο αξίωσε περισσότερα ή αρκέσθηκε σε λιγότερα 
στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο, για τη θεµελίωση του ασκούµενου 
δικαιώµατος, προκειµένου να κρίνει την αγωγή ή την ένσταση νόµιµη ή αντίθετα 
αρκέσθηκε σε λιγότερα από τα απαιτούµενα στοιχεία, ενώ η ποσοτική και η ποιοτική 
αοριστία αυτής, που συνίσταται, η µεν στο ότι το δικόγραφο δεν αναφέρει µε 
πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που αποτελούν την προϋπόθεση εφαρµογής 
του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτηµα της αγωγής ή της ένστασης, η δε 
στο ότι στο ίδιο δικόγραφο γίνεται επίκληση απλώς των όρων του νόµου, χωρίς να 
αναφέρονται τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του, ελέγχονται 
από τους αριθ. 8 και 14 του αρθρ. 559 ΚΠολ∆ αντιστοίχως. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 922, 932, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 551/1915,  
ΑΝ: 1846/1951, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1270 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Πρόσληψη τεχνικού συµβούλου από το ΝΠΙ∆ 
µε την επωνυµία "Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Σοφτµπολ". Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2738/1999 (ο οποίος εισήγαγε τον θεσµό των 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων), 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 (όπως ιδίως είναι τα ζητήµατα µισθών , συντάξεων, σύστασης 
οργανικών θέσεων, προσόντων, τρόπου διορισµού κλπ.) 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 ρυθµιστούν 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 άρθρο 14 του Ν. 
3016/2002 "για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις" 
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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 άρθρου 13 του Ν. 
2738/1999 και αφορούν θέµατα µισθών και αµοιβών, συµπεριλαµβανοµένων και 
αυτών που υπεγράφησαν κατά το έτος 2001. 2. Με όµοιες αποφάσεις οι ρυθµίσεις της 
προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατόν να επεκτείνονται εν όλω ή εν µέρει και στο 
λοιπό προσωπικό του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
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 175 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 ΝΠ∆∆, 
περιορίζονται στις υφιστάµενες από τον προϋπολογισµό τους δυνατότητες. 4. Με τις 
προβλεπόµενες από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού κοινές 
υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται ειδικότερα: α) οι δικαιούχοι των παροχών, και το 
ύψος τους, λαµβάνοντας υπόψη για τη χορήγηση ή µη των παροχών αυτών το 
συνολικό ποσό των καταβαλλοµένων µηνιαίων αποδοχών και λοιπών παροχών, 
επιδοµάτων και αποζηµιώσεων από οποιαδήποτε πηγή, β) οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και οι περιορισµοί για τη χορήγηση των παροχών αυτών, η διαδικασία και ο χρόνος 
καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιµετώπισης της σχετικής δαπάνης, γ) κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγησή τους.... Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
ισχύουν από 1-1-2002"). Στο άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2725/1999, για τον ερασιτεχνικό 
και επαγγελµατικό αθλητισµό, ορίζεται ότι, µε κανονισµό που ψηφίζει το ∆.Σ. της 
οµοσπονδίας και εγκρίνει ο αρµόδιος για τον αθλητισµό Υπουργός ρυθµίζονται όλα 
τα θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και των ενώσεων της καθώς 
και τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της. Στην παράγραφο 2 του 
ιδίου άρθρου ορίζεται, "οι αποδοχές του προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου καθορίζεται µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του ν. 
2470/1997, όπως εκάστοτε ισχύει. Για την κατάταξη του προσωπικού που υπηρετεί 
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στα οικεία µισθολογικά κλιµάκια, 
υπολογίζεται όλος ο χρόνος της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί 
για τον καθορισµό των αποδοχών του". Τέλος, στην παράγραφο 3 του άρθρου 
ορίζεται ότι, οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού των οµοσπονδιών, µε 
εξαίρεση τους ειδικούς συνεργάτες, τους προπονητές, τους γυµναστές, τους τεχνικούς 
συµβούλους, τους φυσιοθεραπευτές κ.λ.π. γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
2190/1994.  
- Στο άρθρο 136 παρ.3 του ιδίου νόµου ορίζεται ότι, µετά την έγκριση του, κατά την 
παρ.1 του άρθρου 30 του παρόντος κανονισµού, το προσωπικό των αθλητικών 
οµοσπονδιών και των ενώσεων τους που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος 
νόµου µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχει προσληφθεί µέχρι την 30-3-1998 
κατατάσσεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, στις προβλεπόµενες 
οργανικές θέσεις ανάλογα µε τα προσόντα του. Εξάλλου, στο άρθρο 11 του 
εκδοθέντος κατ' εξουσιοδότηση του ν. 2725/1999 (άρθρο 30 παρ.1) κανονισµού του 
αναιρεσιβλήτου ΝΠΙ∆, που κυρώθηκε µε την 11134/2000 απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισµού, δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Β') 542/11-4-2000 και έχει ισχύ νόµου, 
ορίζονται τα εξής: Το προσωπικό της οµοσπονδίας διακρίνεται σε τακτικό µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου, σε προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου και 
έκτακτο (παρ. 1). Στην κατηγορία του τακτικού προσωπικού ανήκει το προσωπικό 
που προσλαµβάνονται σε οργανικές θέσεις µε σύµβαση αορίστου χρόνου (παρ. 2). 
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Στην κατηγορία του προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ανήκουν όσοι 
συνδέονται µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου και έχουν ειδικότητες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 (παρ. 3). Στο 
άρθρο 25 του ιδίου κανονισµού ορίζεται ότι, η καταγγελία της σύµβασης των 
υπαλλήλων γίνεται για σπουδαίο λόγο, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
ύστερα από προηγούµενη ακρόαση του υπαλλήλου. Τέλος, στο άρθρο 27 του ιδίου 
κανονισµό ορίζεται ότι, το προσωπικό της οµοσπονδίας που υπηρετεί µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου κατά την έγκριση του παρόντος κανονισµού και δεν κατατάσσεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 136 του Ν. 2725/1999, εξακολουθεί 
να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην οµοσπονδία µε την ίδια σχέση εργασίας και να 
διέπεται από τις ρυθµίσεις του παρόντος κανονισµού (παρ. 1). Για τις αποδοχές του 
προσωπικού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
της παρ.2 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999.... Σπουδαίο λόγο, κατά την έννοια της πιο 
πάνω διάταξης του άρθρου 25 του Κανονισµού του αναιρεσιβλήτου, αποτελούν 
πραγµατικά περιστατικά τα οποία κατ' αντικειµενική κρίση καθιστούν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, µη 
ανεκτή για τον καταγγέλοντα τη συνέχιση της σύµβασης εργασίας. Έτσι, η ουσιώδης 
παράβαση των συµβατικών υποχρεώσεων του µισθωτού αποτελεί σπουδαίο λόγο 
καταγγελίας. Αρκεί δε ακόµα και ένα περιστατικό, το οποίο αντικειµενικά 
θεωρούµενο, κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, να καθιστά µη ανεκτή 
την περαιτέρω διατήρηση της συµβατικής σχέσης για εκείνον που δικαιούται να την 
καταγγείλει. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4, 566 
παρ.1 και 577 παρ. 3 ΚΠολ∆, για την πληρότητα του λόγου αυτού αναίρεσης, µε τον 
οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας παραβίαση των κανόνων ουσιαστικού 
δικαίου (άρθρο 559 αριθ.1α ΚΠολ∆), πρέπει, να αναφέρονται στο αναιρετήριο, εκτός 
των άλλων, η συγκεκριµένη διάταξη ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε και το 
αποδιδόµενο στην απόφαση νοµικό σφάλµα ως προς την ερµηνεία και εφαρµογή του 
ουσιαστικού νόµου.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα 
πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του 
επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόσθηκε. Ως ουσιώδη ζητήµατα, σε σχέση µε τα οποία η έλλειψη, η 
αντιφατικότητα ή η ανεπάρκεια των αιτιολογιών στερεί από νόµιµη βάση την 
απόφαση, νοούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή 
στη θεµελίωση, την κατάλυση ή την παρακώλυση του ασκούµενου δικαιώµατος, 
όπως είναι και τα περιστατικά που συγκροτούν την ιστορική βάση της αγωγής ή 
καταλυτικής αυτής ένστασης. Αντιθέτως η απόφαση δεν στερείται νόµιµης βάσης 
όταν οι ανωτέρω ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των αποδείξεων (άρθρ. 561 παρ.1 
ΚΠολ∆) και ειδικότερα αναφέρονται στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
πορίσµατος που εξάγεται από αυτές, αρκεί µόνο το πόρισµα να εκτίθεται µε 
σαφήνεια.  
- Για την ίδρυση του από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ 
προβλεπόµενου λόγου αναίρεσης, πρέπει το δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόµο να 
µη έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, Εποµένως δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη τα "πράγµατα" που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, και τα απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, 
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γιατί, η απόρριψη αυτή σηµαίνει ότι ο ισχυρισµός έχει ληφθεί υπόψη ανεξάρτητα αν 
δεν έγινε δεκτός.  
- Ο από το αρθρ. 559 αρ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας διαπράττει 
διαγνωστικό λάθος και αποδίδει σε ορισµένο έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από 
το αληθινό µε αποτέλεσµα, εξ αιτίας του σφάλµατος αυτού, να καταλήγει σε 
συµπέρασµα τελείως διαφορετικό από αυτό που προκύπτει από το έγγραφο ως προς 
την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του πραγµατικού γεγονότος για την απόδειξη του οποίου 
προσκοµίσθηκε το έγγραφο. Αντίθετα δεν ιδρύεται ο από την διάταξη αυτή 
προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης όταν το δικαστήριο εκτιµώντας το έγγραφο ως 
αποδεικτικό µέσο και όπως πραγµατικά είναι το αληθινό περιεχόµενο του, έστω και 
κατά πληµµελή τρόπο, πείθεται για την ύπαρξη όλου ή µέρους των πραγµατικών 
γεγονότων προς απόδειξη των οποίων προσκοµίζεται το έγγραφο, διότι στην 
περίπτωση αυτή πρόκειται για εκτίµηση του περιεχοµένου εγγράφου η οποία, 
σύµφωνα µε τον κανόνα που διατυπώνεται στο αρθρ. 561 αρ. 1 ΚΠολ∆, δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Επίσης ο ίδιος λόγος αναίρεσης από το ως 
άνω άρθρ. 559 αρ. 20 ΚΠολ∆. ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας εφάρµοσε την 
κρίση του αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο από το φερόµενο ως παραµορφωθέν 
κατά το περιεχόµενο του έγγραφο, όχι δε και όταν συνεκτίµησε το έγγραφο µαζί µε 
άλλα αποδεικτικά µέσα χωρίς να εξαίρεται το έγγραφο αναφορικώς προς το πόρισµα 
για την ύπαρξη ή ανυπαρξία του αποδεικτέου γεγονότος, διότι στην περίπτωση αυτή 
είναι ανέφικτη η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του εγγράφου, αν 
δεν εκτιµηθούν και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που συνεκτιµήθηκαν από το 
δικαστήριο της ουσίας, αλλά αυτό δεν επιτρέπεται στον Άρειο Πάγο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
Νόµοι: 2738/1999, άρθ. 13,  
Νόµοι: 2725/1999, άρθ. 30, 
Νόµοι: 3016/2002, άρθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταγγελία λόγω διάπραξης ποινικού 
αδικήµατος 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1613 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία σύµβασης εργασίας µετά από υποβολή µήνυσης. Απαλλαγή του 
εργαζοµένου από την κατηγορία µε βούλευµα ή µε δικαστική απόφαση. ∆ικαιώµατα 
εργαζοµένου, διαδικασία και προθεσµίες. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθ. 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 2112/1920, ο εργοδότης 
µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς να τηρήσει 
προθεσµία, εφόσον κατά του υπαλλήλου υποβλήθηκε µήνυση για αξιόποινη πράξη 
που διαπράχθηκε κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή απαγγέλθηκε κατ' αυτού 
κατηγορία για αδίκηµα, το οποίο φέρει χαρακτήρα τουλάχιστον πληµµελήµατος.  
- Αν ο υπάλληλος απαλλαγεί µε βούλευµα ή µε δικαστική απόφαση από την 
κατηγορία, δικαιούται να ζητήσει τη νόµιµη αποζηµίωση. Επίσης, το άρθ. 7 του Ν. 
3198/1955 ορίζει ότι: "οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται επί µισθωτών 
απολυοµένων συνεπεία υποβολής κατ' αυτών µηνύσεως συµφώνως προς τα υπό της 
παρ. 1 του άρθ. 5 του Ν. 2112 ή της παρ. 2 του άρθ. 6 του β.δ/τος της 16/18.7.1920 
οριζόµενα. Εάν όµως επακολουθήσει απαλλαγή του µισθωτού διά βουλεύµατος ή διά 
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δικαστικής αποφάσεως, αι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρµογή και επ' αυτού από 
της εις τον εργοδότη κοινοποιήσεως υπό του ενδιαφεροµένου του απαλλακτικού 
βουλεύµατος ή της αποφάσεως”. Η απαλλαγή του εργοδότη, µε τη συνδροµή των 
παραπάνω προϋποθέσεων, από την υποχρέωση (τήρησης προθεσµίας και) καταβολής 
αποζηµίωσης δεν είναι οριστική και η τελική εκκαθάριση της κατάστασης γίνεται 
µετά τον τερµατισµό της ποινικής δίκης, από την έκβαση της οποίας εξαρτάται το 
κύρος της έκτακτης καταγγελίας. Αν ο εργαζόµενος καταδικαστεί, η ισχύς της 
καταγγελίας ως έκτακτης οριστικοποιείται. Αν ο εργαζόµενος απαλλαγεί µε 
βούλευµα ή απόφαση, η καταγγελία παύει να ισχύει ως έκτακτη. Από τη διατύπωση 
όµως των παραπάνω διατάξεων και ιδίων του άρθ. 7 προκύπτει ότι δεν αναβιώνει 
αυτόµατα η σύµβαση, αλλά απλά η έκτακτη καταγγελία µετατρέπεται σε τακτική και 
εποµένως ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει τη νόµιµη αποζηµίωση. Η υποχρέωση 
αυτή του εργοδότη δεν επέρχεται αυτοδικαίως, αλλά απαιτείται η εκ µέρους του 
εργαζοµένου κοινοποίηση σ' αυτόν του απαλλακτικού βουλεύµατος ή της αθωωτικής 
απόφασης και η ταυτόχρονη δήλωση του εργαζοµένου ότι επιθυµεί να εισπράξει την 
αποζηµίωση απόλυσης (ΑΠ 1106/2000 Ελ∆νη 2000.1617, ΑΠ 1829/1999 ΕΕργ∆ 
2001.66). Ανεξάρτητα από την έκβαση της ποινικής δίκης και την αντίδραση του 
εργοδότη στην κοινοποίηση του απαλλακτικού βουλεύµατος ή της απόφασης, η 
έκταση καταγγελίας µπορεί να είναι άκυρη, ήδη από τη στιγµή της άσκησης της, για 
διάφορους λόγους, όπως όταν π.χ. ο εργοδότης προβαίνει στην απόλυση γνωρίζοντας 
ότι είναι ψευδείς οι κατηγορίες εις βάρος του εργαζοµένου, ή όταν η καταγγελία, 
ανεξάρτητα από τη βασιµότητα της κατηγορίας, δεν γίνεται λόγω της αξιόποινης 
πράξης, που φέρεται ότι διέπραξε ο εργαζόµενος, αλλά για άλλους λόγους, που 
αποδοκιµάζει η έννοµη τάξη (εκδίκηση του εργαζοµένου κλπ.), οπότε υπάρχει 
κατάχρηση δικαιώµατος (ΑΠ 471/2000 ΕΕργ∆ 2001.263, ΑΠ 448/1999 Ελ∆νη 
1999.1552, Εφθεσ 173/2004 Αρµ 2004.395). Στην περίπτωση αυτή, η τρίµηνη 
αποσβεστική προθεσµία του άρθ. 6 παρ. 1 του Ν. 3198/1955 για την άσκηση της 
αγωγής µε την οποία προσβάλλονται αξιώσεις του µισθωτού από την άκυρη 
καταγγελία, αρχίζει µετά την πάροδο, από την κοινοποίηση του βουλεύµατος ή της 
απόφασης, του κατά τα άνω ευλόγου χρόνου, εντός του οποίου ο εργοδότης οφείλει 
να καταβαλει αποζηµίωση. Αν όµως η κατόπιν υποβολής µήνυσης καταγγελία 
προσβάλλεται ως καταχρηστική (άρθ. 281ΑΚ), η τρίµηνη ως άνω προθεσµία αρχίζει 
από την καταγγελία και όχι από την παρέλευση ευλόγου χρόνου από την κοινοποίηση 
του απαλλακτικού βουλεύµατος ή της απόφασης (ΑΠ 946/2001 Ελ∆νη 2003.168, 
ΕφΑθ 1138/2006 Ελ∆νη 2006.1965, ΕφΘεσ 528/2005 ∆ΕΕ 2005.1000). Τα ίδια 
ισχύουν και για την εξάµηνη προθεσµία που ορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 6 
παρ. 2 Ν. 3198/1955 όσον αφορά την αξίωση αποζηµίωσης. Ειδικότερα αυτή αρχίζει 
από την εποµένη ηµέρα της κοινοποίησης στον εργοδότη του βουλεύµατος ή της 
απόφασης της απαλλαγής από την κατηγορία. (Λεων. Ντάσιου εργατικό δικονοµικό 
δίκαιο τοµ Α1 κεδ 1986 παρ. 100 σελ 444)  
- Σύµφωνα µε το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού της εναγοµένης, που ιδρύθηκε και 
λειτουργεί κατά τις διατάξεις του Ν. 2175/93 (ΦΕΚ 211/22-12-93) και του Ν. 
2669/98 (ΦΕΚ 283/18-10-98) και έχει ισχύ νόµου, ορίζονται, µεταξύ των άλλων, και 
τα ακόλουθα: Στο άρθρο 4 ότι το προσωπικό διακρίνεται σε µόνιµο και δόκιµο, που 
το µεν µόνιµο, που κατέχει οργανικές θέσεις και καλύπτει µόνιµες και πάγιες 
ανάγκες, έχει σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, το δε δόκιµο, που 
προσλαµβάνεται για να καλύψει µόνιµες και πάγιες ανάγκες, συνδέεται µε τον φορέα 
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Στο άρθρο 36 ορίζεται ότι η λύση της εργασιακής 
σχέσης του προσωπικού επέρχεται, εκτός άλλων, και µε απόλυση, κατά δε το άρθρο 
38 παρ. 1, οι εργαζόµενοι που υπάγονται στη ρύθµιση του Κανονισµού τούτου 
απολύονται: α) όταν συµπληρώσουν τις προϋποθέσεις λήψης σύνταξης, λόγω ορίου 
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ηλικίας ή διαρκούς ολικής αναπηρίας, από τον ασφαλιστικό φορέα κύριας 
ασφάλισης, β) λόγω καταδίκης τελεσίδικα για οποιαδήποτε άλλη πράξη (εκτός 
υπηρεσίας) που φέρει χαρακτήρα πληµµελήµατος εκ δόλου των ατιµωτικών πράξεων 
που προβλέπει ο δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας, εφόσον αυτή έχει επίδραση στην 
εκτέλεση της υπηρεσίας που έχει ανατεθεί στον εργαζόµενο, ως προς τα λοιπά έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 2112/1920 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, γ) λόγω 
λήξης της σύµβασης εργασίας δόκιµου προσωπικού που βρίσκεται υπό δοκιµασία, 
και δ) λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος, για το οποίο προβλέπεται ποινή απόλυσης. 
Εξάλλου, στο άρθρο 29 παρ 1 περ.ζ' προβλέπεται, µεταξύ των άλλων πειθαρχικών 
ποινών, και αυτή της οριστικής απόλυσης, στο δε άρθρο 30 Κεφ.Ζ ορίζεται ότι η 
ποινή της οριστικής απόλυσης επιβάλλεται, εκτός άλλων και ...,5. όταν ασκηθεί 
εναντίον κάποιου εργαζόµενου ποινική δίωξη αυτεπάγγελτα ή µετά από µήνυση για 
οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, που φέρει τον χαρακτήρα τουλάχιστον εκ δόλου 
πληµµελήµατος των ατιµωτικών πράξεων που προβλέπει ο δηµοσιοϋπαλληλικός 
κώδικας, εφόσον η πράξη αυτή διαπράχθηκε από τον εργαζόµενο κατά την εκτέλεση 
της εργασίας του, έχει σχέση µε αυτή, ή η πράξη οπουδήποτε και αν διαπράχθηκε, 
στρέφεται κατά της περιουσίας της φήµης ή των συµφερόντων της Εταιρείας. Τέλος, 
στα άρθρα 31 έως 35 του Κανονισµού, καθορίζονται τα όργανα που ασκούν 
πειθαρχική δικαιοδοσία, οι αρµοδιότητες του καθενός, µεταξύ των οποίων του 
Πρωτοβάθµιου και ∆ευτεροβάθµιου Συµβουλίου για εκδίκαση σε Α' βαθµό και 
κατ'έφεση, αντίστοιχα, των πειθαρχικών υποθέσεων που επισύρουν, µεταξύ άλλων, 
την ποινή της οριστικής απόλυσης, την τηρητέα διαδικασία, οι εγγυήσεις του 
εγκαλουµένου, όπως κλήση σε απολογία, προθεσµία προς απολογία, γνώση της 
πειθαρχικής διαδικασίας, άσκησης έφεσης ενώπιον του δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού 
Συµβουλίου, παράσταση µετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου ενώπιον του 
τελευταίου. Ειδικότερα, στο άρθρο 35 παρ.1 και 2 ορίζεται ότι, η πειθαρχική 
διαδικασία τελειώνει µε την έκδοση απόφασης στην οποία αναφέρεται η απαλλαγή ή 
η επιβολή πειθαρχικής ποινής και ότι, η απόφαση πρεπει να είναι αιτιολογηµένη. Από 
το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι: 1) το προσωπικό της 
εναγόµενης απολύεται για τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 38 
του ρηθέντος Κανονισµού, 2) οι λόγοι του άρθρου 38 του Κανονισµού έχουν 
έρεισµα, α) τελεσίδικη καταδίκη για πράξη εκτός υπηρεσίας, εκ των ατιµωτικών που 
προβλέπει ο δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας, η οποία φέρει χαρακτήρα τουλάχιστον 
πληµµελήµατος και έχει τελεσθεί εκ δόλου και εφόσον η τέλεση αυτής έχει επίδραση 
στην εκτέλεση της υπηρεσίας, που έχει ανατεθεί στον εργαζόµενο, β) πειθαρχικό 
παράπτωµα για το οποίο προβλέπεται η ποινή της απόλυσης, 3) Μεταξύ των 
πειθαρχικών παραπτωµάτων, τα οποία επισύρουν την οριστική απόλυση, 
περιλαµβάνεται και το αναφερόµενο στο άρθρο 30 περ.Ζ 5 του ως άνω Κανονισµού, 
που συνίσταται στην τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης εκ των ατιµωτικών 
που προβλέπει ο δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας και φέρει τον χαρακτήρα τουλάχιστον 
πληµµελήµατος τελεσθέντος εκ δόλου, εφόσον η πράξη αυτή διαπράχθηκε από τον 
εργαζόµενο κατά την εκτέλεση της εργασίας του, έχει σχέση µε αυτή ή ακόµη και αν 
οπουδήποτε διαπράχθηκε η πράξη, στρέφεται κατά της περιουσίας της φήµης ή των 
συµφερόντων της Εταιρείας. Προϋπόθεση στην τελευταία περίπτωση, η τέλεση της 
ως άνω αξιόποινης πράξης να συνεπάγεται, ως πειθαρχικό παράπτωµα, την οριστική 
απόλυση, αποτελεί απλώς η άσκηση αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν µηνύσεως, ποινικής 
δίωξης κατά του εργαζοµένου για την πράξη αυτή. Τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 35 
παρ.2 του Κανονισµού, σύµφωνα µε τα οποία η απόφαση πρέπει να είναι 
αιτιολογηµένη δεν έχουν την έννοια, σε σχέση µε την περίπτωση του άρθρου 30 
περίπτ. Ζ 5, ότι θα πρέπει µε την πειθαρχική απόφαση να γίνεται δεκτόν ότι 
τελέσθηκε το έγκληµα, αλλά ότι θα πρέπει, για το αιτιολογηµένο της αποφάσεως, να 
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αναφέρεται σ' αυτή, ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη για το συγκεκριµένο ποινικό 
αδίκηµα, εξ εκείνων που προβλέπει ο δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας και ότι αυτό 
τελέσθηκε από τον εργαζόµενο στην εναγόµενη κατά την εκτέλεση της εργασίας του 
και έχει σχέση µε αυτήν ή κατά πάσα περίπτωση στρέφεται κατά της περιουσίας και 
της φήµης ή των συµφερόντων της εναγοµένης. Στην περίπτωση δε, που σε σχέση 
προς τον απολυθέντα υπάλληλο της εναγοµένης, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 30 
περ.Ζ 5 του Κανονισµού, εκδόθηκε αµετάκλητο Βούλευµα, που έκρινε να µη γίνει 
κατ'αυτού κατηγορία ή κηρύχθηκε µε αµετάκλητη απόφαση αυτός αθώος, θα τύχει 
εφαρµογής η διάταξη του άρθρου 5 παρ.2 του Ν.2112/1920 και θα δικαιούται αυτός 
να ζητήσει την κατά το άρθρο 3 του Ν. 2112/1920 αποζηµίωση απολύσεως, µολονότι 
αυτό, στην περίπτωση του άρθρου 30 του Κανονισµού, δεν ορίζεται ρητώς, έτσι ώστε 
αυτός να µη στερηθεί την προστασία που παρέχουν οι διατάξεις αυτές της κοινής 
εργατικής νοµοθεσίας. (ΟλΑΠ 2/2009)  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 330, 340, 345, 346, 648, 932, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1323 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Καταχρηστική καταγγελία. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- 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, 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 επικαλεστεί και 
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να αποδείξει ο εργαζόµενος - εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού 
δικαιώµατος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 
ΑΚ.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆, παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου 
υπάρχει όταν ο ουσιαστικός δικαστής, υπό τις ανέλεγκτες περί τα πράγµατα 
παραδοχές του: α) προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
αυτή που έχει, β) εφάρµοσε µη εφαρµοστέο κανόνα, για τον οποίο δεν υπήρχαν οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις και γ) παρέλειψε να εφαρµόσει εφαρµοστέο κανόνα 
δικαίου, µολονότι συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις του.  
- Ανεπάρκεια αιτιολογιών απόφασης, η οποία, εφόσον συντρέχει, καθιστά αυτήν 
αναιρετέα, κατ' άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, όταν από το αιτιολογικό της δεν 
προκύπτουν πραγµατικά περιστατικά, που είναι αναγκαία, για τη δικαιολόγηση της 
εφαρµοσθείσας διάταξης ουσιαστικού δικαίου, καθιστώντας έτσι ανέφικτο τον 
αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 669, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 1, 5, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1267 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική καταγγελία σύµβασης εργασίας. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Νέα αποδεικτικά µέσα στην κατ΄ έφεση δίκη. 
- Η καταγγελία συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας είναι άκυρη ως καταχρηστική όταν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη 
ή τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος (άρθρ. 281 ΑΚ). Τέτοια 
προφανή υπέρβαση ενέχει η καταγγελία που υπαγορεύτηκε από εκδίκηση ή 
εχθρότητα προς το πρόσωπο του εργαζοµένου, συνεπεία προηγούµενης 
συµπεριφοράς του µη αρεστής στον εργοδότη, όπως είναι η διεκδίκηση των εκ της 
εργασιακής του σχέσεως νοµίµων δικαιωµάτων του. Η καταγγελία της εργασιακής 
συµβάσεως για λόγους οικονοµοτεχνικούς, δηλαδή ως µέτρο οργανωτικό ή 
αναδιαρθρωτικό ή οικονοµικό που αποφασίστηκε από τον εργοδότη στα πλαίσια του 
διευθυντικού του δικαιώµατος, δεν είναι καταχρηστική. ∆υνατόν όµως η καταγγελία 
για τέτοιους λόγους να αντιβαίνει στις αρχές της καλόπιστης εκπληρώσεως της 
παροχής (άρθρ. 288 ΑΚ). Αυτό συµβαίνει όταν ο εργοδότης, προκειµένου να επιλέξει 
τους µισθωτούς που πρέπει να απολυθούν, παραλείπει να λάβει υπόψη και να 
συνεκτιµήσει τα κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια της αρχαιότητας, ηλικίας, 
οικονοµικής και οικογενειακής καταστάσεως κάθε µισθωτού, της αποδοτικότητάς του 
και την δυνατότητα εξεύρεσης από αυτόν άλλης εργασίας, όπως επιβάλλεται από το 
καθήκον προνοίας που βαρύνει τον εργοδότη, σύµφωνα µε τα άρθρα 651, 657 - 658, 
660, 662 - 667, σε συνδυασµό προς τα άρθρα 200, 281 ΑΚ και τις συναφείς διατάξεις 
της εργατικής νοµοθεσίας, επιτάσσει δε την απόλυση εκείνων για τους οποίους το 
µέτρο αυτό θα είναι λιγότερο επαχθές.  
- Από τον συνδυασµό των άρθρων 281 ΑΚ και 262, 269 και 559 αριθµ. 8 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι, αν ο ισχυρισµός περί καταχρηστικής ασκήσεως του προς καταγγελία 
της εργασιακής συµβάσεως δικαιώµατος του εργοδότη στοιχειοθετείται από πλείονα 
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αυτοτελή πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, συνολικώς ορώµενα, προσδίδουν 
καταχρηστικό χαρακτήρα στο ενασκούµενο δικαίωµα, τα αυτοτελή αυτά περιστατικά, 
υποβαλλόµενα συγχρόνως για το παραδεκτό του άνω αγωγικού ισχυρισµού µε το 
εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης, αποτελούν, το καθένα χωριστά, "πράγµατα" κατά 
την έννοια του άρθρου 559 αριθµ. 8 του ΚΠολ∆, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην 
έκβαση της δίκης, η µη λήψη δε υπόψη ενός από αυτά, εφόσον βέβαια προβάλλονται 
ορισµένως κατά τρόπον που να συνδέονται µε τον όλο ισχυρισµό και να τον 
προσδιορίζουν, στοιχειοθετεί τον λόγο αναιρέσεως από την τελευταία ως άνω 
διάταξη.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθµ. 19 του ΚΠολ∆, η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και έτσι ιδρύεται ο προβλεπόµενος, από την διάταξη αυτή, 
λόγος αναιρέσεως και όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως, που αποτελεί την 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν περιέχονται ή δεν αναφέρονται 
µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία 
το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του, επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να κριθεί αν, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόσθηκε, όχι όµως και όταν οι ελλείψεις ή αντιφάσεις ανάγονται στην εκτίµηση 
των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση και αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, το οποίο όµως στην απόφαση εκτίθεται σαφώς.  
- Κατά µεν την διάταξη του άρθρου 529 παρ. 1 εδάφ. α' του ΚΠολ∆ στην κατ' έφεση 
δίκη επιτρέπεται να γίνει επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών µέσων, κατά 
δε την διάταξη της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο 
µπορεί να αποκρούσει τα αποδεικτικά µέσα που προσάγονται 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 βαριά αµέλεια. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 591 παράγρ. 1 εδάφ. α' ΚΠολ∆, και στην ειδική 
διαδικασία των εργατικών διαφορών, εφόσον δεν αντίκεινται στις ειδικές διατάξεις 
των άρθρων 670 - 671, 674 παρ. 2 ΚΠολ∆, που ρυθµίζουν την ενώπιον του Εφετείου 
απόδειξη κατά την διαδικασία αυτή. Ως νέα αποδεικτικά µέσα, κατά την έννοια της 
πιο πάνω διάταξης, θεωρούνται είτε αυτά που δεν υποβλήθηκαν καθόλου πρωτόδικα, 
είτε αυτά που υποβλήθηκαν µεν πρωτόδικα, αλλά απαράδεκτα, όπως λ.χ. εκπρόθεσµα 
ή χωρίς επίκληση ή χωρίς νόµιµη σήµανση κ.λπ. Τα έγγραφα, ειδικότερα, κατ' 
εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 237 παρ. 1 εδάφ. β' ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και 
στη διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης (άρθρο 524 παρ. 1 ΚΠολ∆), είναι 
παραδεκτά στην κατ' έφεση δίκη, αν η νόµιµη επίκληση και προσκοµιδή τους γίνει µε 
τις ενώπιον του Εφετείου προτάσεις των διαδίκων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 200, 281, 288, 651, 657, 658, 660, 662 - 667, 670, 671, 674,  
ΚΠολ∆: 237, 262, 269, 529, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 591,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 897 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Καταχρηστική καταγγελία. παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- 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, συµβαίνει µε 
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, όπως όταν ενέχουν εµπάθεια, έχθρα ή 
εκδικητικότητα συνεπεία προηγηθείσας, νόµιµης συµπεριφοράς του εργαζοµένου, η 
οποία δεν ήταν αρεστή στον εργοδότη. Περαιτέρω, µε δεδοµένο το ότι η καταγγελία 
αποβλέπει µεν στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του εργοδότη, επιφέρει, όµως, 
ιδιαίτερα επαχθείς συνέπειες στον εργαζόµενο, που χάνει τη θέση εργασίας, 
κατάχρηση υφίσταται και όταν µε την άσκηση του δικαιώµατος της καταγγελίας 
παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας. Η αρχή αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση 
της καλής πίστεως και απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 του 
Συντάγµατος, έχει την έννοια ότι κατά την ενάσκηση δικαιώµατος πρέπει να υπάρχει 
αναλογία µεταξύ τού, εκάστοτε, χρησιµοποιουµένου µέσου και του, αντιστοίχως, 
επιδιωκοµένου σκοπού. Ως εκ τούτου, σε συγκεκριµένη περίπτωση, αν διαπιστωθεί 
ότι υπάρχουν άλλα µέτρα, ηπιότερα από την καταγγελία, αλλά εξ ίσου πρόσφορα µε 
αυτήν, για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται από τον εργοδότη, η καταγγελία 
αποβαίνει µη αναγκαία και ελέγχεται ως καταχρηστική (ΑΠ 1751/2008, ΑΠ 
555/2007). Τη συνδροµή των περιστάσεων αυτών οφείλει να επικαλεστεί και να 
αποδείξει ο εργαζόµενος (ΑΠ 701/2010).  
- 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).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο έλαβε υπ' όψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπ' όψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα", κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, θεωρούνται οι ισχυρισµοί, που 
έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν σε θεµελίωση ή κατάργηση δικαιώµατος, 
δικονοµικού ή ουσιαστικού, που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο. 
Αντιθέτως, "πράγµατα" δεν θεωρούνται οι ισχυρισµοί, που αποτελούν επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την 
εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 11/1996, ΑΠ 632/2008).  
- 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. 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 
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οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι 
εκείνου που δεν εφαρµόστηκε. Αντιθέτως, η απόφαση δεν στερείται από νόµιµη βάση 
όταν οι ανωτέρω ελλείψεις αφορούν στα νοµικά ή πραγµατικά επιχειρήµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου ή ανάγονται στην αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίµηση των 
αποδείξεων (ΚΠολ∆ 561 παρ.1) και ειδικότερα στην ανάλυση και αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αρκεί τούτο να εκτίθεται στην απόφαση σαφώς (ΑΠ 
1102/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 669,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 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: 512 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική καταγγελία της σύµβασης εργασίας. 
- Από τα άρθρα 669 παρ. 2 του ΑΚ, 1 του Ν. 2112/1990 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 δεν 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 
σκοπό του δικαιώµατος, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία 
οφείλεται σε εµπάθεια, µίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως: συνεπεία 
προκληθείσης νόµιµης, αλλά µη αρεστής στον εργοδότη, συµπεριφοράς του 
εργαζόµενου, 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 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 καταχρηστική 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 οι λόγοι που επικαλέστηκε γι αυτή ο 
εργοδότης να 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 669, 
Νόµοι: 3198/1955,  
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Νόµοι: 2112/1990, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Καταχρηστική καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 254 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική καταγγελία. Προσβολή προσωπικότητας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 330, 299, 932, 914, 281, 648, 672 του ΑΚ, 5 
παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγµατος, συνάγεται ότι, αν η καταγγελία συµβάσεως 
εργασίας από τον εργοδότη συντελέστηκε υπό συνθήκες παράνοµης και υπαίτιας 
προσβολής της προσωπικότητας του εργαζοµένου (µείωση της υπολήψεως αυτού ως 
εργαζοµένου, καθώς και της επαγγελµατικής δραστηριότητάς του, ενόψει του είδους 
της εργασίας και του ιδιαίτερα έντονου συµφέροντος αυτού για πραγµατική 
απασχόληση) ή που συνιστούν αδικοπραξία (καταχρηστική καταγγελία), ο εργοδότης 
µπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει στον εργαζόµενο και χρηµατική ικανοποίηση για 
ηθική βλάβη, το ποσό της οποίας καθορίζεται από το δικαστήριο κατ' εύλογη κρίση.  
- Κατά τη διάταξη του αρ. 19 του 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 330, 299, 932, 914, 281, 648, 672, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Σ: 5, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταγγελία της σύµβασης εργασίας - Υπερηµερία εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 11 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αντισυνταγµατικότητα της διάταξης του άρθ. 10 παρ. 2 του Ν. 3260/2004. 
Παραπέµπει για εκδίκαση στην πλήρη Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου. 
- Το Β2 Πολιτικό Τµήµα του Αρείου Πάγου, µε την 808/2010 απόφασή του, 
απέρριψε το δεύτερο λόγο αναίρεσης και κρίναν την παραπάνω διάταξη του άρθρου 
10 παρ.2 του Ν. 3260/2004 ως ανεφάρµοστη και αντισυνταγµατική, (άρθρο 93 παρ.4 
του Σ) και δη αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 του Συντάγµατος που 
κατοχυρώνει την οικονοµική ελευθερία των πολιτών, όπως ορθά έκρινε κατά το 
Τµήµα αυτό και το Εφετείο Αθηνών µε την προσβαλλόµενη απόφασή του, οµόφωνα 
παρέπεµψε στην παρούσα Β' Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου το συναφή πρώτο λόγο 
αναίρεσης, κατ' εφαρµογή των άρθρων 100 παρ. 5 του Συντάγµατος και 563 παρ.2 
του ΚΠολ. ∆, λόγω άρνησης εφαρµογής νόµου ως αντισυνταγµατικού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 3260/2004, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Μεταβίβαση επιχείρησης - Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 244 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεταβολή προσώπου του εργοδότη. Χρονικά όρια εργασίας. Υπερωριακή 
απασχόληση. Στοιχεία αγωγής. 
- Κατά την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2112/1920 "η µεταβολή του 
προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχόµενη, ουδαµώς επηρεάζει την 
εφαρµογή των υπέρ του υπαλλήλου διατάξεων του παρόντος νόµου". Ο ίδιος κανόνας 
περιέχεται στο άρθρο 9 παρ. 1 του Β.∆. 16/18-7-1920, προκύπτει δε και από το άρθρο 
8 του Ν. 3514/1928. Όµοιο κανόνα περιείχε και το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Π.∆. 
572/1988, µε το οποίο η ελληνική νοµοθεσία εναρµονίσθηκε προς την Οδηγία του 
Συµβουλίου της ΕΟΚ 77/187/14-2-1977. Επίσης ταυτόσηµες είναι και οι διατάξεις 
των άρθρων 2 παρ. 1 εδ. β' και 4 παρ. 1 του Π.∆. 178/2002 "Μέτρα σχετικά µε την 
προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης 
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε 
συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συµβουλίου", από της ισχύος του 
οποίου (17-7-2001) καταργήθηκε το ως άνω Π.∆. 572/1988 (άρθρα 11 και 12 του 
Π.∆. 178/2002). Κατά την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. β' του εν λόγω Π.∆. 
178/2002 "ως µεταβίβαση, κατά την έννοια του παρόντος Π. ∆/τος, θεωρείται η 
µεταβίβαση µιας οικονοµικής οντότητας που διατηρεί την ταυτότητα της, η οποία 
νοείται ως σύνολο οργανωµένων πόρων µε σκοπό την άσκηση οικονοµικής 
δραστηριότητας είτε κύριας είτε δευτερεύουσας" και κατά την διάταξη του άρθρου 4 
παρ. 1 του ίδιου Π. ∆/τος "∆ια της µεταβιβάσεως και από την ηµεροµηνία αυτής, όλα 
τα υφιστάµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που έχει ο µεταβιβάζων από σύµβαση ή 
σχέση εργασίας µεταβιβάζονται στον διάδοχο. Ο µεταβιβάζων και µετά την 
µεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τον διάδοχο για τις 
υποχρεώσεις που προέκυψαν από την σύµβαση ή σχέση εργασίας µέχρι τον χρόνο 
που αναλαµβάνει ο διάδοχος". Κατά την εύνοια των παραπάνω διατάξεων, η 
µεταβολή του προσώπου του εργοδότη, εφόσον διατηρείται η ταυτότητα της 
επιχειρήσεως και η οικονοµική της δραστηριότητα, συνεπάγεται, ανεξάρτητα από τη 
νοµική αιτία και την µορφή της µεταβιβάσεως, αυτοδίκαιη υποκατάσταση του νέου 
εργοδότη στις υφιστάµενες εργασιακές σχέσεις και την απαλλαγή του προηγούµενου 
εργοδότη, το αποτέλεσµα δε αυτό επέρχεται χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των 
εργαζοµένων. Έτσι ο εργοδότης που διαδέχεται ή υποκαθιστά µε οποιοδήποτε τρόπο 
και οποιαδήποτε νοµική µορφή τον αρχικό εργοδότη στην άσκηση ορισµένης 
επιχειρήσεως, υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις του αρχικού εργοδότη έναντι του 
προσωπικού της επιχειρήσεως. Για την επέλευση των συνεπειών αυτών απαιτείται 
(και αρκεί) το πραγµατικό γεγονός ότι η επιχείρηση συνεχίζει, χωρίς διακοπή, την 
λειτουργία της ως οικονοµική µονάδα και διατηρεί την ταυτότητα της και στο 
πρόσωπο του νέου φορέα της, άσχετα αν συνδυάζεται η αλλαγή του φορέα της 
επιχειρήσεως και µε αλλαγή τίτλου, νοµικής µορφής ή µε άλλες µεταβολές. 
Μεταβίβαση δε επιχειρήσεως ή εκµεταλλεύσεως είναι η κάθε είδους ανάληψη και 
συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας από τρίτον, εφόσον δεν µεταβάλλεται 
η ταυτότητα της επιχειρήσεως ή εκµεταλλεύσεως, η οποία συνεχίζει την λειτουργία 
της, διατηρώντας την οικονοµική της οντότητα. Ο τρόπος της µεταβιβάσεως δεν 
ενδιαφέρει.  
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆ η αγωγή εκτός από τα στοιχεία που 
ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117 πρέπει να περιέχει α) σαφή έκθεση των γεγονότων 
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που θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση της 
από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της 
διαφοράς και γ) ορισµένο αίτηµα. Εξάλλου, τα χρονικά όρια της εργασίας των 
µισθωτών έχουν καθορισθεί µε ειδικές διατάξεις δηµοσίας τάξεως, µε την έννοια ότι 
αποτελούν τα ελάχιστα όρια προστασίας των εργαζοµένων και συνεπώς, µε ατοµική ή 
συλλογική σύµβαση εργασίας ή µε διαιτητική απόφαση ή άλλη κανονιστική πράξη 
νοµοθετικής ή συµβατικής ισχύος, µπορούν να περιορισθούν όχι όµως και να 
ξεπερασθούν χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για τη νοµιµότητα της υπερωριακής 
απασχολήσεως. Κατά ταύτα, για την κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ νοµική 
πληρότητα του δικογράφου της αγωγής, µε την οποία διώκεται η ικανοποίηση 
αξιώσεων από παράνοµη υπερωριακή απασχόληση, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτό, 
εκτός από τα άλλα απαραίτητα στοιχεία της εργασιακής σχέσεως και των όρων της, η 
διάρκεια της ηµερήσιας απασχολήσεως, αν πρόκειται για υπέρβαση του ηµερήσιου 
ωραρίου, άλλως κατά εβδοµάδα, από την οποία θα συνάγονται οι ώρες εργασίας και 
συνακόλουθα οι υπερωρίες, οι οποίες είναι δυνατόν να προσδιορίζονται και κατά 
µέσο όρο την εβδοµάδα ή το µήνα, καθώς επίσης, πρέπει να αναφέρονται, οι νόµιµες 
ή καταβαλλόµενες αποδοχές βάσει των οποίων θα υπολογισθεί το ωροµίσθιο. Ενώ 
δεν είναι απαραίτητο, για τη πληρότητα της αγωγής, να αναφέρεται σ' αυτή και ότι 1) 
δεν συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση υπερωριακής 
εργασίας και 2) η υπερωριακή εργασία δεν αναγγέλθηκε εγγράφως στην αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας ή, όπου δεν υφίσταται τοιαύτη, στην αρµόδια Αστυνοµική 
Αρχή, και αντίγραφο της έγγραφης αναγγελίας περί της υπερωριακής εργασίας δεν 
αναρτήθηκε σε εµφανές µέρος του εργασιακού χώρου ή δεν καταχωρήθηκε η 
υπερωριακή εργασία στο ειδικό βιβλίο υπερωριών. Και τούτο διότι οι προϋποθέσεις 
αυτές, οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 4 παρ. 1 και 9 παρ. 1-3 του Π. ∆/τος της 
27-6/4-7-1932 "περί κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου 
εργασίας διατάξεων", όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 1 και 3 του Ν.∆. 
515/1970 "περί χρονικών ορίων εργασίας µισθωτών", και πρέπει να τηρούνται από 
τον εργοδότη, προκειµένου να είναι νόµιµη η υπερωριακή εργασία, δεν αποτελούν 
αναγκαίο περιεχόµενο της αγωγής, αλλά θεµελιώνουν ένσταση, την οποία οφείλει να 
επικαλεσθεί και αποδείξει ο εναγόµενος εργοδότης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 6, 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 1, 3,  
Π∆: 178/2002, άρθ. 2, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μισθός - Επίδοµα πληροφορικής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 588 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοµα πληροφορικής. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- µε το άρθρο 8 του Ν. 2470/1997 ορίζονται τα εξής: "Πέρα από το βασικό µισθό του 
κάθε µισθολογικού κλιµακίου, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο, 
χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόµατα, κατά µήνα: 1. ... 11. Επίδοµα 
Πληροφορικής, για τους ειδικευµένους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε 
κλάδους πληροφορικής, υπηρετούν σε νοµοθετηµένες υπηρεσίες, διευθύνσεις, 
τµήµατα ή κέντρα πληροφορικής και κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται στο Π.∆. 
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194/1988 (ΦΕΚ Α' 84), καθώς και στους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς Ασφαλείας 
εναερίου κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οριζόµενο κατά 
ειδικότητα ως εξής: α. Αναλυτές Προγραµµατιστές, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε 
τριάντα χιλιάδες ( 30.000 ) δραχµές, β. Χειριστές Χειρίστριες Η/Υ, διατρητικών 
µηχανών και εισαγωγής στοιχείων σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δραχµές. Σε 
περίπτωση που ανατίθεται, µε απόφαση του οικείου προϊσταµένου διεύθυνσης, η 
αναπλήρωση των καθηκόντων των προαναφεροµένων θέσεων και ειδικοτήτων σε 
υπαλλήλους αντίστοιχης εξειδίκευσης άλλων κατηγοριών, το ανωτέρω επίδοµα 
καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς µε απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µόνον εφόσον και για όσο διάστηµα οι δικαιούχοι 
εργάζονται στις προαναφερόµενες ειδικότητες, µε πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση στις υπηρεσίες που έχει προβλεφθεί η ειδική θέση. Για τη συνδροµή 
όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε µήνα, βεβαίωση του οικείου 
προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση, γ) Ειδικά στους 
κωδικογράφους και στους χειριστές κοπτικών µηχανηµάτων, που απασχολούνται 
κατά πλήρες ωράριο εργασίας σε οργανωµένα κέντρα πληροφορικής, χορηγείται 
επίδοµα οριζόµενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχµές. Πλην των ανωτέρω 
περιοριστικά αναφεροµένων περιπτώσεων, το επίδοµα πληροφορικής δεν 
καταβάλλεται σε άλλες ειδικότητες, όπως σε χρήστες Η/Υ ή Προσωπικών 
Υπολογιστών, ούτε σε εκπαιδευτικούς κλάδους πληροφορικής. Στους δικαιούχους 
του ανωτέρω επιδόµατος δεν καταβάλλεται παράλληλα και το διατηρούµενο µε το 
άρθρο 10 του παρόντος επιδόµατα, λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας ...". Με το 
άρθρο 31 του ίδιου νόµου, από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού 
καταργούνται: α) ... η) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος που 
αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού ή κατά το µέρος που ρυθµίζει θέµατα που 
διέπονται από αυτόν. Από τις διατάξεις αυτές του Ν. 2470/1997 προκύπτει ότι από 
την έναρξη της ισχύος αυτού (1/1/1997) καταργήθηκαν µεταξύ άλλων οι 
88555/3293/4/10/1988, 2048842/6017/-0022/6/5/1989 και 2006402/481/0022/30/1/ 
1995 κοινές υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες είχε προβλεφθεί η χορήγηση του 
επιδόµατος πληροφορικής σε ορισµένες κατηγορίες υπαλλήλων και ότι το 
προβλεπόµενο από τις διατάξεις του νόµου αυτού επίδοµα πληροφορικής 
καταβάλλεται έκτοτε υπό διαφορετικές και αυστηρότερες προϋποθέσεις, µόνο σε 
ειδικευµένους υπαλλήλους, που ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής, 
υπηρετούν κατά πλήρες ωράριο σε νοµοθετηµένες υπηρεσίες, διευθύνσεις, τµήµατα ή 
κέντρα πληροφορικής και κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται στο Π.∆ 194/1988 
[πτυχίο ή δίπλωµα πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ανάλογα µε το αν ο διορισµός 
πρόκειται να γίνει στον "Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής" ή στον "Κλάδο ΤΕ 
Πληροφορικής" ή στον "Κλάδο ∆Ε Προσωπικού Η/Υ", σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 4, 
11, 14 και 18].  
- Βασική προϋπόθεση της αξιώσεως του αδικαιολόγητου πλουτισµού του άρθρου 904 
ΑΚ είναι ο πλουτισµός του εναγοµένου, ήτοι η βελτίωση της περιουσιακής του 
καταστάσεως, είτε θετική, µε την επαύξηση της περιουσίας του, είτε αποθετική, µε 
την αποφυγή ελαττώσεως της περιουσίας του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 
ΚΠολ∆: 560, 
Π∆: 194/1988,  
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Μισθός - Τακτικές αποδοχές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 791 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κώλυµα προς εργασία. Αξίωση µισθού. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη βιβλιαρίου υγείας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 657 ΑΚ, ο εργαζόµενος διατηρεί την αξίωση του για 
το µισθό, αν ύστερα από 10ήµερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εµποδίζεται να 
εργασθεί για σπουδαίο λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του και κατά τη 
διάταξη του άρθρου 658 του ίδιου κώδικα, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
διατηρείται σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο η αξίωση για το µισθό σε περίπτωση 
εµποδίου, δεν µπορεί να υπερβεί τον ένα µήνα, αν το εµπόδιο εµφανίστηκε ένα 
τουλάχιστον έτος µετά την έναρξη της συµβάσεως και το µισό µήνα σε κάθε άλλη 
περίπτωση. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της αποχής 
του µισθωτού από την εργασία του για σπουδαίο λόγο, όπως είναι η ασθένεια αυτού, 
ο µισθωτός διατηρεί την αξίωση του προς καταβολή των νοµίµων αποδοχών του, για 
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί τον ένα µήνα, εάν το κώλυµα παροχής 
εργασίας, λόγω ασθένειας, επήλθε ένα τουλάχιστον έτος µετά την έναρξη της 
συµβάσεως, επί µισό δε µήνα σε κάθε άλλη περίπτωση.  
- Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που ιδρύει το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 
559 αρ.1 ΚΠολ∆ υπάρχει, εφόσον αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν αυτός εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε να 
εφαρµοσθεί ή εάν εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
- Από το άρθρο 14 της Α1β/8557/1983 αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 526), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Α.Ν. 2520/1940 και 
αντικαταστάθηκε µε την 8405/1992 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β' 665), σε συνδυασµό µε τα άρθρα 3,174 και 180 
του ΑΚ, συνάγεται ότι η έλλειψη βιβλιαρίου υγείας ή η µη θεώρησή του επιφέρει 
ακυρότητα της συµβάσεως της εργαζόµενης ως καµαριέρας σε ξενοδοχείο. Όµως, για 
να είναι ορισµένη η αγωγή που ερείδεται σε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 
αορίστου χρόνου και επιδιώκει την πληρωµή των οφειλοµένων µισθών, δεν 
απαιτείται να αναφέρεται στο δικόγραφο ότι ο εργαζόµενος ήταν εφοδιασµένος µε 
βιβλιάριο υγείας, διότι η έλλειψη αυτή αποτελεί ένσταση του εναγοµένου εργοδότη 
περί ακυρότητας της συµβάσεως, η παραδοχή της οποίας συνεπάγεται την απόρριψη 
της αγωγής ως ουσία αβάσιµης.  
- Κατ' άρθρο 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, 
εκτός αν πρόκειται, α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο 
της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή αποτελεί εκδήλωση της αρχής ότι ο 
Άρειος Πάνος ελέγχει τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης αποφάσεως, µε βάση τα 
πραγµατικά γεγονότα και τους ισχυρισµούς που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου από 
τους διαδίκους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 3, 174, 180, 657, 658, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Μονοµερής βλαπτική µεταβολή - Μεταβολή όρων εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1613 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μονοµερής µεταβολή των όρων εργασίας. Το πιστοποιητικό υγείας αποτελεί 
προϋπόθεση κύρους της σύµβασης εργασίας οδηγού ΚΤΕΛ. ∆ήλωση βούλησης. 
καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του N. 2112/1920 και των άρθρων 648, 652 
και 281 ΑΚ προκύπτει ότι µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει 
όταν ο εργοδότης επιχειρεί χωρίς τη συγκατάθεση του µισθωτού τροποποίηση των 
όρων αυτών, χωρίς να έχει τέτοια ευχέρεια από όρο της συµβάσεως ή το νόµο ή τον 
τυχόν υπάρχοντα κανονισµό εργασίας της επιχειρήσεως, ενώ καταχρηστική άσκηση 
του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη υπάρχει όταν η µονοµερής µεταβολή 
γίνεται από αυτόν σύµφωνα µεν µε τους όρους της συµβάσεως ή του νόµου ή του 
κανονισµού εργασίας αλλά καθ' υπέρβαση των ορίων που τάσσονται από την καλή 
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος. Η 
υπέρβαση των παραπάνω ορίων συνιστά βλαπτική µεταβολή των όρων της 
συµβάσεως, αφού η µεταβολή αυτή επέρχεται κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ. 
Από τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασµό και µε εκείνες των άρθρων 656, 349 -351, 
57, 200, 288 ΑΚ και 5 παρ. 3 του Ν. 3198/1955 προκύπτει ότι η βλαπτική για τον 
εργαζόµενο µεταβολή των όρων της συµβάσεως δεν επιφέρει τη λύση αυτής, ούτε 
υποχρεώνει το µισθωτό να αποχωρήσει από την εργασία του, αλλά παρέχει σ' αυτόν 
το δικαίωµα είτε να αποδεχθεί τη µεταβολή και να παραµείνει στην εργασία του, 
οπότε συντελείται νέα, τροποποιητική της αρχικής σύµβαση εργασίας, είτε να 
θεωρήσει τη µεταβολή ως άτακτη καταγγελία της συµβάσεως από τον εργοδότη και 
αποχωρώντας από την εργασία του να αξιώσει την οφειλόµενη αποζηµίωση, είτε να 
αποκρούσει τη µεταβολή και να συνεχίσει να προσφέρει την εργασία του υπό τους 
αρχικούς όρους αξιώνοντας την τήρηση των όρων αυτών.  
- Στη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1α του Π.∆ 229/1994 "Γενικός Κανονισµός 
Προσωπικού ΚΤΕΛ", ορίζεται ότι: "Κανείς δεν µπορεί να προσληφθεί ως τακτικός ή 
έκτακτος υπάλληλος του ΚΤΕΛ, εφόσον δεν έχει τα παρακάτω γενικά και ειδικά, 
ανάλογα µε την περίπτωση, προσόντα". Ειδικότερα για τους προσλαµβανόµενους 
οδηγούς καθορίζεται στο αυτό άρθρο (3 παρ. 1 περ. δ) ότι "Ειδικά για τους οδηγούς 
αλλά και όλο το Προσωπικό Κινήσεως, πρέπει να είναι κατάλληλοι από άποψη υγείας 
για την εργασία που προορίζονται να εκτελέσουν. Η σχετική καταλληλότητα, καθ' 
όλη τη διάρκεια που υφίσταται η σύµβαση εργασίας, πιστοποιείται από ιατρούς που 
έχουν συµβληθεί µε Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από 
ιατρούς του ΙΚΑ, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, κατά περίπτωση. Τα πιστοποιητικά 
ισχύουν για δώδεκα (12) µήνες από της εκδόσεώς των". Οι διατάξεις του Κανονισµού 
αυτού ίσχυαν από 20.8.1994 και µέχρι την αντικατάσταση τους από το Π∆ 246/2006 
και έχουν εφαρµογή και µετά τη µετατροπή των ΚΤΕΛ σε ανώνυµη εταιρεία, η οποία 
υποκαθιστά αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση τα ΚΤΕΛ σε όλα τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις τους (αρθρ. 1, 2, 3 παρ. 1, 6, 10 του Ν. 2963/2001). Ειδικότερα, 
στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν 2963/2001: "Οργάνωση µεταφορών µε λεωφορεία, τεχν. 
έλεγχος, κ.λπ.", ορίζονται τα εξής: "1. Με προεδρικό διάταγµα, ύστερα από πρόταση 
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, εκδίδεται ο κανονισµός του προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ., και 
καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης, οι λόγοι και η διαδικασία απόλυσης του 
προσωπικού, η υπηρεσιακή κατάσταση, η συµπεριφορά και υποχρεώσεις αυτού, ο 
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χρόνος εργασίας και ανάπαυσης, οι πειθαρχικές ευθύνες, οι πειθαρχικές ποινές, τα 
όργανα και η διαδικασία επιβολής αυτών. Μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού 
διατάγµατος εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάµενες διατάξεις, δηλαδή τα 
προεδρικά διατάγµατα 229/1994 και 54/1998 ...". Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου 
ορίζονται µεταξύ άλλων και τα εξής: "2. Οι ιδιοκτήτες - οδηγοί, καθώς και οι οδηγοί 
µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δηµόσιας 
χρήσης, πρέπει να πληρούν τις εξής, κατ' ελάχιστον, προϋποθέσεις: α. Να έχουν άδεια 
οδήγησης. β. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας, για την κατοχή της 
προβλεπόµενης άδειας οδήγησης και γ. Να µην έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό 
πέµπτο έτος της ηλικίας τους (το εδάφιο αυτό τέθηκε σε ισχύ την 31.3.2003 (άρ. 11 
παρ. 3 Ν.3082/2002). Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι και µετά την έναρξη 
της ισχύος του ν. 2963/2001 και µέχρι την έναρξη της ισχύος (29-11-2006) του 
εκδοθέντος βάση του νόµου αυτού Π∆ 246/2006 (νέος Κανονισµός Προσωπικού 
ΚΤΕΛ), ίσχυαν οι υφιστάµενες διατάξεις του Π∆ 229/1994, µεταξύ των οποίων και 
εκείνη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ, κατά την οποία για την πρόσληψη οδηγού 
λεωφορείου των ΚΤΕΛ απαιτείται, εκτός των άλλων, αυτός να είναι κατάλληλος από 
άποψη υγείας για την εργασία του. Η καταλληλότητα αυτή πιστοποιείται κατά τον 
οριζόµενο στη διάταξη τρόπο, τα εκδιδόµενα δε πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 
δώδεκα (12) µήνες και αν δεν εκδοθεί και δεν προσκοµιστεί τέτοιο πιστοποιητικό 
κατά την πρόσληψη του υπαλλήλου (οδηγού) του ΚΤΕΛ, η σύµβαση εργασίας, ως 
αντικείµενη στην ως άνω δηµοσίας τάξεως διάταξη, είναι άκυρη κατά το αρθρ. 174 
ΑΚ. Η άκυρη δε σύµβαση θεωρείται, σύµφωνα µε το άρθρο 180 ΑΚ, σαν να µην 
έγινε και, εποµένως, ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το µισθωτό 
στην εργασία του ή να αποδέχεται τις υπηρεσίες του (αρθρ. 174, 180 ΑΚ). 
Καθίσταται δε άκυρη η σύµβαση εργασίας και για το µεταγενέστερο χρόνο, εάν έχει 
λήξει η χρονική ισχύς του πιστοποιητικού και δεν έχει αυτό ανανεωθεί νοµίµως. 
Πρέπει δε να παρατηρηθεί ότι η πιο πάνω διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 
2963/2001 ουδόλως εισάγει εξαίρεση από τον γενικά διατυπούµενο κανόνα της παρ. 
1 του ίδιου άρθρου, κατά τον οποίο µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος 
εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάµενες διατάξεις, ώστε να δύναται να 
υποστηριχθεί ότι από την ισχύ του Ν. 2963/2001 έχει τροποποιηθεί το νοµοθετικό 
καθεστώς σχετικά µε τον τρόπο που πιστοποιείται η καταλληλότητα από άποψη 
υγείας του προσλαµβανόµενου οδηγού λεωφορείου των ΚΤΕΛ. Η διάταξη αυτή του 
ν. 2963/01 απλώς καθορίζει τις "κατ' ελάχιστο", κατά τη διατύπωση του νόµου (και 
όχι κατά το µέγιστο), προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αναφερόµενοι στη 
διάταξη οδηγοί.  
- Η δήλωση βουλήσεως των µερών για την επικύρωση µπορεί να είναι είτε ρητή είτε 
σιωπηρή, στηριζόµενη σε συγκεκριµένα πραγµατικά γεγονότα που εµφαίνουν 
αντίστοιχη βούληση. Τέτοια σιωπηρή επικύρωση της άκυρης συµβάσεως εργασίας, 
λόγω ελλείψεως αρχικά του ως άνω πιστοποιητικού υγείας, εµφαίνει η συνέχιση της 
αποδοχής, όπως και προηγουµένως, των υπηρεσιών αυτών από τον εργοδότη, 
τελούντα εν γνώσει της αποκτήσεως µεταγενεστέρως του πιστοποιητικού. Αν όµως 
εκδηλωθεί βούληση του εργοδότη - και τούτο είναι πραγµατικό ζήτηµα, που 
απόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας - περί αποκρούσεως 
της επικυρώσεως παρά την γνωστοποιηθείσα στον εργοδότη επίκληση του ως άνω 
πιστοποιητικού, τότε αποκλείεται η επικύρωση µε αναδροµική ισχύ κατά το άρθρο 
183 παρ. 2 του ΑΚ. ∆ύναται µόνο η συνέχιση της αποδοχής των υπηρεσιών του 
µισθωτού από τον εργοδότη να εµφαίνει βούληση του τελευταίου περί επικυρώσεως 
της συµβάσεως για το µέλλον, αλλά, βεβαίως, µόνο µε το περιεχόµενο, υπό το οποίο 
αποδέχεται ήδη ο εργοδότης τις υπηρεσίες του µισθωτού, και όχι εκείνο, υπό το οποίο 
είχε λειτουργήσει ("εν τοις πράγµασι") κατά το παρελθόν η εργασιακή σχέση.  
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- Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ απαγορεύει την άσκηση του δικαιώµατος αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη 
και τον κοινωνικό και οικονοµικό του σκοπό. Καταχρηστική όµως επίκληση 
ακυρότητας της σύµβασης οδηγού ΚΤΕΛ εξ αιτίας ανυπαρξίας πιστοποιητικού υγείας 
κατά την πρόσληψή του, ως και καθ' όλη τη διάρκεια που υφίσταται η σύµβαση 
εργασίας, δεν είναι αυτή που γίνεται από τον εργοδότη µετά πάροδο µακρού χρόνου 
λειτουργίας της σύµβασης έστω και χωρίς εναντίωσή του, διότι µόνα τα γεγονότα 
αυτά δεν είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν στον µέσης ηθικής συναλλασσόµενο, ο 
οποίος, παρά την νοµοθετική επιταγή, παρέλειψε να προσκοµίσει τέτοιο 
πιστοποιητικό, την πεποίθηση ότι δεν είναι αναγκαίο για το κύρος της σύµβασης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για ευθεία 
παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς 
και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και όταν το δικαστήριο, 
παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα µε την έννοια της παραπάνω διατάξεως 
είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι παραδεκτώς προτεινόµενοι, στηρίζουν 
αυτοτελή αίτηση ή ανταίτηση των διαδίκων (αγωγή, ένσταση ένδικο µέσο). Ο 
αναιρετικός αυτός λόγος ιδρύεται όταν ο προταθείς ισχυρισµός είναι νόµιµος και 
ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και όχι όταν είναι νοµικά αδιάφορος. 
Η παράλειψη του Εφετείου να εξετάσει παραδεκτώς προβαλλόµενο λόγο εφέσεως, 
συνιστά πληµµέλεια που εµπίπτει στον προβλεπόµενο από την ανωτέρω διάταξη λόγο 
αναιρέσεως µόνο αν η βασιµότητά του µπορεί να ασκήσει επιρροή στην έκβαση της 
δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 174, 180, 200, 281, 288, 349, 350, 351, 648, 652, 656,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 566,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 7,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 5,  
Π∆: 229/1994, άρθ. 3, 
Νόµοι: 2963/2001, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Προαγωγή - Υπάλληλοι Εµπορικής Τράπεζας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 836 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προαγωγές. Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 3 αριθµ. 1, 10 παρ. 1, 6, 9, 13 και 15 της από 11-11-
1977 Σ.Σ.Ε. "περί Οργανισµού Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος", η οποία εκδόθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3239/1955, δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως µε την υπ' αριθµ. 46806/10314 της 21/26-11-1977 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β' 1255) και κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την υπ' αριθµ. 
15869/10 - 27 Ιουλίου 1981 απόφαση του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ Β' 446), γι' αυτό και 
έχει ισχύ νόµου, ως περιέχουσα κανονιστικές διατάξεις, προκύπτει ότι οι προαγωγές 
από τον βαθµό του Τµηµατάρχη Α' στο βαθµό του Υποδιευθυντή Β' , Υποδιευθυντή 
Α' και ∆ιευθυντή γίνονται κατ' εκλογή και εφόσον έχει συµπληρωθεί τριετής 
ευδόκιµη υπηρεσία στον προηγούµενο βαθµό. Ενεργούνται δε οι προαγωγές αυτές 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της αναιρεσίβλητης Τράπεζας, ύστερα από εισήγηση 
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της Γενικής ∆ιεύθυνσής της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφαίνεται, κατά την 
διενέργεια των προαγωγών, µε ελεύθερη κρίση, εκτιµώντας τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα κάθε υποψήφιου για προαγωγή υπαλλήλου και ειδικότερα τα στοιχεία που 
υπάρχουν στον ατοµικό του φάκελο, στα οποία περιλαµβάνονται η ειδικότητα, οι 
εκθέσεις ποιότητας, η επιµέλεια, η ικανότητα, η ευσυνειδησία, η επάρκεια στην 
εκτέλεση της εργασίας, οι τίτλοι σπουδών, το ήθος και η συµπεριφορά έναντι των 
συναδέλφων του και του κοινού. Η κρίση αυτή του παραπάνω οργάνου υπόκειται 
µόνο στον εκ του άρθρου 281 ΑΚ τιθέµενο περιορισµό και συνεπώς ελέγχεται από τα 
πολιτικά δικαστήρια, αν αποτελεί ενάσκηση δικαιώµατος που υπερβαίνει προφανώς 
τα όρια, τα οποία επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή ο 
οικονοµικός σκοπός του, γεγονός που συµβαίνει, όταν στερείται της προαγωγής του 
υπάλληλος που έχει αποκτήσει τα απαιτούµενα για τον ανώτερο βαθµό τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα, καίτοι υπερτερεί καταδήλως συναδέλφου του, προαχθέντος 
στον βαθµό αυτό.  
- Κατά το άρθρο 12 του Ν. 1082/1980 "Η διά τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως 
αναγνώριση του δικαιώµατος προαγωγής υπαλλήλου, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, εις βαθµόν, εις τον οποίον εδικαιούτο να προαχθεί, βάσει του διέποντος 
αυτόν κανονισµού ή οργανισµού βαθµολογικής και µισθολογικής εξελίξεως, 
λογίζεται πραγµατοποιηθείσα, αφού χρόνου έδει να είχε συντελεσθεί η προαγωγή 
τούτου". Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής, ο ως άνω χρόνος, που κατά 
πλάσµα του νόµου θεωρείται ότι διήνυσε ο υπάλληλος στον βαθµό στον οποίο µε 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση προήχθη, δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη για τις 
προαγωγικές κρίσεις, που θα διενεργηθούν πριν από την δηµοσίευση της σχετικής 
τελεσίδικης απόφασης, αλλά µόνον για εκείνες που θα ακολουθήσουν αυτής, 
καθόσον είναι αδιανόητο να θέλησε ο νοµοθέτης, µε την θέσπιση της ως άνω 
διατάξεως να υποχρεώσει το προαγωγικό όργανο της εναγόµενης Τράπεζας, µε µόνη 
την άσκηση αγωγής εκ µέρους υπαλλήλου της για καταχρηστική παράλειψή του από 
συγκεκριµένη προαγωγή και ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής δικαστικής 
κρίσης, να θεωρεί αυτή ως "εν δυνάµει καταχρηστική", ώστε σε κάθε µεταγενέστερη 
προαγωγική κρίση, που θα γίνει πριν από την δηµοσίευση τελεσίδικης απόφασης 
σχετικά µε προηγούµενη προαγωγή του, να κρίνει όχι µε βάση τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα, τα οποία συγκεντρώνει ο υπάλληλος κατά τον κρίσιµο χρόνο 
της διενέργειας των αντίστοιχων προαγωγών, αλλά υπολαµβάνοντας ότι αυτός, κατά 
πλάσµα του νόµου, έχει συµπληρώσει την αναγκαία τυπική προϋπόθεση της άσκησης 
των καθηκόντων του προηγούµενου βαθµού, να τον περιλάβει ως υποψήφιο να 
προαχθεί στον επόµενο εκείνου από τον οποίο παραλείφθηκε βαθµό. Αντίθετη 
ερµηνεία της ως άνω διατάξεως θα οδηγούσε µετά βεβαιότητας στην κατάλυση του 
διευθυντικού δικαιώµατος της Τράπεζας να οργανώνει τις υπηρεσίες της επιχείρησής 
της, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες και εκτιµώντας κατά τους κρίσιµους χρόνους 
διενέργειας των προαγωγών τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπάρχοντος 
ανθρώπινου δυναµικού της, µε βάση τα θεωρούµενα από αυτήν ως πλέον 
αποτελεσµατικά κριτήρια, υπό τον φόβο της κρίσεως ως καταχρηστικής κάθε 
παραλείψεως προαγωγής υπαλλήλου της, ενώ θα παραβίαζε ευθέως τον σκοπό των 
σχετικών µε την συνδροµή των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων προς 
προαγωγή διατάξεων του έχοντος ισχύ ουσιαστικού νόµου Οργανισµού αυτής, 
µεταξύ των οποίων κυρίαρχο χαρακτήρα για την κατ' εκλογή προαγωγή έχει η 
συµπλήρωση τριετούς πραγµατικής ευδόκιµης υπηρεσίας στον προηγούµενο βαθµό 
(ΟλΑΠ 11/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
Νόµοι: 1082/1980, άρθ. 12, 



 

[52] 
 

∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πρόσθετη µη συναφής παροχή εργασίας - Ειθισµένος µισθός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 246 
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 ειρηνοδικείω. 
Αναιρείται εν µέρει 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 
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 
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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 
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 



 

[54] 
 

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, 
Π∆: 229/1994, άρθ. 2, 3,  
Π∆: 246/2006, άρθ. 38, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Άκυρη σύµβαση εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 854 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Κυριακάτικη εργασία. 
Υπερωριακή εργασία.Απόσβεση ενοχής µε καταβολή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Η αγωγή του µισθωτού κατά του εργοδότη για δουλευµένους µισθούς ή άλλες 
παροχές από την έγκυρη σύµβαση εργασίας έχει νοµικό έρεισµα τα άρθρα 648 και 
649 ΑΚ και τις ισχύουσες εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις των συλλογικών 
συµβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων, που εξοµοιώνονται προς 
αυτές, οι όροι των οποίων γίνονται και όροι της ατοµικής συµβάσεως. Αν όµως η 
εργασία παρασχέθηκε µε άκυρη σύµβαση, τότε ο εργαζόµενος έχει αξίωση 
αποζηµιώσεως βάσει των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισµού (άρθρ. 904 
επόµ. ΑΚ), η οποία συνίσταται στην απόδοση από τον εργοδότη του ποσού της 
ωφέλειας που αποκόµισε από την εργασία.  
- Από τις διατάξεις της 8900/1946 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εργασίας, όπως ερµηνεύθηκε µε την 25825/1951 όµοια απόφαση, σε συνδυασµό 
προς τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 του β.δ. 748/1966 και 2 του Ν. 435/1976, 
προκύπτει ότι στους εργαζόµενους κατά τις Κυριακές καταβάλλεται, για κάθε 
Κυριακή, ανεξαρτήτως του κύρους της συµφωνίας περί της απασχολήσεως αυτής, το 
κανονισµένο εκάστοτε ηµεροµίσθιό τους αυξηµένο κατά 75%, εφόσον η εργασία 
εξαντλήσει το κανονισµένο ηµερήσιο ωράριο, εάν υπολείπεται του νοµίµου ωραρίου, 
το ποσό της παραπάνω προσαυξήσεως µειώνεται ανάλογα και εάν υπερβαίνει το 
νόµιµο ωράριο αυξάνεται ανάλογα. Η κατά 75% προσαύξηση αυτή υπολογίζεται 
πάντοτε επί του νοµίµου ηµεροµισθίου ή στο 1/25 του νοµίµου µηνιαίου µισθού, 
δηλαδή επί των υποχρεωτικώς θεσπισµένων ελαχίστων ορίων των αποδοχών του 
εργαζοµένου, που περιλαµβάνουν τον βασικό µισθό και τα κατά νόµο επιδόµατα. 
Περαιτέρω, για την εργασία που παρέχει ο εργαζόµενος τη νύκτα, δηλαδή από την 
10η νυκτερινή ώρα µέχρι την 6η πρωϊνή, δικαιούται πρόσθετη αµοιβή (προσαύξηση) 
25%, η οποία υπολογίζεται µε βάση το σύνολο των νοµίµων αποδοχών του, που 
περιλαµβάνουν τον βασικό µισθό και τα από το νόµο οριζόµενα επιδόµατα, σύµφωνα 
µε την 18310/1946 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, όπως 
αυτή ερµηνεύτηκε και συµπληρώθηκε µε την 25825/1951 όµοια απόφαση και την 
Φ.27019/1953 απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Αν η νυκτερινή εργασία συµπίπτει 
σε τµήµα της νύκτας (µεταξύ της 10ης νυκτερινής και 6ης πρωϊνής) τότε οφείλεται 
ανάλογη προσαύξηση, που αντιστοιχεί στις ώρες της νυκτερινής απασχολήσεως. Επί 
συµπτώσεως (συρροής) εργασίας κατά Κυριακή και νύκτα οφείλονται και οι δύο ως 
άνω νόµιµες προσαυξήσεις αθροιστικώς, αλλά ο υπολογισµός κάθε µιας από αυτές 
ενεργείται χωριστά. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 435/1976, οι µισθωτοί που 
απασχολούνται νοµίµως πέρα από τα επιτρεπόµενα για κάθε κατηγορία ανώτατα 
χρονικά όρια της ηµερήσιας εργασίας δικαιούνται αµοιβή για κάθε ώρα τέτοιας 
απασχολήσεως ίση προς το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο, αυξηµένο κατά τα οριζόµενα 
ποσοστά, ενώ οι µισθωτοί που παρέχουν µη νόµιµη υπερωριακή εργασία, δικαιούνται 
από την πρώτη ώρα, πέραν από τον πλουτισµό που αποκόµισε ο εργοδότης χωρίς 
νόµιµη αιτία και πρόσθετη αποζηµίωση, ίση προς 100% του καταβαλλόµενου 
ωροµισθίου. Με το άρθρο 6 της από 24-2-1984 Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Συµβάσεως Εργασίας, που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την 
11770/20-3-1984 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β'81), η εβδοµαδιαία 
διάρκεια της εργασίας των µισθωτών ορίσθηκε από 1-1-1984 σε 40 ώρες, για την 
αµοιβή δε της απασχολήσεως πέρα από το συµβατικό αυτό εβδοµαδιαίο ωράριο και 
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έως την συµπλήρωση του νόµιµου ανώτατου ορίου εβδοµαδιαίας εργασίας, δηλαδή 
για την υπερεργασία, γίνεται παραποµπή στο άρθρο 9 της 1/1982 αποφάσεως του 
∆.∆.∆.∆. Αθηνών, που κυρώθηκε µε το άρθρο 29 του Ν. 1346/1983. Από τον 
συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, ως προς την συνδροµή 
υπερωριακής εργασίας, στην οποία αφορούν οι παροχές του άρθρου 1 του Ν. 
435/1976, λαµβάνεται υπόψη όχι η εβδοµαδιαία αλλά η ηµερήσια εργασία, υπό την 
έννοια ότι υφίσταται υπερωριακή εργασία όταν ο µισθωτός της προκειµένης 
κατηγορίας απασχοληθεί πέραν των οκτώ ωρών ηµερησίως (ή πέραν των εννέα ωρών 
ηµερησίως υπό τους όρους του άρθρου 6 της από 26-2-1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., που 
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του Ν. 133/1975), έστω και αν µε την υπεραπασχόληση 
αυτή δεν πραγµατοποιείται υπέρβαση του από το νόµο ανωτάτου ορίου εβδοµαδιαίας 
εργασίας, αφού δεν χωρεί συµψηφισµός της ηµερήσιας υπερωρίας µε τις λιγότερες 
ώρες εργασίας ή µε την πραγµατοποιηθείσα εργασία σε άλλη εργάσιµη ηµέρα της 
ίδιας εβδοµαδιαίας περιόδου. Αντίθετα, ως προς την συνδροµή υπερεργασίας υπό την 
ανωτέρω έννοια κριτήριο αποτελεί όχι η ηµερήσια αλλά η εβδοµαδιαία απασχόληση 
του µισθωτού και µάλιστα εκείνη που πραγµατοποιείται κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
της εβδοµάδας. Εποµένως, αν ο µισθωτός, απασχολούµενος µετά την 1-1-1984 κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας, δεν υπερβεί, κατά τις ηµέρες αυτές, το 
συµβατικό εβδοµαδιαίο όριο των 40 ωρών, δεν δικαιούται την οικεία πρόσθετη 
αµοιβή (ωροµίσθιο επαυξηµένο κατά 25%), διότι δεν έχει πραγµατοποιήσει 
υπερεργασία. Το ίδιο συµβαίνει και όταν ο χρόνος της εβδοµαδιαίας εργασίας έχει 
υπερβεί το όριο των ωρών λόγω απασχολήσεως του µισθωτού την Κυριακή ή άλλη 
ηµέρα αναπαύσεως, αφού οι ώρες της εργασίας αυτής, για την οποία υφίσταται ειδική 
και αυτοτελής νοµοθετική πρόνοια, δεν συναριθµούνται µε τις ώρες των εργάσιµων 
ηµερών της ίδιας εβδοµάδας, στις οποίες και µόνο αποβλέπει η ρύθµιση της 
υπερεργασίας. Από 1-4-2001, µε το άρθρο 4 του Ν. 2874/2000 (όπως ίσχυε µέχρι 30-
9-2005, που αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3385/2005) η υπερεργασία 
καταργήθηκε και η απασχόληση πέρα των 40 ωρών και µέχρι 43 ώρες εβδοµαδιαίως 
(41η, 42η και 43η ώρα) θεωρείται ως ιδιόρρυθµη υπερωρία, νόµιµη και επιτρεπτή, η 
οποία αµείβεται µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 50% (άρθρο 4 
παρ. 2 και 4 Ν. 2874/2000). Υπερωρία συνιστά η απασχόληση πέραν των 43 ωρών 
εβδοµαδιαίως, καθώς και η απασχόληση πέραν των εννέα (9) ωρών ηµερησίως για 
τους µισθωτούς µε πενθήµερο. Αν η υπερωρία είναι παράνοµη, για κάθε ώρα τέτοιας 
απασχόλησης (µη νόµιµης υπερωρίας), ο µισθωτός δικαιούται αποζηµίωση ίση µε το 
250% του καταβαλλόµενου ωροµισθίου (δηλαδή προσαύξηση 150% του 
ωροµισθίου), σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άνω άρθρου 4 του Ν. 2874/2000. 
Στις αξιώσεις από την σύµβαση εργασίας υπάγονται και τα επιδόµατα (δώρα) εορτών 
Πάσχα και Χριστουγέννων, τα οποία αποτελούν τακτικές αποδοχές και υπολογίζονται 
βάσει των (καταβαλλοµένων) τακτικών αποδοχών του µισθωτού (ΑΝ 1777/1951, που 
κυρώθηκε µε το Ν. 1901/1951, Ν. 1082/1980 και ΥΑ 19040/1981, που εκδόθηκε τον 
∆εκέµβριο του 1981 και ρυθµίζει παγίως τα της χορηγήσεως δώρων Πάσχα και 
Χριστουγέννων). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΝ 539/1945, όπως ισχύουν ύστερα 
από τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις αυτών, ο εργαζόµενος µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας, µετά την συµπλήρωση δωδεκάµηνης συνεχούς απασχολήσεως 
στην υπόχρεη επιχείρηση (δεκάµηνης υπό την ισχύ της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 -- Πράξη 
Κατάθεσης Υπ. Εργ. 19/29-4-2002), δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια αναπαύσεως µε 
πλήρεις αποδοχές. Επιπλέον δικαιούται και επίδοµα άδειας, το οποίο ρυθµίζει το 
άρθρο 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966.  
- Από την διάταξη του άρθρου 416 ΑΚ, η οποία ορίζει ότι η ενοχή αποσβήνεται µε 
καταβολή, συνάγεται ότι στοιχεία για την πληρότητα του σχετικού περί εξοφλήσεως 
ισχυρισµού, αλλά και του αιτιολογικού της αποφάσεως που δέχεται τον ισχυρισµό 
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αυτόν, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος, είναι το ποσό που 
καταβλήθηκε, η αιτία και ο χρόνος της καταβολής. Όταν δε µε την αγωγή ασκούνται 
πλείονες αξιώσεις, πηγάζουσες από διαφορετικές αιτίες, όπως στην περίπτωση των 
εργατικών διαφορών, δεν αρκεί να αναφέρεται στην απόφαση που δέχεται τον 
σχετικό περί εξοφλήσεως ισχυρισµό του εναγοµένου, ότι οι συγκεκριµένες αξιώσεις 
του ενάγοντος εξοφλήθηκαν, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται το δικαιούµενο, καθώς 
και το καταβληθέν για κάθε αξίωση ποσό. ∆ιαφορετικά καθίσταται ανέφικτος ο 
αναιρετικός έλεγχος, αφού ενδέχεται το καταβληθέν ποσό να είναι µικρότερο του 
οφειλοµένου.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση, δηλαδή δεν προκύπτουν επαρκώς από τις παραδοχές της τα 
περιστατικά που είναι αναγκαία, στην συγκεκριµένη περίπτωση, για την κρίση του 
δικαστηρίου περί της συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων, που 
ορίζονται από την διάταξη που εφαρµόστηκε, ή περί µη συνδροµής αυτών, καθώς και 
όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες σχετικά µε το νοµικό 
χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 416, 648, 649, 904, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
ΑΝ: 539/1945,  
Νόµοι: 4504/1966, άρθ. 3,  
Β∆: 748/1966, άρθ. 10 
Νόµοι: 435/1976,  
Νόµοι: 2874/2000, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Άκυρη σύµβαση εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 257 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιδακτικό προσωπικό ΑΕΙ. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. 
- Στο άρθρο 5 του Π∆ 407/1980 "περί του κυρίου διδακτικού προσωπικού και του 
τρόπου εκλογής αυτού κ.τ.λ." ορίζονται τα εξής: "1) Επιστήµονες ανεγνωρισµένου 
επιστηµονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, είτε εξαιρετικής 
τεχνικής εµπειρίας δύναται να προσλαµβάνονται δια πράξεως του οικείου Πρυτάνεως 
ή του αντιστοίχου οργάνου διοικήσεως, εκδιδοµένης µετ' αποφάσεως της οικείας 
Σχολής, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δια την διεξαγωγήν 
διδακτικού ερευνητικού, επιστηµονικού και οργανωτικού έργου, καθοριζοµένου δια 
της συµβάσεως. Οι ανωτέρω, των οποίων ο αριθµός δεν δύναται να υπερβή το 
σύνολον των πάσης βαθµίδος θέσεων καθηγητών του Ιδρύµατος, έχουν καθ' όλην την 
διάρκειαν της συµβάσεως και εις ότι αφορά εις το ανατεθέν εις αυτούς έργον, τα 
καθήκοντα και τας υποχρεώσεις, τα αντιστοιχούντα εις την καθηγητικήν βαθµίδα, 
προς την οποίαν έχουν εξοµοιωθεί µισθολογικώς, βάσει των προσόντων των. 2) Η 
διάρκεια της συµβάσεως καθορίζεται µέχρις ενός πανεπιστηµιακού έτους κατά 
περίπτωσιν, αναλόγως προς τας ανάγκας της οικείας Σχολής, δύναται αύτη να 
ανανεούται ή παρατείνεται, πλην όµως ο συνολικός χρόνος προσλήψεως δεν δύναται 
να υπερβή τα τρία (3) πανεπιστηµιακά έτη. 3) Η απασχόλησις των ανωτέρω δύναται 
να είναι πλήρης ή µερική. 4) Η µηνιαία αυτών αποζηµίωσις ορίζεται, αναλόγως των 
προσόντων των, ίση προς τας πάσης φύσεως µηνιαίας αποδοχάς του τακτικού, ή του 
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εκτάκτου καθηγητού, εφόσον η απασχόλησις είναι πλήρης, ή εις το ανάλογον 
ποσοστόν, εφ' όσον η απασχόλησις είναι µερική". Η ανωτέρω διάταξη αφενός µεν 
εξακολούθησε να ισχύει και επεκτάθηκε η ισχύς της στα νεοσύστατα Πανεπιστήµια 
Αιγαίου, Ιονίου και Θεσσαλίας, καθώς και σε κάθε νεοϊδρυόµενο τµήµα όλων των 
Α.Ε.Ι. της χώρας (άρθρ. 79 παρ. 5 περ. ιδ' ν.1566/1985), αφετέρου δε εφαρµόζεται σε 
όλα τα Α.Ε.Ι., προκειµένου για ανάθεση διδασκαλίας σε οποιοδήποτε µέλος του 
∆.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι, (άρθρ. 2 παρ. 1 περ. δ' ν. 1674/1986).  
Εξάλλου, ο ν. 1268/1982 "για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι." ορίζει τα 
ακόλουθα: Α) Στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 ότι "τα Α.Ε.Ι. είναι νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από 
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων" και ότι "η οργάνωση και η 
λειτουργία των Α.Ε.Ι. διέπεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού. Η ρύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων γίνεται µε τον εσωτερικό κανονισµό του κάθε Α.Ε.Ι., ο οποίος 
καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 εδ. γ'", Β) Στο άρθρο 13 παρ. 1, 2 και 3 
ότι "το διδακτικό έργο, όπως ορίζεται στο άρθρο 23, ασκείται από το διδακτικό 
ερευνητικό προσωπικό (∆.Ε.Π.), το οποίο αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές 
Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Οι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές 
Καθηγητές εκλέγονται ως µόνιµοι", ότι "τα µέλη του ∆.Ε.Π. έχουν δικαίωµα για 
έρευνα και διδασκαλία, ανεξαρτησία και ελευθερία στην εκτέλεση του έργου τους, 
στα πλαίσια του προγραµµατισµού και των σχετικών αποφάσεων του Τµήµατος" και 
ότι "τα µέλη του ∆.Ε.Π. έχουν επίσης ως έργο την έρευνα, τη συµµετοχή στη 
διοίκηση των Α.Ε.Ι. και την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο συναφών προς 
την ειδικότητα τους και τη θέση τους", Γ) Στο άρθρο 17 παρ. 1 περ. α' ότι "τα µέλη 
του ∆.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Α.Ε.Ι., στο 
οποίο έχουν διορισθεί µε πλήρη απασχόληση για όλες τις εργάσιµες ηµέρες", ∆) Στο 
άρθρο 18 παρ. 2 περ. α' και γ' ότι "µε απόφαση της Γ.Σ. Τµήµατος προσλαµβάνονται 
µε ετήσια σύµβαση ειδικοί επιστήµονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 8 για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών" 
και ότι "οι ειδικοί επιστήµονες και οι εντεταλµένοι επίκουροι καθηγητές έχουν 
µερική εκπαιδευτική απασχόληση και αντίστοιχη αµοιβή, δεν συµµετέχουν στα 
συλλογικά πανεπιστηµιακά όργανα και δεν υπόκεινται στους περιορισµούς του 
άρθρου 13 παρ. 6", Ε) Στο άρθρο 23 παρ. 1, ότι "το διδακτικό έργο κατανέµεται σε 
εξαµηνιαία µαθήµατα και περιλαµβάνει: (Ι) την αυτοτελή διδασκαλία ενός 
µαθήµατος, (ΙΙ) τα φροντιστήρια και τις φροντιστηριακές ασκήσεις, (ΙΙΙ) τις 
εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και την εν γένει πρακτική εξάσκηση των 
φοιτητών και (ΙV) την επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών και την πραγµατοποίηση 
σεµιναρίων ή άλλων αναλόγων δραστηριοτήτων, που αποσκοπούν στην εµπέδωση 
των γνώσεων των φοιτητών" και ΣΤ) Στο άρθρο 25 παρ. 1, 2 και 6 εδ. α' και β' ότι "το 
ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η 
Αυγούστου του επόµενου", ότι "το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους 
διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάµηνα" και ότι "το πρώτο εξάµηνο αρχίζει το δεύτερο 
δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου και το δεύτερο εξάµηνο λήγει το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο. 
Τέλος, το άρθρο 41 του Ν∆ 496/79 "περί λογιστικού των Ν.Π∆∆. ορίζει ότι "πάσα 
σύµβασις δια λογαριασµό ν.Π∆δ. έχουσα αντικείµενο άνω των 10.000 δρχ. (ήδη 
400.000 δρχ., κατ' άρθρο 80 Ν. 2362/95) ή δηµιουργούσαν υποχρεώσεις διαρκείας, 
εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως, υποβάλλεται εις τον τύπον του ιδιωτικού εγγράφου. Το 
ποσόν τούτο δύναται να αυξοµειούται δι' αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών, 
δηµοσιευµένων εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόταση καταρτίσεως 
συµβάσεως και η αποδοχή αυτής δύναται να γίνουν και δι' ιδιαιτέρων εγγράφων. Η εκ 
της µη τηρήσεως του τύπου της εγγράφου αποδοχής ακυρότης αίρεται εν περιπτώσει 
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εκπληρώσεως της συµβάσεως". Από τη διατύπωση της διατάξεως αυτής προκύπτει 
ότι κάθε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου την 
οποία καταρτίζει νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε εργαζόµενο υποβάλλεται, 
εφόσον δεν υπάγεται στην ανωτέρω θεσπιζόµενη εξαίρεση, υποχρεωτικώς στον τύπο 
του ιδιωτικού εγγράφου, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο της συµβάσεως. Η 
έλλειψή του καθιστά τη σύµβαση του εργαζοµένου που απασχολείται στο Ν.Π∆∆. 
άκυρη και τη µετατρέπει σε απλή εργασιακή σχέση. Ως εκ του λόγου δε αυτού το 
Ν.Π∆∆. είναι υποχρεωµένο να αποδώσει στον εργαζόµενο, µε βάση πλέον τη σχέση 
αυτή και σύµφωνα µε τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισµού (άρθρ. 904 επ. 
ΑΚ), την ωφέλεια την οποία αποκόµισε από την εργασία του, η οποία συνίσταται 
στην αµοιβή που θα κατέβαλε σύµφωνα µε τις συνθήκες που επικρατούν στον τόπο 
της παροχής της εργασίας, σε άλλο πρόσωπο το οποίο θα προσλάβανε µε έγκυρη 
εργασιακή σύµβαση και θα είχε τις ίδιες ικανότητες και τα ίδια προσόντα µε εκείνον 
που παρέσχε την εργασία. Ο γενικός αυτός κανόνας του άρθρου 904 ΑΚ έχει 
εφαρµογή και επί των Ν.Π∆∆., υπέρ των οποίων δεν εισάγεται εξαίρεση από τις 
Πράξεις Υπουργικού Συµβουλίου που αναστέλλουν τους διορισµούς του πάσης 
φύσεως προσωπικού στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα στον οποίο 
υπάγονται και τα Ν.Π∆∆., γιατί η παρά την απαγόρευση αυτή ενέργεια, επαγοµένη 
την ακυρότητα της προσλήψεως, συνιστά απλώς τη βασική προϋπόθεση της 
ελλείψεως νόµιµης αιτίας, ένεκα της οποίας το Ν.Π∆∆., ως εργοδότης, ενέχεται προς 
απόδοση της ωφέλειας από την παρασχεθείσα εργασία, εφόσον συντρέχουν και οι 
λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 904 ΑΚ και δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού της 
αναζητήσεως αυτής. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 1268/1982, 
"πάσης φύσεως αποδοχές του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού που 
υπηρετεί µε οποιαδήποτε µορφή ή σχέση εργασίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα (ΑΕΙ) και τα παραρτήµατα τους βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό, 
στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται 
από 1η Ιανουαρίου 1983 δια του ∆ηµοσίου Ταµείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
ισχύουν για τους δηµοσίους υπαλλήλους ". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι τη 
µισθοδοσία του ως άνω προσωπικού, το οποίο συνδέεται µε σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) από 1-1-1983 αναλαµβάνει το 
∆ηµόσιο, το οποίο υποχρεούται έναντι των ΑΕΙ να καταβάλλει εκάστοτε δια του 
∆ηµοσίου Ταµείου, µε µισθοδοτικές καταστάσεις που του υποβάλλουν τα ανωτέρω 
ιδρύµατα, τις αποδοχές του ανήκοντος στη δύναµή τους διδακτικού, διοικητικού και 
λοιπού προσωπικού. Έναντι όµως του προσωπικού αυτού υπόχρεα προς καταβολή 
των αποδοχών του εξακολουθούν, ως εργοδότες, να είναι τα ΑΕΙ, έναντι των οποίων 
και νοµιµοποιείται παθητικώς ο ανήκων στο ως άνω προσωπικό τους να εγείρει 
αγωγή για την καταβολή των αποδοχών του. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 
905 παρ. 1 ΑΚ, η οποία αποκλείει την υποχρέωση του λήπτη του πλουτισµού να 
αποδώσει την ωφέλεια εφαρµόζεται, κατά τα σ' αυτή οριζόµενα, από τις ενδεικτικώς 
στη διάταξη της ΑΚ 904 αναφερόµενες περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισµού, 
µόνον σε αυτήν της αχρεώστητης παροχής. ∆ηλαδή εκείνης η οποία έγινε για την 
εκπλήρωση χρέους, για την ύπαρξη του οποίου δεν συµπληρώθηκαν οι νόµιµες 
προϋποθέσεις, αν ο δότης γνώριζε την µη ύπαρξη των προϋποθέσεων αυτών, αφού, 
τότε εκδηλώνει βούληση παροχής χωρίς αιτία η οποία αναγνωρίζεται από το νόµο 
(δωρεά) και καλύπτει την έλλειψη αιτίας του χρέους. Συνεπώς, η παραπάνω διάταξη 
δεν εφαρµόζεται, όταν η αναζητούµενη παροχή έγινε για την εκπλήρωση άκυρου, 
λόγω µη τηρήσεως του απαιτούµενου από το νόµο τύπου, συµβάσεως, δηλαδή για 
αιτία που δεν αναγνωρίζεται από το νόµο, οπότε η αναζήτηση δεν αποκλείεται από το 
ότι ο δότης γνώριζε την ακυρότητα, αφού η γνώση αυτή και, η, παρά την ακυρότητα, 
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καταβολή δεν θεραπεύουν την ακυρότητα από τη µη τήρηση του τύπου και εποµένως 
και την, εκ του λόγου τούτου, έλλειψη νόµιµης αιτίας.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904,  
Ν∆: 496/1979, άρθ. 41,  
Π∆: 407/1980, άρθ. 5,  
Νόµοι: 1268/1982, άρθ. 3, 11, 13, 18, 25,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - Άκυρη σύµβαση εργασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 898 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1225/1981 για τη "χορήγηση άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος στους διπλωµατούχους µηχανικούς ανώτατων σχολών" και των 
άρθρων 1, 2, 3 και 9 του ν. 6422/1934 "περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του 
Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ως και του Ναυπηγού", η ελεύθερη άσκηση των επαγγελµάτων αυτών επιτρέπεται 
µόνο σε όσους έχουν αποκτήσει σχετικό δίπλωµα ανώτατης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (και, κατ' εξαίρεση, σε κάποιες άλλες κατηγορίες 
προσώπων µε σχετική εµπειρία και ανάλογες σπουδές, σύµφωνα µε µεταβατικές 
ρυθµίσεις του Ν. 6422/1934 που δεν ενδιαφέρουν πλέον), οι οποίοι και µόνο 
δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του "διπλωµατούχου" της αντίστοιχης ειδικότητας. 
Για "απλές" µηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, όµως, η άσκηση του 
επαγγέλµατος, χωρίς παράλληλη χρήση του τίτλου "διπλωµατούχος", επιτρέπεται και 
σε όσους έχουν πτυχίο µέσης ή κατώτερης τεχνικής σχολής της µε ειδικότητα 
Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου, καθώς και σε τεχνίτες πείρας, εφ' όσον όλοι τους 
εφοδιάζονται µε σχετικές άδειες, ανάλογα προς την ειδικότητα και την πείρα τους. 
Τέλος, όποιος χωρίς άδεια ασκεί το επάγγελµα ή χρησιµοποιεί τον τίτλο του 
διπλωµατούχου Μηχανικού (Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου-
Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού) τιµωρείται κατ' έγκληση, µε την ποινή που καθορίζεται 
στον ως άνω νόµο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 
Νόµοι: 6422/1934, άρθ. 1, 2, 3, 9,  
Νόµοι: 1225/1981,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1689 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου. ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας. ΚΕΠΥΟ. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648 και 649 ΑΚ συνάγεται ότι 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου είναι εκείνη µε την οποία συνοµολογείται η 
διάρκεια αυτής µέχρις ορισµένου χρονικού σηµείου ή µέχρις επελεύσεως µέλλοντος 
και βεβαίου γεγονότος ή της εκτελέσεως ορισµένου έργου, µετά την περάτωση του 
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οποίου παύει αυτοδικαίως, σε περίπτωση δε αµφιβολίας η σύµβαση αυτή θεωρείται 
αορίστου χρόνου. Εξάλλου, από το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2112/1920, όπως έχει 
τροποποιηθεί και αυθεντικώς ερµηνευθεί (Ν. 4558/1920, άρθρο 11 ΑΝ 547/1937), το 
οποίο ορίζει ότι οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται και επί συµβάσεως 
εργασίας µε ορισµένη χρονική διάρκεια, εάν ο καθορισµός της διάρκειας αυτής δεν 
δικαιολογείται από τη φύση της συµβάσεως, αλλά τέθηκε σκοπίµως προς 
καταστρατήγηση των περί υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής συµβάσεως 
διατάξεων του αυτού νόµου, προκύπτει ότι, όταν συνάπτονται αλλεπάλληλες 
συµβάσεις εργασίας ορισµένης χρονικής διάρκειας, αν ο καθορισµός της διάρκειάς 
τους δεν δικαιολογείται από τη φύση ή το είδος ή τον σκοπό της εργασίας ή δεν 
υπαγορεύεται από ειδικό λόγο, που ανάγεται ιδίως στις ιδιαίτερες συνθήκες 
λειτουργίας της επιχειρήσεως, αλλ' έχει τεθεί µε σκοπό την καταστρατήγηση των 
διατάξεων περί υποχρεωτικής καταγγελίας των αορίστου χρόνου συµβάσεων (άρθρα 
1, 2, 3 του Ν. 2112/1920 ή 1,3, 5 του Β∆ 16/18.7.1920), ανακύπτει ακυρότητα ως 
προς τον καθορισµό ορισµένης χρονικής διάρκειας της συµβάσεως και θεωρείται ότι 
τότε καταρτίσθηκε ενιαία σύµβαση αορίστου χρόνου, επί της οποίας δεν είναι δυνατή 
η απόλυση του εργαζόµενου χωρίς καταγγελία και καταβολή της νόµιµης 
αποζηµιώσεως.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, 
που κυρώθηκε µε την 324/1946 ΠΥΣ και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 38 του 
ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, στην οποία και µόνο 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, υπάρχει όταν οι συµβαλλόµενοι 
αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας του µισθωτού για ορισµένο ή αόριστο χρόνο 
µε µισθό, ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο καθορίζεται και καταβάλλεται 
αυτός, χωρίς ευθύνη του µισθωτού για την επίτευξη ορισµένου αποτελέσµατος και 
ακόµη όταν ο µισθωτός τελεί σε εξάρτηση από τον εργοδότη του, η οποία 
εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς 
τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας και την επιµελή εκτέλεσή της και µε 
την υποχρέωση του πρώτου να συµµορφώνεται στις αναγκαίες εντολές ή οδηγίες του 
εργοδότη. Η ανωτέρω σύµβαση διακρίνεται από την αναφερόµενη στο άρθρο 681 ΑΚ 
σύµβαση µισθώσεως έργου, επί της οποίας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
εργατικού δικαίου, κυρίως γιατί µε την σύµβαση εργασίας οι συµβαλλόµενοι 
αποβλέπουν στην εργασία, που θα παρέχεται σε ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ενώ µε τη 
σύµβαση µισθώσεως έργου οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του 
συµφωνηθέντος τελικού αποτελέσµατος, η πραγµάτωση του οποίου συνεπάγεται την 
αυτόµατη λύση της µεταξύ των συµβαλλοµένων συµβατικής σχέσεως.  
- Κατά το άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 2527/1997,µε το οποίο καταργήθηκε η διάταξη 
του άρθρου 15 του Ν.1735/1986, για τη σύναψη συµβάσεως µισθώσεως έργου από 
υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα µε φυσικά πρόσωπα, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 681 ΑΚ ή µε άλλες ειδικές διατάξεις, απαιτείται η 
προηγούµενη έκδοση κοινής αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µε την 
οποία καθορίζονται ο αριθµός των προσώπων, που θα απασχοληθούν, το 
συγκεκριµένο έργο, που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστηµα, που απαιτείται για την 
ολική ή τµηµατική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αµοιβής του 
αναδόχου, ο τόπος εκτελέσεως του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον 
κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία 
για τους λόγους που δεν µπορεί να εκτελεσθεί από υπαλλήλους του. Σύµβαση 
µισθώσεως έργου, που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι αυτοδικαίως και 
καθ' ολοκληρίαν άκυρη. Για την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως προς σύναψη 
συµβάσεως µισθώσεως έργου απαιτείται βεβαίωση της νοµικής υπηρεσίας ή του 
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νοµικού συµβούλου της οικείας υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου του δηµόσιου τοµέα, 
ότι πρόκειται για γνήσια σύµβαση έργου, που δεν υποκρύπτει εξαρτηµένη εργασία. 
Ανανέωση ή παράταση της συµβάσεως µισθώσεως έργου απαγορεύεται και είναι 
αυτοδικαίως άκυρη. Παράταση του χρόνου παραδόσεως του έργου επιτρέπεται χωρίς 
οποιαδήποτε αύξηση της αµοιβής του αναδόχου. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται 
ότι η νοµιµότητα της εν λόγω συµβάσεως εξαρτάται από την τήρηση των ως άνω 
προϋποθέσεων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται κυρίως η ορισµένη διάρκεια της 
συµβάσεως να δικαιολογείται από τη φύση, το είδος, τον σκοπό της εργασίας, τις 
συνθήκες λειτουργίας της επιχειρήσεως και τις ανάγκες της εκµεταλλεύσεως και να 
µη καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών και των νοµικών 
προσώπων του δηµόσιου τοµέα, υπό την έννοια των αναγκών αόριστης διάρκειας, 
που από τη φύση τους επιβάλλουν την κάλυψή τους µε σύµβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου. Ο ορθός όµως νοµικός χαρακτηρισµός µιας σχέσεως ως συµβάσεως έργου ή 
εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου αποτελεί κατ' 
εξοχή έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, τα οποία µετά από 
εκτίµηση όλων των συγκεκριµένων περιστάσεων κρίνουν µε ποια συγκεκριµένη 
νοµική σχέση συνδέεται ο µισθωτός µε τον εργοδότη του, ανεξάρτητα από το νοµικό 
χαρακτήρα που έδωσαν τα συµβαλλόµενα µέρη στη συνδέουσα αυτά σχέση. Από την 
απαγόρευση δε της µετατροπής από το νόµο των ιδιωτικού δικαίου συµβάσεων 
εργασίας ορισµένου χρόνου των εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε 
συµβάσεις αορίστου χρόνου, που θεσπίζεται µε το άρθρο 103 παρ. 8 του 
Συντάγµατος, δεν συνάγεται και απαγόρευση της αναγνωρίσεως του πραγµατικού 
χαρακτήρα ορισµένης σχέσεως, η ο ποία δεν αποτελεί "µετατροπή", αλλ' ορθό 
χαρακτηρισµό της έννοµης σχέσεως κατά την δικαστική διαδικασία (ΟλΑΠ 18/2006, 
ΟλΑΠ 19/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 649, 681,  
ΕισΝΑΚ: 38,  
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 1, 2, 3, 8,  
Νόµοι: 765/1943, άρθ. 6,  
Νόµοι: 2527/1997, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 119 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Πολιτισµικός Οργανισµός ∆ήµου 
Αθηναίων. αναιρεί την προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648 επ. του ΑΚ και 6 του Ν. 
765/1943, που κυρώθηκε µε την 324/1946 ΠΥΣ και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 
38 του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει όταν οι 
συµβαλλόµενοι, µε τους όρους της συµφωνίας τους, αποβλέπουν στην παροχή της 
εργασίας που συµφωνήθηκε και στον µισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισµού 
και καταβολής του, και ο εργαζόµενος υπόκειται σε νοµική και προσωπική εξάρτηση 
από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του τελευταίου να δίνει 
δεσµευτικές για τον εργαζόµενο οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής 
των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της 
συµµορφώσεώς του προς αυτές. Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν οι 
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συµβαλλόµενοι δεν έχουν συµφωνήσει ορισµένη διάρκεια για την παροχή της 
εργασίας, ούτε η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της 
εργασίας. Αντίθετα, η σύµβαση εργασίας είναι ορισµένου χρόνου, όταν 
συνοµολογείται η διάρκεια αυτής µέχρις ορισµένου χρονικού σηµείου ή µέχρις την 
επέλευση ορισµένου µέλλοντος και βέβαιου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισµένου 
έργου, µετά την περάτωση του οποίου ή τη επέλευση του βέβαιου γεγονότος ή του 
χρονικού σηµείου, παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 
διακρίνεται από την αναφερόµενη στο άρθρο 681 ΑΚ σύµβαση µίσθωσης έργου (επί 
της οποίας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας), κυρίως γιατί 
µε τη σύµβαση εργασίας οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην εργασία που θα 
παρέχεται σε ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ενώ µε την σύµβαση µισθώσεως έργου οι 
συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συµφωνηθέντος τελικού 
αποτελέσµατος, η πραγµάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόµατη λύση της 
µεταξύ των συµβαλλοµένων συµβατικής σχέσης. Περαιτέρω, η Οδηγία 1999/70/ΕΚ 
του Συµβουλίου της 28-6-1999 (που δηµοσιεύθηκε την 10-7-1999 στην Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άρχισε να ισχύει από 10-7-2001) έχει ως σκοπό την 
αποτροπή της κατάχρησης σύναψης διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας 
ορισµένου χρόνου µε την λήψη από τα κράτη µέλη, όταν δεν υπάρχουν ισοδύναµα 
µέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων, συγκεκριµένων µέτρων προσαρµογής 
(ρήτρα 5 του παραρτήµατος αυτής), η Οδηγία δε αυτή ενσωµατώθηκε στην ελληνική 
έννοµη τάξη µε τα Π∆ 81/2003 και 164/2004 (που εφαρµόζεται στους εργαζοµένους 
µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στον δηµόσιο τοµέα), η ισχύς των οποίων 
άρχισε από την δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης την 2-4-2003 και 
19-7-2004, αντίστοιχα. Ανεξάρτητα από την Οδηγία αυτή, στην ελληνική έννοµη 
τάξη η διασφάλιση των εργαζοµένων από την καταστρατήγηση των δικαιωµάτων 
τους, µε την προσχηµατική επιλογή της σύµβασης εργασίας ορισµένου αντί αορίστου 
χρόνου, αντιµετωπιζόταν µε το άρθ. 8 παρ. 3 ν. 2112/1920 (σε συνδυασµό µε τα άρθ. 
281, 671 ΑΚ, 25 παρ. παρ. 1 και 3 του Συντάγµατος), το οποίο εφαρµόζεται σε όλες 
τις περιπτώσεις συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα αν έχουν συναφθεί στον 
ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, και ορίζει ότι οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται 
και επί συµβάσεων εργασίας µε ορισµένη χρονική διάρκεια, αν ο καθορισµός της 
διάρκειας αυτής δεν δικαιολογείται από τη φύση της σύµβασης, αλλά τέθηκε σκόπιµα 
προς καταστρατήγηση των διατάξεων του ίδιου νόµου περί υποχρεωτικής 
καταγγελίας της υπαλληλικής σύµβασης. Κατά την παγιωθείσα δε στη νοµολογία και 
τη θεωρία ερµηνεία της εν λόγω διάταξης, ενώ αυτή αναφέρεται στην προστασία των 
εργαζοµένων από τη µη τήρηση, από τον εργοδότη, των τυπικών όρων που επιβάλλει 
κατά την απόλυση ο Ν. 2112/1920, αξιοποιήθηκε γενικότερα για τον ορθό νοµικό 
χαρακτηρισµό των συµβάσεων εργασίας ως ορισµένης ή αόριστης χρονικής 
διάρκειας, µε πληρέστερη µάλιστα προστασία έναντι εκείνης της µεταγενέστερης ως 
άνω κοινοτικής Οδηγίας, εφόσον πρόκειται για διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου 
χρόνου που καλύπτουν πραγµατικά ανάγκες της υπηρεσίας πάγιες και διαρκείς και 
όχι πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες. Εξάλλου, ο χαρακτηρισµός της σύµβασης ή σχέσης 
εργασίας ως ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή ως σύµβασης έργου δεν εξαρτάται από 
τον χαρακτηρισµό που δίνουν σ' αυτήν οι δικαιοπρακτούντες ή ο νόµος, διότι ο 
χαρακτηρισµός αυτός, ως κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας, όπως 
οριοθετείται από τις διατάξεις των αρθ. 26 παρ. 3 και 87 παρ. 2 του Συντάγµατος, 
ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο, αξιολογώντας τα πραγµατικά περιστατικά που 
εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής και εφόσον στην συνέχεια προκύψουν και κατά 
την αποδεικτική διαδικασία, προσδίδει τον ακριβή (ορθό) νοµικό χαρακτηρισµό στην 
σύµβαση, ανεξάρτητα από τον εκ του νόµου ή τον έχοντα ισχύ νόµου κανονισµό 
χαρακτηρισµό της συµβατικής σχέσης ως ορισµένου χρόνου (ΟλΑΠ 7/2011), κρίση η 
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οποία στην συνέχεια ελέγχεται αναιρετικά στα πλαίσια της διάταξης του αρθ. 559 
αριθ. 1 ΚΠολ∆. Η δυνατότητα του ορθού χαρακτηρισµού από το δικαστήριο της 
έννοµης σχέσης ως σύµβασης εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή σύµβασης 
έργου δεν αποκλείεται στις εργασιακές σχέσεις του δηµόσιου (και του ευρύτερου 
δηµόσιου) τοµέα, χωρίς παράλληλα ο ορθός αυτός νοµικός χαρακτηρισµός εκ µέρους 
του δικαστηρίου, όταν συντρέχουν οι προαναφερθείσες ουσιαστικές προϋποθέσεις 
των καλυπτοµένων αναγκών, να συνιστά ανεπίτρεπτη "µετατροπή" του ισχύοντος 
νοµικού καθεστώτος απασχόλησης από ορισµένου χρόνου σε αόριστου (ΟλΑΠ 
18/2006). Συνάγεται περαιτέρω από τα προαναφερθέντα ότι επί διαδοχικών 
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου που καταρτίσθηκαν µε το ∆ηµόσιο, ΟΤΑ και 
άλλων ΝΠ∆∆ πριν από την έναρξη ισχύος της ως άνω Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, των 
παραγράφων 7 και 8 του αρθ. 103 του Συντάγµατος, που προστέθηκαν κατά την 
αναθεώρηση του έτους 2001, ισχύουν από 18-4-2001 (ΦΕΚ Α' 85/2001) και 
απαγορεύουν την ακόµη και από το νόµο µονιµοποίηση του προσλαµβανοµένου ως 
άνω προσωπικού ή την µετατροπή των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου σε 
συµβάσεις αορίστου χρόνου ακόµη και σε περίπτωση που οι εργαζόµενοι µε 
συµβάσεις εργασίας ή έργου ορισµένου χρόνου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και άλλων ΝΠ∆∆ και των αρθ. 5 και 11 του Π∆ 
164/2004, που άρχισε να ισχύει από 19-7-2004 και διαγράφει τις προϋποθέσεις 
µετατροπής των κατά την έναρξη της ισχύος του ενεργών συµβάσεων ορισµένου 
χρόνου σε αορίστου, συνεχίζονται δε και είναι ενεργές κατά τον χρόνο έναρξης της 
ισχύος τους και µετά ταύτα και καλύπτουν κατά την φύση τους πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες, δεν εφαρµόζονται οι ως άνω διατάξεις. Τούτο δε διότι αυτές οι συµβάσεις 
εργασίας είχαν προσλάβει ήδη κατά τον χρόνο που εκτείνεται η έννοµη σχέση και το 
αντικείµενό της, δηλ. και πριν την έναρξη ισχύος των ως άνω συνταγµατικών και 
άλλων διατάξεων, τον χαρακτήρα της σύµβασης αορίστου χρόνου κατ' ορθό νοµικό 
χαρακτηρισµό, παρά την τυχόν απαγόρευση από το νόµο της σύναψής τους ως 
τέτοιων (αορίστου χρόνου), τον οποίο διατηρούν και µετά ταύτα, δηλ. και µετά την 
έναρξη ισχύος των πιο πάνω διατάξεων, ως ενιαίες πλέον συµβάσεις αορίστου χρόνου 
(πρβλ. ΟλΑΠ 7/2011, ΑΠ 1109/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 648 επ., 671,  
ΕισΝΑΚ: 38, 
Οδηγίες: Οδηγία 1999/70/ΕΚ, 
Σ: 25, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 8, 26, 87,  
Νόµοι: 765/1943, άρθ. 6,  
Π∆: 164/2004, άρθ. 5, 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας - ∆ιαδοχή συµβάσεων εργασίας ορισµένου 
χρόνου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 670 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 669, 672 ΑΚ προκύπτει 
ότι σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν οι συµβαλλόµενοι δεν έχουν 
συµφωνήσει ορισµένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε η χρονική αυτή 
διάρκεια συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της εργασίας. Αντίθετα, η σύµβαση 
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εργασίας είναι ορισµένου χρόνου, όταν συνοµολογείται η διάρκεια αυτής µέχρις 
ορισµένου χρονικού σηµείου ή µέχρις την επέλευση ορισµένου µέλλοντος και 
βεβαίου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισµένου έργου, µετά την περάτωση του οποίου 
ή τη επέλευση του βεβαίου γεγονότος ή του χρονικού σηµείου, παύει να ισχύει 
αυτοδικαίως. Εποµένως, η διάρκεια της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου είναι 
σαφώς καθορισµένη είτε γιατί συµφωνήθηκε, ρητά σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από 
το είδος και τον σκοπό της σύµβασης εργασίας. Χαρακτηριστικό της σύµβασης 
εργασίας ορισµένου χρόνου είναι ότι τα µέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό 
σηµείο της λήξης της. Η σύµβαση αυτή παύει αυτοδικαίως, σύµφωνα µε το άρθ. 669 
παρ. 1 ΑΚ, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνοµολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται 
καταγγελία της και καταβολή αποζηµίωσης. Εξάλλου, ο χαρακτηρισµός της 
σύµβασης ή σχέσης εργασίας ως ορισµένου ή αορίστου χρόνου δεν εξαρτάται από 
τον χαρακτηρισµό που δίνουν σ' αυτήν οι δικαιοπρακτούντες ή ο νόµος, διότι ο 
χαρακτηρισµός αυτός, ως κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας, όπως 
οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθ. 26 παρ. 3 και 87 παρ. 2 του Συντάγµατος, 
ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο, αξιολογώντας τα πραγµατικά περιστατικά που 
εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής και εφόσον στην συνέχεια προκύψουν και κατά 
την αποδεικτική διαδικασία, προσδίδει τον ακριβή (ορθό) νοµικό χαρακτηρισµό στην 
σύµβαση, κρίση η οποία στην συνέχεια ελέγχεται αναιρετικά στα πλαίσια της 
διάταξης του άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆. Η δυνατότητα του ορθού χαρακτηρισµού από 
το δικαστήριο της έννοµης σχέσης ως σύµβασης εργασίας ορισµένου ή αορίστου 
χρόνου δεν αποκλείεται στις εργασιακές σχέσεις του δηµόσιου (και του ευρύτερου 
δηµόσιου) τοµέα (ΟλΑΠ 18/2006). Περαιτέρω, η Οδηγία 1999/70/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 28-6-1999 (που δηµοσιεύθηκε την 10-7-1999 στην Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άρχισε να ισχύει από 10-7-2001) έχει ως σκοπό την 
αποτροπή της κατάχρησης σύναψης διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας 
ορισµένου χρόνου µε την λήψη από τα κράτη µέλη, όταν δεν υπάρχουν ισοδύναµα 
µέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων, συγκεκριµένων µέτρων προσαρµογής 
(ρήτρα 5 του παραρτήµατος αυτής), η Οδηγία δε αυτή ενσωµατώθηκε στην ελληνική 
έννοµη τάξη µε τα Π∆ 81/2003 και 164/2004, που εφαρµόζεται στους εργαζοµένους 
µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στον δηµόσιο τοµέα, η ισχύς των οποίων 
άρχισε από την δηµοσίευση τους στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης την 2-4-2003 και 
19-7-2004, αντίστοιχα. Ανεξάρτητα από την Οδηγία αυτή, στην ελληνική έννοµη 
τάξη η διασφάλιση των εργαζοµένων από την καταστρατήγηση των δικαιωµάτων 
τους, µε την προσχηµατική επιλογή της σύµβασης εργασίας ορισµένου αντί αορίστου 
χρόνου, αντιµετωπιζόταν µε το άρθ. 8 παρ. 3 Ν. 2112/1920 (σε συνδυασµό µε τα άρθ. 
281, 671 ΑΚ, 25 παρ. παρ. 1 και 3 του Συντάγµατος), το οποίο εφαρµόζεται σε όλες 
τις περιπτώσεις συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα αν έχουν συναφθεί στον 
ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, και ορίζει ότι οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται 
και επί συµβάσεων εργασίας µε ορισµένη χρονική διάρκεια, αν ο καθορισµός της 
διάρκειας αυτής δεν δικαιολογείται από τη φύση της σύµβασης, αλλά τέθηκε σκόπιµα 
προς καταστρατήγηση των διατάξεων του ίδιου νόµου περί υποχρεωτικής 
καταγγελίας της υπαλληλικής σύµβασης. Η διάταξη αυτή, ενώ αναφέρεται στην 
προστασία των εργαζοµένων από την µη τήρηση εκ µέρους του εργοδότη των 
τυπικών όρων που επιβάλλει κατά την απόλυση ο Ν. 2112/1920, αξιοποιήθηκε 
γενικότερα για τον ορθό νοµικό χαρακτηρισµό των συµβάσεων εργασίας ως 
ορισµένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, µε πληρέστερη µάλιστα προστασία έναντι 
εκείνης της µεταγενέστερης ως άνω κοινοτικής Οδηγίας, εφόσον πρόκειται για 
διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου που καλύπτουν πραγµατικά πάγιες και όχι 
πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες της υπηρεσίας, και τούτο διότι, όπως 
προαναφέρθηκε, ο ορθός νοµικός χαρακτηρισµός ορισµένης σχέσης, κατά την 
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προαναφερθείσα έννοια, και δη της σύµβασης εργασίας ως ορισµένου ή αορίστου 
χρόνου, αποτελεί κατεξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, 
ανεξάρτητα από τον εκ του νόµου χαρακτηρισµό της συµβατικής σχέσης ως 
ορισµένου χρόνου (ΟλΑΠ 7/2001),χωρίς παράλληλα ο ορθός αυτός νοµικός 
χαρακτηρισµός εκ µέρους του δικαστηρίου, όταν συντρέχουν οι προαναφερθείσες 
ουσιαστικές προϋποθέσεις των καλυπτοµένων αναγκών, να συνιστά ανεπίτρεπτη 
"µετατροπή" του ισχύοντος νοµικού καθεστώτος απασχόλησης από ορισµένου 
χρόνου σε αόριστου (ΟλΑΠ 18/2006). Συνάγεται περαιτέρω από τα προαναφερθέντα 
ότι επί διαδοχικών συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου που καταρτίσθηκαν µε το 
∆ηµόσιο κ.λπ. πριν από την έναρξη ισχύος της ως άνω Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, των 
παραγράφων 7 και 8 του άρθ. 103 του Συντάγµατος, που προστέθηκαν κατά την 
αναθεώρηση του έτους 2001, ισχύουν από 18-4-2001 (ΦΕΚ Α' 85/2001) και 
απαγορεύουν την ακόµη και από το νόµο µονιµοποίηση του προσλαµβανοµένου ως 
άνω προσωπικού ή την µετατροπή των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου σε 
συµβάσεις αορίστου χρόνου ακόµη και σε περίπτωση που οι εργαζόµενοι µε 
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 
∆ηµοσίου και των άρθ. 5 και 11 του Π∆ 164/2004, που άρχισε να ισχύει από 19-7-
2004 και διαγράφει τις προϋποθέσεις µετατροπής των κατά την έναρξη της ισχύος 
του ενεργών συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου, συνεχίζονται δε και είναι 
ενεργές κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος τους και µετά ταύτα και καλύπτουν κατά 
την φύση τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν εφαρµόζονται οι ως άνω διατάξεις. 
Τούτο δε διότι αυτές οι συµβάσεις εργασίας είχαν προσλάβει ήδη κατά τον χρόνο που 
εκτείνεται η έννοµη σχέση και το αντικείµενο της, δηλ. και πριν την έναρξη ισχύος 
των ως άνω συνταγµατικών και άλλων διατάξεων, τον χαρακτήρα της σύµβασης 
αορίστου χρόνου κατ" ορθό νοµικό χαρακτηρισµό, παρά την τυχόν απαγόρευση από 
το νόµο της σύναψης τους ως τέτοιων (αορίστου χρόνου), τον οποίο διατηρούν και 
µετά ταύτα, δηλ. και µετά την έναρξη ισχύος των πιο πάνω διατάξεων, ως ενιαίες 
πλέον συµβάσεις αορίστου χρόνου (πρβλ. ΟλΑΠ 7/2011, ΑΠ 123/2012, ΑΠ 
16/2012). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 649, 669, 671, 672, 
Οδηγίες: 1999/70/ΕΚ, 
Νόµοι: 2112/1920,  
Π∆: 164/2004, άρθ. 5, 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση εργασίας - Σύµβαση µαθητείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 260 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου. Σύµβαση µαθητείας. Πρόγραµµα 
απασχόλησης ΟΑΕ∆. 
- Aπό τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 648 και 649 Α.Κ. προκύπτει ότι 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου είναι εκείνη µε την οποία συνοµολογείται η 
διάρκεια αυτής µέχρις ορισµένου χρονικού σηµείου ή µέχρι την επέλευση µέλλοντος 
και βέβαιου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισµένου έργου, µετά την περάτωση του 
οποίου παύει αυτοδικαίως, σε περίπτωση δε αµφιβολίας η σύµβαση αυτή θεωρείται 
αορίστου χρόνου. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 21 παρ. 1, 2 και 3 του N. 2190/1994, οι 
δηµόσιες υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του αυτού νόµου, 
µεταξύ των οποίων και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' και Β' 
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βαθµού, επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, για αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών µε διάρκεια απασχόλησης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τους οκτώ µήνες, µέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα µηνών, ενώ στις περιπτώσεις 
προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, 
λόγω απουσίας προσωπικού ή κενώσεως θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες για το ίδιο άτοµο, χωρίς να επιτρέπεται 
εγκύρως παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης κατά το αυτό ηµερολογιακό έτος ή 
µετατροπή σε σύµβαση αορίστου χρόνου. Εξάλλου, µε την αναθεώρηση του 
Συντάγµατος του έτους 2001 προστέθηκε στο άρθρο 103 αυτού η παράγραφος 8, µε 
τα εδάφια α' και γ' της οποίας ορίζεται ότι 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 στην παρ. 3 εδ. α' αυτού, είτε πρόσκαιρων, 
είτε απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών κατά την παρ. 2 εδ. β' αυτού. 
Απαγορεύεται η από το νόµο µονιµοποίηση προσωπικού, που υπάγεται στο πρώτο 
εδάφιο ή η µετατροπή των συµβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Στους κανόνες 
αυτούς, τους οποίους πρώτος διατύπωσε ο κοινός νοµοθέτης µε τις ως άνω διατάξεις 
του Ν. 2190/1994, υπάγεται, ενόψει της αδιάστικτης διατύπωσης του άρθρου 103 
παρ. 7 και 8 του Συντάγµατος, τόσο το προσωπικό, που συνδέεται µε το ∆ηµόσιο, 
τους ΟΤΑ και τα άλλα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιο τοµέα µε 
υπαλληλική σχέση δηµοσίου δικαίου, όσο και το προσωπικό, που προσλαµβάνεται µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση οργανικών θέσεων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 103 παρ. 3 και 8 του Συντάγµατος. Ειδικά, όµως, µε το άρθρο 20 παρ. 4 
Ν. 2738/1999 εισήχθη συγκεκριµένη ρύθµιση και δη προσετέθη ως περίπτωση κα' 
στο άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 2190/1994 επιπλέον εξαίρεση στο σύστηµα προσλήψεων του 
νόµου αυτού (απαλειφθείσα ήδη µε το άρθ. 1 Ν. 3812/2009, που δεν καταλαµβάνει 
την επίδικη διαφορά), η οποία αφορά την πρόσληψη προσωπικού σε εκτέλεση ειδικού 
προγράµµατος απασχόλησης, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕ∆, 
ειδικότερα δε ορίσθηκε ότι η πρόσληψη του προσωπικού, που προσλαµβάνεται σε 
εκτέλεση ειδικού προγράµµατος, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον 
Ο.Α.Ε.∆. διενεργείται σύµφωνα µε τους όρους, τη διαδικασία και τα κριτήρια που 
καθορίζονται στα προγράµµατα αυτά. Η επιδοτούµενη αυτή πρόσληψη υπαλλήλων 
είναι εξαιρετική, διότι συνδέεται µε την ανάγκη πραγµάτωσης των προγραµµάτων, 
που µε τους υφιστάµενους κανόνες θα απέβαινε ατελέσφορη και για το λόγο αυτό 
ορίζεται ότι η πρόσληψη διενεργείται µε τους όρους, τη διαδικασία και τα κριτήρια, 
που καθορίζονται στα προγράµµατα. Συνακόλουθα, η πρόσληψη υπαλλήλων, που 
έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο συγκεκριµένου προγράµµατος του ΟΑΕ∆ και οι, 
εξ αυτής, απορρέουσες εργασιακές σχέσεις έχουν συγκεκριµένο χρόνο διάρκειας, 
είναι δηλ. συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, η πάροδος του οποίου συνεπιφέρει 
αυτοδικαίως και τη λήξη τους (αρθρ. 669 παρ. 1 Α.Κ.) και η σύναψη αυτών ως 
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου επιβάλλεται από αντικειµενικούς λόγους που 
συνδέονται µε την φύση τους. Περαιτέρω, από τον συνδυασµό των διατάξεων των 
άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943 (που κυρώθηκε µε την 324/1946 ΠΥΣ και 
διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ, άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ) 
συνάγεται, ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, στην οποία και µόνο εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του εργατικού δικαίου, υπάρχει όταν οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην 
παροχή της εργασίας του µισθωτού για ορισµένο ή αόριστο χρόνο µε µισθό, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισµού και καταβολής αυτού, χωρίς ευθύνη του 
µισθωτού για την επίτευξη ορισµένου αποτελέσµατος και ακόµη όταν ο µισθωτός 
τελεί σε εξάρτηση από τον εργοδότη του, η οποία εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του 



 

[68] 
 

τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής 
της εργασίας και την επιµελή εκτέλεσή της και µε την υποχρέωση του πρώτου να 
συµµορφώνεται στις αναγκαίες εντολές ή οδηγίες του εργοδότη. Εξάλλου, σύµβαση 
µαθητείας είναι η σύµβαση κατά την οποία ο ένας από τους συµβαλλόµενους 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εµπειρικές 
γνώσεις, για την άσκηση από τον τελευταίο ορισµένου επαγγέλµατος ή ορισµένης 
τέχνης. Ειδικότερες µορφές της συµβάσεως µαθητείας είναι η γνήσια σύµβαση 
µαθητείας και η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µαθητευόµενου. Στη γνήσια 
σύµβαση µαθητείας προέχον στοιχείο είναι η παροχή εκπαίδευσης στον 
µαθητευόµενο, η δε τυχόν παροχή εργασίας από αυτόν δεν γίνεται µε σκοπό 
εκτέλεσης παραγωγικού έργου, αλλά για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της 
εξοικείωσής του µε το αντικείµενο του επαγγέλµατος ή της τέχνης του. Στη σύµβαση 
αυτή, για την οποία δεν υπάρχει ειδική νοµοθετική ρύθµιση και κατά την οποία ο 
µαθητευόµενος παρέχει εργασία για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, εφαρµόζονται 
αναλογικά οι διατάξεις της σύµβασης εργασίας του Α.Κ., εφόσον συµβιβάζονται µε 
την φύση και τον σκοπό της σύµβασης αυτής, ενώ δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
της εργατικής νοµοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, τις νόµιµες αποδοχές, την 
καταγγελία της σύµβασης εργασίας, την αποζηµίωση απολύσεως κ.λπ., οι οποίες 
προϋποθέτουν παροχή εξαρτηµένης εργασίας, που δεν αποτελεί προέχον η ωφέλεια 
που αντλεί από την εργασία του, καθώς και ότι ο µαθητευόµενος είτε δεν θα λαµβάνει 
µισθό είτε θα καταβάλλει ορισµένο ποσό στον εργοδότη για την µαθήτευσή του. 
Αντίθετα επί συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας µαθητευόµενου, η οποία υφίσταται 
όταν ο µαθητευόµενος µισθωτός παρέχει εργασία σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση, 
επιδιώκοντας παραλλήλως την απόκτηση γνώσεων ή ικανότητας σε ορισµένη 
ειδικότητα ή επάγγελµα, η εκµάθηση τέχνης εκ µέρους του επέρχεται ως αυτόµατη 
συνέπεια της εφαρµογής της συµβάσεως και εντός των πλαισίων της συνήθους 
λειτουργίας αυτής και δεν αποτελεί αντικείµενο ιδιαίτερης υποχρέωσης του εργοδότη 
και, συνεπώς, επί της συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας µαθητευόµενου 
εφαρµόζονται τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, 
εφόσον προέχων σκοπός της συµβάσεως αυτής είναι η παροχή εκ µέρους του 
µαθητευόµενου εργασίας, έναντι αµοιβής και παρεπόµενος σκοπός είναι η εκµάθηση 
τέχνης ή επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις του εργοδότη. Σε 
κάθε περίπτωση ο ορθός νοµικός χαρακτηρισµός µιας σχέσης ως σύµβασης έργου, 
µαθητείας ή εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου 
αποτελεί κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων, τα οποία 
µετά από εκτίµηση όλων των συγκεκριµένων περιστάσεων κρίνουν µε ποιά 
συγκεκριµένη νοµική σχέση συνδέεται ο µισθωτός µε τον εργοδότη του, ανεξάρτητα 
από το νοµικό χαρακτήρα που έδωσαν τα συµβαλλόµενα µέρη στη συνδέουσα αυτά 
σχέση, από την απαγόρευση δε της µετατροπής από το νόµο των ιδιωτικού δικαίου 
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου των εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα σε συµβάσεις αορίστου χρόνου, που θεσπίζεται µε το άρθρο 103 παρ. 8 του 
Συντάγµατος, δεν συνάγεται και απαγόρευση της αναγνώρισης του πραγµατικού 
χαρακτήρα ορισµένης σχέσης, η οποία δεν αποτελεί "µετατροπή", αλλά ορθό 
χαρακτηρισµό της έννοµης σχέσης κατά τη δικαστική διαδικασία (ΟλΑΠ 19 και 
20/2007, 18/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 649, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
Νόµοι: 765/1943, άρθ. 6,  
Νόµοι: 2190/1994, άρθ. 14, 21,  
Νόµοι: 3812/2009, άρθ. 1,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνδικαλισµός - Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Ένοπλες ∆υνάµεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 3 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συνδικαλισµός στις Ένοπλες ∆υνάµεις. Του ατοµικού δικαιώµατος της συνενώσεως 
απολαµβάνουν και οι υπηρετούντες στις ένοπλες ∆υνάµεις, χωρίς η άσκηση του 
δικαιώµατος αυτού να εξαρτάται από οποιαδήποτε άδεια ή έκδοση ρυθµιστικού της 
ασκήσεώς του τυπικού νόµου, δυναµένων να εφαρµοσθούν, ελλειπούσης ειδικής 
νοµοθετικής ρυθµίσεως, στην προκειµένη υπόθεση, των γενικών διατάξεων των 
άρθρων 78 επ. ΑΚ.Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Tο Εφετείο, µε βάση τα άνω περιστατικά, κατά παραδοχή της υπό του Εισαγγελέως 
Πρωτοδικών ασκηθείσης εφέσεως κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως δια της οποίας 
έγινε δεκτή η αίτηση των αναιρεσειόντων προς αναγνώριση του υπ' αυτών ιδρυθέντος 
άνω σωµατείου, απέρριψε την αίτηση αυτή ως µη νόµιµη, γιατί: α) η συλλογική 
δραστηριότητα των υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάµεις είναι "εµµέσως" 
απηγορευµένη από το Σύνταγµα, β) δεν υφίσταται νόµος ρυθµιστικός της ασκήσεως 
του ατοµικού δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι, από τους υπηρετούντες στις ένοπλες 
δυνάµεις οι δε κείµενες διατάξεις, όπως το άρθρο 30α που προστέθηκε στον Ν. 
1264/1982 µε το άρθρο 1 του Ν. 2265/1994, δεν ήσαν εφαρµοστέες ούτε και 
αναλογικώς, γ) "... είναι πρόδηλη η πρόθεση των ιδρυτών του προς δηµιουργία 
συλλόγου, για να αναµειγνύεται στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των 
Ενόπλων ∆υνάµεων και τον τρόπο προστασίας της έννοµης τάξεως, ο οποίος έχει 
συνταγµατικώς ανατεθεί στην αποκλειστική πρωτοβουλία και εγγύηση της κρατικής 
εξουσίας, που την υλοποιεί µε πλέγµα νοµοθετηµάτων (άρθρ. 25 του Συντάγµατος)". 
Με την κρίση του όµως αυτή το Εφετείο, κατά τη γνώµη της πλειοψηφίας του 
δικαστηρίου µε το να µην εφαρµόσει στην προκειµένη υπόθεση τις παρατεθείσες 
ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1 του Συντάγµατος, 11 της ΕΣ∆Α, 78, 79, 
80 και 81 ΑΚ, οι οποίες, όµως, ενόψει των άνω παραδοχών, ήσαν εφαρµοστέες, 
υπέπεσε στην νοµική πληµµέλεια του άρθρου 559 αριθµ. 1 του ΚΠολ∆, αφού, όπως 
ελέχθη, του ατοµικού δικαιώµατος της συνενώσεως απολαµβάνουν και οι 
υπηρετούντες στις ένοπλες ∆υνάµεις, χωρίς η άσκηση του δικαιώµατος αυτού να 
εξαρτάται από οποιαδήποτε άδεια ή έκδοση ρυθµιστικού της ασκήσεώς του τυπικού 
νόµου, δυναµένων να εφαρµοσθούν, ελλειπούσης ειδικής νοµοθετικής ρυθµίσεως, 
στην προκειµένη υπόθεση, των γενικών διατάξεων των άρθρων 78 επ. ΑΚ. 
Ειδικότερα δε, ως προς τους, υπό της ανωτέρω ενώσεως επιδιωκοµένους ως άνω 
καταστατικούς σκοπούς, κανένας εξ αυτών δεν αντιστρατεύεται στα χρηστά ήθη ή σε 
κανόνες δηµοσίας τάξεως υπό το προαναφερόµενον εννοιολογικό της περιεχόµενο, 
όπως εκείνη του άρθρου 25 του Συντάγµατος. Εποµένως, ο από το άρθρο 559 αρ.1 
του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση των άνω ουσιαστικών διατάξεων, είναι 
βάσιµος. Ακολούθως προς τα ανωτέρω πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλοµένη 
απόφαση και παραπεµφθεί η υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο 
που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές (άρθρο 580 παρ.3 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 78, 79, 80, 81,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Σ: 4, 12, 25, 29,  
ΕΣ∆Α: 11, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012, σελίδα 855 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 942, 
σχολιασµός Ιωάννης ∆εληκωστόπουλος  
 
Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1828 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των 
δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 8 εδ. α' του Ν. 3198/1955, µισθωτοί, που συνδέονται µε σχέση 
εργασίας διάρκειας αορίστου χρόνου, εφόσον συµπληρώσουν δεκαπενταετή 
υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη µε την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2112/1920 ή 
το προβλεπόµενο από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό όριο ηλικίας, σε περίπτωση 
δε ελλείψεως τέτοιου ορίου το 65ο έτος της ηλικίας τους και αποχωρήσουν από την 
υπηρεσία µε τη συγκατάθεση του εργοδότη, δικαιούνται το µισό της οριζόµενης από 
το Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε µεταγενεστέρως, ή το Β∆ της 16/18-7-1920 
αποζηµιώσεως για την περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συµβάσεως 
εργασίας, που υπολογίζεται µε βάση το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του ίδιου νόµου 
(3198/1955). Η ως άνω διάταξη αναφέρεται σε συµβάσεις αόριστου χρόνου και 
αποβλέπει στη διευκόλυνση της πρόωρης συνταξιοδοτήσεως των µισθωτών για τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε την παροχή στους αποχωρούντες, υπό τους 
διαλαµβανόµενους σ` αυτήν όρους, µειωµένης αποζηµιώσεως. Εξάλλου, σύµβαση 
εργασίας, η οποία διέπεται από Κανονισµό του εργοδότη, που έχει ισχύ νόµου και 
προβλέπει την αποχώρηση του µισθωτού µε τη συµπλήρωση του καθορισµένου ορίου 
ηλικίας, είναι σύµβαση ορισµένου χρόνου. Αν όµως µε τον κανονισµό έχουν 
παράλληλα προβλεφθεί περιπτώσεις πρόωρης λύσεως της συµβάσεως, τότε ενυπάρχει 
διαλυτική αίρεση, µε την πλήρωση της οποίας η σύµβαση µεταπίπτει εξαρχής σε 
σύµβαση αόριστου χρόνου.  
- Στην αναιρεσείουσα (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.) ισχύει ο 
Οργανισµός Προσωπικού της, που έχει καταρτιστεί µε την από 11-11-1977 Σ.Σ.Ε. 
"περί Οργανισµού Προσωπικού Εµπορικής Τραπέζης της Ελλάδος", η οποία, 
ειδικότερα, καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3239/1955, δηµοσιεύθηκε 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την υπ` αριθ. 46806/10314 της 21/26-11-1977 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας (Φ.Ε.Κ. Β' 1255) και κηρύχθηκε υποχρεωτική µε 
την υπ' αριθ. 15869 της 10/27-7-1981 απόφαση του ίδιου Υπουργού (Φ.Ε.Κ. Β' 446), 
γι' αυτό δε έχει ισχύ νόµου, ως περιέχουσα κανονιστικές διατάξεις. Κατά το άρθρο 31 
του ως άνω Οργανισµού Προσωπικού της αναιρεσείουσας, όπως το άρθρο αυτό 
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε την από 22-6-1999 επιχειρησιακή συλλογική 
σύµβαση, που καταρτίστηκε υπό την ισχύ του Ν. 1876/1990 και κατά τις διατάξεις 
του νόµου τούτου, η σύµβαση εργασίας µεταξύ της Τράπεζας και κάθε εργαζοµένου 
σ` αυτή λύεται: α) µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και 
του 57ου έτους της ηλικίας για τις γυναίκες και οι εργαζόµενοι που συµπληρώνουν το 
εν λόγω όριο ηλικίας κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους αποχωρούν 
αυτοδικαίως την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους και β) πριν από τη συµπλήρωση 
των προαναφερόµενων ορίων ηλικίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: αα) λόγω θανάτου 
του εργαζοµένου, ββ) λόγω αδικαιολόγητης συνεχούς απουσίας του εργαζοµένου επί 
τριάντα εργάσιµες ηµέρες, που θεωρείται ως οικειοθελής αποχώρηση, γγ) λόγω 
καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας για σπουδαίο λόγο κατά το άρθρο 672 ΑΚ και 
δδ) λόγω συνδροµής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 
2112/1920, όπως τροποποιήθηκε.  
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- Οι όροι του εφαρµοζόµενου µε ισχύ νόµου Κανονισµού Εργασίας αποτελούν 
υποχρεωτικό περιεχόµενο της συµβάσεως εργασίας του µισθωτού και, συνεπώς, η 
διεπόµενη από τέτοιο Κανονισµό ατοµική σύµβαση εργασίας του µισθωτού περιέχει 
και τους όρους του Κανονισµού (ΟλΑΠ 42/2002). Από τις ανωτέρω διατάξεις 
συνάγεται ότι ο προαναφερόµενος όρος του ως άνω Οργανισµού Προσωπικού της 
αναιρεσείουσας ότι η σύµβαση εργασίας λύεται και πριν από το προβλεπόµενο όριο 
ηλικίας λόγω αδικαιολόγητης συνεχούς απουσίας του εργαζοµένου επί τριάντα 
εργάσιµες ηµέρες, που θεωρείται ως οικειοθελής αποχώρηση, δηλαδή παραίτηση, 
τούτου, η οποία και επιφέρει τη λύση της συµβάσεως, χωρίς να απαιτείται αποδοχή ή 
συγκατάθεση της Τράπεζας, εµπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 8 εδ. α' του Ν. 
3198/1955, αφού και η µε τον τρόπο αυτόν παραίτηση του υπαλλήλου, χωρίς 
δικαίωµα εναντιώσεως της Τράπεζας, ταυτίζεται κατά περιεχόµενο µε την 
αποχώρηση αυτού από την υπηρεσία µε τη συγκατάθεση της τελευταίας, ενώ και η 
σύµβαση του υπαλλήλου, που λύεται µε την κατά τον εν λόγω τρόπο παραίτησή του 
πριν από τη συµπλήρωση του καθορισµένου ορίου ηλικίας του, µετατρέπεται από 
ορισµένου σε αόριστου χρόνου. Εποµένως, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές 
προϋποθέσεις της εν λόγω διατάξεως, ο αποχωρών κατά τον αµέσως πιο πάνω τρόπο 
υπάλληλος της αναιρεσείουσας Τράπεζας δικαιούται τη µειωµένη ως άνω 
αποζηµίωση, αφού είναι δεδοµένη και η συγκατάθεση της Τράπεζας, που θεωρείται 
ότι δόθηκε εκ των προτέρων µε το παρεχόµενο από τον Οργανισµό Προσωπικού της 
δικαίωµα παραιτήσεως του µισθωτού κατά τον προαναφερόµενο τρόπο από την 
εργασία του, χωρίς να απαιτείται για την άσκηση αυτού ή την επέλευση των 
αποτελεσµάτων της παραιτήσεως η αποδοχή αυτής από την Τράπεζα ή η ρητή 
συγκατάθεσή της στην αποχώρηση των εργαζοµένων.  
- Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε 
παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε 
εσφαλµένη υπαγωγή, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση 
επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 
και 200 ΑΚ, που ορίζουν το µεν πρώτο ότι "κατά την ερµηνεία της δηλώσεως 
βουλήσεως αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις", το δε 
δεύτερο ότι "οι συµβάσεις ερµηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη". Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη ως προς αυτό κρίση του, 
διαπιστώνει, έστω και εµµέσως, ότι υπάρχει στη σύµβαση κενό ή αµφιβολία ως προς 
τις βουλήσεις των συµβαλλοµένων που δηλώθηκαν. Υπό την προϋπόθεση αυτή 
παραβιάζει τους κανόνες τούτους το δικαστήριο της ουσίας, είτε όταν παραλείπει να 
προσφύγει σ` αυτούς για να διαπιστώσει την αληθινή έννοια της δήλωσης της 
βούλησης των συµβαλλοµένων, είτε όταν προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους, 
εφαρµόζοντας εσφαλµένα τις νοµικές έννοιες στις οποίες στηρίζονται, είτε όταν 
παραλείπει να παραθέσει στην απόφασή του τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία 
προκύπτει η συγκεκριµένη εφαρµογή τους. Πάντως µόνη η παράλειψη του 
δικαστηρίου της ουσίας να αναφέρει ρητώς στην απόφασή του ότι για την εξεύρεση 
της αληθινής βουλήσεως των συµβαλλοµένων προσφεύγει στους ερµηνευτικούς 
κανόνες των παραπάνω διατάξεων του ΑΚ δεν συνιστά παραβίαση των διατάξεων 
αυτών, εφόσον στην απόφαση εκτίθενται τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει η 
εφαρµογή των κανόνων αυτών.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της δεν 
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προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά, που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της διατάξεως του ουσιαστικού 
δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς ή 
αντιφατικές ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντιθέτως, 
δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως όταν πρόκειται για ελλείψεις, που ανάγονται 
στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, εφόσον αυτό διατυπώνεται στην 
απόφαση σαφώς.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 80, 81, 215, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 669, 675, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 6, 
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 342 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. Ικανότητα διαδίκου. 
- Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 8 εδ. α' του Ν. 3198/1955, µισθωτοί, που 
συνδέονται µε σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και έχουν συµπληρώσει 
δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, µε την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 του 
Ν. 2112/1920 ή του β.δ. της 16/18-7-1920, ή το προβλεπόµενο από τον οικείο 
ασφαλιστικό οργανισµό όριο ηλικίας και, αν δεν προβλέπεται αυτό, το 65ο έτος της 
ηλικίας τους, αποχωρώντας από την εργασία τους µε την συγκατάθεση του εργοδότη, 
δικαιούνται το ήµισυ της οριζόµενης από το Ν. 2112/1920 ή το ανωτέρω β.δ. 
αποζηµίωσης για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύµβασης 
εργασίας. Η αποζηµίωση αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του 
παρόντος Ν. 3198/1955. Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 8 εδ. β' και γ' του εν 
λόγω νόµου 3198/1955, που προστέθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν.∆. 3789/1957 
και αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/1976, ορίζονται τα εξής : 
Μισθωτοί γενικά, που υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού 
οργανισµού για τη χορήγηση σύνταξης, εφόσον συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν τις 
προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, µπορούν, εάν µεν έχουν την 
ιδιότητα του εργατοτεχνίτη, να αποχωρούν από την εργασία, εάν δε έχουν την 
ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε να αποχωρούν είτε να αποµακρύνονται από την εργασία 
από µέρους του εργοδότη τους. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι µεν επικουρικά 
ασφαλισµένοι λαµβάνουν τα 40%, σι δε µη επικουρικά ασφαλισµένοι τα 50% της 
αποζηµίωσης, την οποία δικαιούνται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την 
περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της σύµβασης εργασίας από µέρους του 
εργοδότη. Για τη χορηγούµενη ως άνω µειωµένη αποζηµίωση προς τους 
αποχωρούντας ή τους αποµακρυνόµενους µισθωτούς εφαρµόζονται όσα ορίζονται 
στις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του Ν. 3198/1955, καθώς και 
εκείνες του Ν. 2112/1920 ή του Β∆ της 16/18-7-1920, πλην των διατάξεων που 
αφορούν την προειδοποίηση. Από την αντιπαραβολή των δύο ως άνω εδαφίων του 
άρθρου 8 του Ν. 3198/1955, η θέσπιση των οποίων αποσκοπούσε στην παροχή 
κινήτρων για την ανανέωση του προσωπικού των επιχειρήσεων µε την έξοδο των 
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παλαιών ή υπερηλίκων και την είσοδο νέων εργατοτεχνιτών ή υπαλλήλων, την 
ευρύτερη διατύπωση του δευτέρου και την θέσπιση από το τελευταίο, µε τη 
συνδροµή των τασσοµένων σ' αυτό λοιπών προϋποθέσεων, δυνατότητας λύσης της 
εργασιακής σύµβασης µε µονοµερείς ενέργειες των συµβληθέντων (αποχώρηση 
εργαζοµένου ή καταγγελία εργοδότη), στις οποίες ο νόµος προσδίδει τις ανωτέρω 
συνέπειες, συνάγονται τα ακόλουθα: 1) Η εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της άνω 
διάταξης, λόγω και της ρητής σ' αυτήν σχετικής αναφοράς, προϋποθέτει µισθωτούς, 
που συνδέονται µε σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και δεν επεκτείνεται και σ' 
εκείνους που η εργασιακή τους σχέση είναι ορισµένου χρόνου, όπως είναι και η 
σύµβαση των εργαζοµένων που έχουν προσχωρήσει σε κανονισµό του εργοδότη, µε 
τον οποίο (κανονισµό) προβλέπεται η αποχώρηση από την εργασία µε την 
συµπλήρωση ορίου ηλικίας. Στην περίπτωση, όµως, που µε τον κανονισµό έχει 
παράλληλα προβλεφθεί δυνατότητα πρόωρης λύσης της συµβάσεως, τότε ενυπάρχει 
διαλυτική αίρεση, η οποία, εφόσον πληρωθεί, η σύµβαση εργασίας µεταπίπτει 
εξαρχής σε αορίστου χρόνου. 2) Σε αντίθεση προς το δεύτερο εδάφιο, για την 
εφαρµογή του οποίου προσαπαιτείται η συµπλήρωση των προϋποθέσεων για την 
λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, το πρώτο εδάφιο δεν αξιώνει την συνδροµή του 
στοιχείου αυτού. 3) Η εφαρµογή του πρώτου εδαφίου προϋποθέτει, εκτός άλλων και 
την συγκατάθεση του εργοδότη για την αποχώρηση του µισθωτού. Η συγκατάθεση 
(συναίνεση) αυτή πρέπει να παρέχεται πριν από την αποχώρηση του µισθωτού, 
δύναται δε να είναι έγγραφη ή προφορική, ρητή ή σιωπηρή, αρκεί στην τελευταία 
περίπτωση να είναι σαφής και αναµφίβολη. Τέτοια συγκατάθεση µπορεί να 
προβλεφθεί και να παρασχεθεί εκ των προτέρων µε τον κανονισµό, όταν 
διαλαµβάνεται σ' αυτόν ότι είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη, µετά πάροδο 
ορισµένου χρόνου, η αποδοχή της πρόωρης παραίτησης του µισθωτού. Στην 
περίπτωση αυτή ο εργοδότης, κατά την κατάρτιση του κανονισµού, αυτοδεσµεύεται 
συµβατικά έκτοτε, παρέχοντας εκ των προτέρων την συγκατάθεσή του στην 
παραίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε ήθελε αυτή υποβληθεί. Εξάλλου, κατά το 
άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 435/1976, τυχόν ευνοϊκότεροι για τους µισθωτούς όροι, που 
περιέχονται σε άλλες διατάξεις ή συλλογικές συµβάσεις εργασίας, κανονισµούς ή 
ατοµικές συµβάσεις εργασίας, κατισχύουν των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος, 
που αφορούν την περίπτωση της αποχωρήσεως ή της αποµακρύνσεως του υπαλλήλου 
µε την συµπλήρωση των προϋποθέσεων για την λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος 
(άρθρο 8 εδ. β' του Ν. 3198/1955). Η τελευταία διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 
435/1976, η οποία απηχεί την γενικότερη αρχή του εργατικού δικαίου (άρθρο 680 
Α.Κ., 3 παρ. 1 του Ν. 3239/1955, 7 παρ. 2 του Ν. 1876/1990, 8 παρ. 1 του Ν. 
2112/1920) της εύνοιας υπέρ του µισθωτού, λόγω της ταυτότητας του νοµικού λόγου, 
έχει ανάλογη εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 8 εδ. α' του Ν. 3198/1955, 
που, όπως προκύπτει από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/1976, έχει ως σκοπό να 
διευκολύνει την αποχώρηση και ανανέωση του προσωπικού των επιχειρήσεων και 
εκµεταλλεύσεων. Ενόψει των ανωτέρω και του άρθρου 361 ΑΚ, αν µε την ατοµική 
σύµβαση εργασίας ή µε µεταγενέστερη αυτής συµφωνία µεταξύ του εργοδότη και του 
µισθωτού συµφωνήθηκε η λύση της εργασιακής συµβάσεως 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, ο δε µισθωτός, εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί το αντίθετο, δεν 
δικαιούται να αξιώσει αθροιστικώς πέραν της συµφωνηθείσας και την από το άρθρο 
αυτό προβλεπόµενη αποζηµίωση. 
- Κατά το άρθρο 62 του ΚΠολ∆ ικανός να είναι διάδικος είναι εκείνος που έχει την 
ικανότητα να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Η ικανότητα αυτή, 
που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (άρθρο 73 ΚΠολ∆), προκειµένου 
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για φυσικό πρόσωπο παύει να υπάρχει µε τον θάνατό του (άρθρο 35 ΑΚ). Έτσι το 
δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως που φέρει ως αναιρεσείοντα πρόσωπο, το οποίο 
απεβίωσε πριν από τον χρόνο άσκησής της, είναι απαράδεκτο ως τέτοιο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 35, 361, 680, 
ΚΠολ∆: 62, 73, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 6,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 8,  
Νόµοι: 435/1976, άρθ. 5, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 753 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3198/1955 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως 
των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων" κάθε αξίωση µισθωτού για 
καταβολή ή συµπλήρωση της κατά το Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα, ή το Β∆ της 16/18-7-1920 αποζηµιώσεως, είναι απαράδεκτη, εφόσον 
η σχετική αγωγή δεν κοινοποιήθηκε εντός εξαµήνου από τότε που η αξίωση έγινε 
απαιτητή. Εξάλλου, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 8 εδάφ. α' του ίδιου Ν. 
3198/1955, µισθωτοί που συνδέονται µε σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και 
έχουν συµπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, µε την έννοια του 
άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2112/1920 ή του Β∆ της 16/18-7-1920, ή το προβλεπόµενο 
από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό όριο ηλικίας και, αν δεν προβλέπεται αυτό, το 
65ο έτος της ηλικίας τους, αποχωρώντας από την εργασία τους µε την συγκατάθεση 
του εργοδότη, δικαιούνται το ήµισυ της οριζόµενης από το Ν. 2112/1920 ή το 
ανωτέρω Β∆ αποζηµιώσεως για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της 
συµβάσεως εργασίας. Η αποζηµίωση αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 
1 και 2 του Ν. 3198/1955. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 8 εδάφ. β' και γ' 
του ως άνω νόµου 3198/1955, που προστέθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν.∆. 
3789/1957 και αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/1976, ορίζονται 
τα εξής: Μισθωτοί γενικά που υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού 
οργανισµού για την χορήγηση συντάξεως, εφόσον συµπλήρωσαν ή συµπληρώνουν 
τις προϋποθέσεις για την λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, µπορούν, εάν µεν έχουν 
την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη να αποχωρούν από την εργασία, εάν δε έχουν την 
ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε να αποχωρούν είτε να αποµακρύνονται από την εργασία 
από µέρους του εργοδότη τους. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι µεν επικουρικά 
ασφαλισµένοι λαµβάνουν το 40%, οι δε µη επικουρικά ασφαλισµένοι το 50% της 
αποζηµιώσεως, την οποία δικαιούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την 
περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας από µέρους 
του εργοδότη. Για την χορηγούµενη ως άνω µειωµένη αποζηµίωση προς τους 
αποχωρούντες ή τους αποµακρυνόµενους µισθωτούς εφαρµόζονται όσα ορίζονται 
στις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του Ν. 3198/1955, καθώς και 
εκείνες του Ν. 2112/1920 ή του Β.∆. της 16/18-7-1920, πλην των διατάξεων που 
αφορούν την προειδοποίηση. Από την γραµµατική ερµηνεία των προαναφεροµένων 
διατάξεων του άρθρου 8 του ίδιου ως άνω νόµου 3198/1955 προκύπτει, ότι το πρώτο 
εδάφιο προβλέπει την καταβολή µειωµένης κατά το ήµισυ αποζηµιώσεως στην 
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περίπτωση αποχωρήσεως του µισθωτού µε την συναίνεση του εργοδότη, µε την 
συνδροµή των οριζοµένων σ' αυτό προϋποθέσεων, µεταξύ των οποίων και η 
συµπλήρωση του ορίου συνταξιοδοτήσεως. Με το δεύτερο εδάφιο προβλέπεται και η 
µε ελεύθερη επιλογή µονοµερής λύση της εργασιακής σχέσεως, είτε από τον 
µισθωτό, είτε από τον εργοδότη, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση λήψης πλήρους 
συντάξεως γήρατος. Μεταξύ της κατά το πρώτο εδάφιο συναινετικής λύσης της 
εργασιακής σχέσεως και της µονοµερούς λύσης αυτής κατά το δεύτερο εδάφιο δεν 
υπάρχει ουσιώδης εννοιολογική διαφορά, ούτε ανακύπτει σπουδαίος κοινωνικός 
λόγος, που να επιβάλλει τον περιορισµό της ασκήσεως της αγωγής καταβολής της 
προβλεπόµενης από τις διατάξεις αυτές αποζηµιώσεως εντός της εξάµηνης 
αποσβεστικής προθεσµίας µόνο στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου. ∆εν είναι δε 
ουσιώδες διαφοροποιό στοιχείο µόνο το γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση η λύση 
της εργασιακής σχέσεως επέρχεται συναινετικώς και στην δεύτερη µε την µονοµερή 
ενάσκηση νοµίµου δικαιώµατος ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη. Εποµένως, είναι 
σαφής ο σκοπός του νόµου (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 435/1976), µε την προσθήκη του 
δεύτερου εδαφίου του άρθρου 8 και την ρητή παραποµπή στο άρθρο 6 του Ν. 
3198/1955, να ισχύει η προβλεπόµενη από το τελευταίο αυτό άρθρο εξάµηνη 
αποσβεστική προθεσµία ασκήσεως της αγωγής και στην περίπτωση αποχωρήσεως 
του µισθωτού µε την συγκατάθεση του εργοδότη. Εξάλλου τα δύο αυτά εδάφια του 
άρθρου 8 αποτελούν ενιαίο κείµενο και όχι δύο διαφορετικές διατάξεις για κάθε 
εδάφιο, η ρύθµιση δε του άρθρου 5 του Ν. 435/1976 δεν έγινε αυτοτελώς, αλλά µε 
την προσθήκη κειµένου στο ήδη υπάρχον κείµενο του άρθρου 8 του Ν. 3198/1955, ως 
εάν τα κείµενα των δύο αυτών εδαφίων νοµοθετήθηκαν συγχρόνως. Εφόσον δε η 
περιλαµβανόµενη στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 435/1976 φράση 
"διά την κατά τα ανωτέρω χορηγούµενην εις τους αποχωρούντας ή 
αποµακρυνοµένους µισθωτούς αποζηµίωσιν" καλύπτει εννοιολογικά και την αρχικά 
προβλεπόµενη από το άρθρο 8 εδάφ. α' του Ν. 3198/1955 περίπτωση αποχωρήσεως 
µε την συγκατάθεση του εργοδότη (ΟλΑΠ 118/1972), η προβλεπόµενη από την 
διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 3198/1955 αποσβεστική προθεσµία εφαρµόζεται 
και στην περίπτωση αυτή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 8, αφού δεν περιορίζεται 
ρητά µε παραποµπή του προστεθέντος κειµένου σε µόνη την γενόµενη νέα ρύθµιση 
(ΟλΑΠ 31/2003).  
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Συνταξιοδότηση - Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 8 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Εφάπαξ βοήθηµα σε υπάλληλο Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας 
(Α.Τ.Ε.).  
- Aπό 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, 
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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 
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 
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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 
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 



 

[78] 
 

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 
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).  
- 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  
 
Συνταξιοδότηση - Απόλυση λόγω συνταξιοδότησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1612 
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Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ΟΤΕ. Υποχρέωση του ΟΤΕ να γνωστοποιεί στο Ταµείο Ασφαλίσεως Προσωπικού 
του Ο.Τ.Ε. (ΤΑΠ - ΟΤΕ) τις αποδοχές του προσωπικού της γενικά και ειδικότερα 
όσων εξέρχονται της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδοτήσεως. Υποχρέωση προς 
αποζηµίωση νοµικού προσώπου. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 4 και 5 και 19 παρ. 1β του Καταστατικού 
του Ταµείου Ασφαλίσεως Προσωπικού του Ο.Τ.Ε. (ΤΑΠ - ΟΤΕ), που εκδόθηκε κατά 
το άρθρο 3 του Ν. 34/1943, εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. 36360/Σ. 1181/1943 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β' 215/1943) και έχει ισχύ νόµου (ΑΠ 
1126/1993), όπως αυτές ισχύουν κατά το κρίσιµο εν προκειµένω χρονικό διάστηµα, η 
αναιρεσίβλητη ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε." (ΟΤΕ), έχει υποχρέωση να 
γνωστοποιεί στο Ταµείο Ασφαλίσεως Προσωπικού του Ο.Τ.Ε. (ΤΑΠ - ΟΤΕ) τις 
αποδοχές του προσωπικού της γενικά και ειδικότερα όσων εξέρχονται της υπηρεσίας 
λόγω συνταξιοδοτήσεως για τον καθορισµό από το ΤΑΠ - ΟΤΕ, µε βάση τις 
γνωστοποιούµενες αποδοχές και άλλες προϋποθέσεις, του ύψους των συντάξεων που 
αυτό χορηγεί. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η αναιρεσίβλητη ανώνυµη 
εταιρεία (ΟΤΕ) έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στον παραπάνω ασφαλιστικό φορέα 
και κάθε µισθολογική µεταβολή, που αναγνωρίζεται στους µισθωτούς της µετά την 
συνταξιοδότηση τους, για την ανάλογη αναπροσαρµογή των συντάξεων τους. 
Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι, όταν 
υπάρχει υποχρέωση από το νόµο προς πράξη και ο υπόχρεος παραλείψει αυτήν 
υπαιτίως, υποχρεούται σε αποζηµίωση εκείνου που ζηµιώθηκε συνεπεία της 
παραλείψεως.  
- Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό προς την διάταξη του άρθρου 71 ΑΚ, 
προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται σε αποζηµίωση για την ζηµία από την 
παράλειψη των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η παράλειψη έγινε κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων που είχαν ανατεθεί σ' αυτά και δηµιουργεί υποχρέωση 
αποζηµιώσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 297, 298, 914,  
ΚΠολ∆: 560,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 679 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. ∆ΕΗ. 
- Κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.∆. 515/1970 "Περί χρονικών ορίων 
εργασίας µισθωτών", όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.∆. 
264/1973 (έχει ήδη αντικατασταθεί µε την παράγραφο 11 του άρθρου 74 του Ν. 
3863/2010), "∆ι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως (Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης), εκδιδοµένων εκάστοτε µετά γνώµην του Ανωτάτου 
Συµβουλίου Εργασίας, δύναται να χορηγείται κατά περίπτωσιν άδεια υπερωριακής 
απασχολήσεως των µισθωτών πασών των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει, ως και 
του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. επί πλέον των δι' εκάστην κατηγορίαν 
επιτρεποµένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχολήσεως, εις περιπτώσεις: α) 
επειγούσης φύσεως εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας κρίνεται απολύτως 
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επιβαλλοµένη ως µη επιδεχοµένη αναβολήν, β) εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης 
εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. ∆ιά την 
κατά τα ανωτέρω υπερωριακήν απασχόλησιν το ωροµίσθιον των µισθωτών 
καταβάλλεται ηυξηµένον κατά 75%". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο 
Υπουργός Εργασίας χορηγήσει άδεια υπερωριακής εργασίας πέραν από το 
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο διάρκειας της ηµερησίας εργασίας, η απασχόληση του 
µισθωτού γίνεται νόµιµη σε όλη την χρονική έκτασή της, χωρίς να απαιτείται η 
τήρηση από τον εργοδότη της επιδόσεως εγγράφου αναγγελίας στην αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Εργασίας είναι ατοµικές 
και αφορούν συγκεκριµένη επιχείρηση ή υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. και 
ορισµένους περιοριστικώς αναφεροµένους λόγους (επείγουσας φύσεως εργασία, 
εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του 
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.), εκδίδονται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µετά 
γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριµένη 
επιχείρηση ή την συγκεκριµένη υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆., τον αριθµό 
των εργαζοµένων, για τους οποίους επιτρέπεται η, πέραν του ανωτάτου νοµίµου 
ηµερησίου ωραρίου απασχολήσεως, εργασία, τον αριθµό των ωρών της κατά µήνα 
υπερωριακής απασχολήσεως και το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο θα ισχύσει η 
απόφαση του Υπουργού. ∆εν απαιτείται δε να προσδιορίζονται ονοµαστικώς στην 
απόφαση οι εργαζόµενοι, που θα εργασθούν υπερωριακώς, καθόσον ανάγεται στο 
διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη να ορίσει, τηρώντας τους όρους της απόφασης 
ως προς τον αριθµό των µισθωτών και τις ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, ποιοι 
από τους µισθωτούς αυτού θα εργασθούν νοµίµως υπερωριακά. Εξάλλου, η 
διαπίστωση του γεγονότος ότι συντρέχει επείγουσας φύσεως εργασία, η εκτέλεση της 
οποίας κρίνεται απολύτως επιβαλλόµενη και δεν επιδέχεται αναβολή, ή εξαιρετικώς 
επείγουσα ανάγκη εξυπηρετήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων, του ∆ηµοσίου και των 
Ν.Π.∆.∆., ανήκει αποκλειστικώς στην αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, ήτοι στον Υπουργό 
Εργασίας, και η κρίση του περί της συνδροµής της ουσιαστικής αυτής προϋποθέσεως 
δεν ελέγχεται από τα Πολιτικά ∆ικαστήρια.  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 515/1970, άρθ. 8,  
Νόµοι: 3863/2010, άρθ. 74, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 756 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. Κυριακάτικη εργασία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 435/1976, οι µισθωτοί που απασχολούνται 
νοµίµως πέρα από τα επιτρεπόµενα για κάθε κατηγορία ανώτατα χρονικά όρια της 
ηµερήσιας εργασίας, δικαιούνται αµοιβής για κάθε ώρα τέτοιας απασχολήσεως ίσης 
προς το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο αυξηµένο κατά τα οριζόµενα ποσοστά, ενώ οι 
µισθωτοί που παρέχουν µη νόµιµη υπερωριακή εργασία δικαιούνται από την πρώτη 
ώρα, πέρα από τον πλουτισµό που αποκόµισε ο εργοδότης χωρίς νόµιµη αιτία, και 
πρόσθετη αποζηµίωση ίση προς το 100 % του καταβαλλόµενου ωροµισθίου των. 
Περαιτέρω, µε το άρθρο 6 της από 14-2-1984 Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Συµβάσεως Εργασίας, που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την 
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υπ' αριθµ. 11770/20-3-1984 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β' , 81), η 
εβδοµαδιαία διάρκεια της εργασίας των µισθωτών ορίστηκε από 1-1-1984 σε 40 
ώρες, για την απασχόληση δε πέρα από το συµβατικό (συλλογικό) αυτό εβδοµαδιαίο 
ωράριο έως την συµπλήρωση του νοµίµου ανωτάτου ορίου εβδοµαδιαίας εργασίας, 
δηλαδή για την υπερεργασία, καταβάλλεται αµοιβή, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της 
1/1982 αποφάσεως του ∆.∆.∆.∆. Αθηνών, που κυρώθηκε µε το άρθρο 29 του Ν. 
1346/1983. Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει 1) ότι η 
υπερωριακή εργασία, νόµιµη ή παράνοµη, έχει ως βάση το ανώτατο ωράριο της 
ηµερήσιας και όχι της εβδοµαδιαίας απασχολήσεως του µισθωτού, υπό την έννοια ότι 
υφίσταται υπερωριακή εργασία όταν ο µισθωτός της προκείµενης κατηγορίας 
απασχοληθεί πέραν των οκτώ ωρών ηµερησίως ή πέραν των εννέα ωρών ηµερησίως, 
για όσους απασχολούνται επί πέντε ηµέρες την εβδοµάδα (άρθρο 6 της από 26-2-
1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του Ν. 133/1975), έστω και αν µε 
την υπεραπασχόληση αυτή δεν πραγµατοποιείται υπέρβαση του οριζοµένου από το 
νόµο ανωτάτου ορίου εβδοµαδιαίας εργασίας, αφού δεν χωρεί συµψηφισµός της 
ηµερήσιας υπερωρίας µε τις ολιγότερες ώρες εργασίας ή µε την πραγµατοποιηθείσα 
εργασία σε άλλη εργάσιµη ηµέρα της ίδιας εβδοµαδιαίας περιόδου και 2) ότι στην 
περίπτωση της υπερεργασίας, δηλαδή της απασχολήσεως του µισθωτού πέρα από τις 
40 ώρες µέσα στην ίδια εβδοµάδα µέχρι την συµπλήρωση των 48 ωρών ανωτάτης 
εβδοµαδιαίας εργασίας, κριτήριο αποτελεί όχι η ηµερήσια αλλά η εβδοµαδιαία 
απασχόληση του µισθωτού και µάλιστα εκείνη που πραγµατοποιείται κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας. Εποµένως, αν ο µισθωτός, απασχολούµενος µετά 
την 1-1-1984, δεν υπερβεί κατά τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας το συµβατικό 
εβδοµαδιαίο όριο των 40 ωρών, δεν δικαιούται την οικεία πρόσθετη αµοιβή 
(ωροµίσθιο επαυξηµένο κατά 25 %), διότι δεν έχει πραγµατοποιήσει υπερεργασία. Το 
ίδιο συµβαίνει και όταν ο χρόνος της εβδοµαδιαίας εργασίας έχει υπερβεί το όριο των 
ωρών λόγω απασχολήσεως του µισθωτού την Κυριακή ή άλλη ηµέρα αναπαύσεως, 
αφού οι ώρες της εργασίας αυτής, για την οποία υφίσταται ειδική και αυτοτελής 
νοµοθετική πρόνοια, δεν συναριθµούνται µε τις ώρες των εργάσιµων ηµερών της 
ίδιας εβδοµάδας, στις οποίες και µόνο αποβλέπει η ρύθµιση της υπερεργασίας. Με το 
άρθρο 4 του Ν. 2874/2000 (όπως ίσχυε έως 30-9-2005, που αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του Ν. 3385/2005) από 1-4-2001, σε επιχειρήσεις για τις οποίες εφαρµόζεται 
συµβατικό ωράριο εργασίας 40 ωρών την εβδοµάδα, καταργείται η κατά την κρίση 
του εργοδότη υποχρέωση του µισθωτού για υπερεργασιακή απασχόληση πέντε (5) 
ωρών την εβδοµάδα. Κατά συνέπεια καταργούνται οι 44η, 45η, 46η, 47η και 48η 
ώρες υπερεργασιακής απασχολήσεως, εφόσον στις επιχειρήσεις αυτές ανώτατο 
νόµιµο εβδοµαδιαίο ωράριο εργασίας ήταν µέχρι την 31-3-2001 το 48ωρο. Στις ως 
άνω επιχειρήσεις ο εργοδότης διατηρεί την ευχέρεια υπερωριακής απασχολήσεως του 
µισθωτού και ο µισθωτός αντίστοιχα υποχρεούται να παρέχει την εργασία του για 
τρεις (3) ώρες πέραν του συµβατικού ωραρίου (41η, 42η και 43η ώρα) την εβδοµάδα. 
Η τρίωρη αυτή πέραν των 40 ωρών απασχόληση από 1-4-2001 ονοµάζεται 
ιδιόρρυθµη υπερωριακή απασχόληση. Από 1-4-2001 η πέραν των σαράντα τριών (43) 
ωρών την εβδοµάδα επί πλέον απασχόληση του µισθωτού των ως άνω επιχειρήσεων 
θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόµιµες συνέπειες, διατυπώσεις 
και διαδικασίες έγκρισης. Η έκφραση του νόµου, ότι θεωρείται υπερωριακή 
απασχόληση η πέραν των 43 ωρών την εβδοµάδα επί πλέον απασχόληση, δεν έχει την 
έννοια ότι ως υπερωρία θεωρείται πλέον µόνο η υπέρβαση του ανωτάτου νοµίµου 
εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας και όχι η υπέρβαση του ανωτάτου ωραρίου της 
ηµερήσιας απασχολήσεως του µισθωτού, το οποίο και µετά την 1-4-2001, ελλείψει 
άλλης ειδικής ρυθµίσεως, εξακολουθεί να είναι το 8ωρο ή το 9ωρο επί πενθηµέρου. 
Εποµένως, για τους εργαζόµενους µε το σύστηµα της πενθήµερης εβδοµαδιαίας 
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εργασίας και µετά την ισχύ του Ν. 2874/2000, ως υπερωριακή εργασία θεωρείται η 
απασχόληση πέραν των εννέα (9) ωρών ηµερησίως. Ο νοµοθέτης, µε το άρθρο 4 του 
Ν. 2874/2000, ήθελε να υπογραµµίσει ότι µετά την κατάργηση των 5 ωρών 
εβδοµαδιαίως υπερεργασιακής απασχόλησης, το ανώτατο νόµιµο εβδοµαδιαίο 
ωράριο εργασίας είναι πλέον 43 (αντί των 48) ώρες, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από 1-
4-2001 οι µισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα 
ιδιόρρυθµης υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και για κάθε ώρα νόµιµης 
υπερωριακής απασχόλησης και µέχρι την συµπλήρωση 120 ωρών ετησίως, αµοιβή 
ίση µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 50 %. Για την πέραν των 
120 ωρών ετησίως υπερωριακή απασχόληση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 435/1976. Ο µισθωτός σε κάθε περίπτωση µη νόµιµης (παράνοµης) 
υπερωριακής απασχόλησής του δικαιούται αποζηµίωση ίση µε το 250 % του 
καταβαλλόµενου ωροµισθίου για κάθε ώρα µη νόµιµης υπερωρίας (δηλαδή, για κάθε 
ώρα, προσαύξηση 150 % επί του καταβαλλόµενου ωροµισθίου). Με το άρθρο 1 του 
Ν. 3385/2005 (έναρξη ισχύος από 1-10-2005) το παραπάνω άρθρο 4 του Ν. 
2874/2000 αντικαταστάθηκε ως εξής: 1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται 
συµβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδοµάδα, ο εργαζόµενος 
µπορεί να απασχολείται πέντε (5) επί πλέον ώρες την εβδοµάδα κατά την κρίση του 
εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η και 45η 
ώρα) αµείβονται µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 25 % και δεν 
συνυπολογίζονται στα επιτρεπόµενα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, όρια 
υπερωριακής απασχόλησης. Για όσους εργαζόµενους 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 εργαζόµενους 
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 την συµπλήρωση 120 ωρών ετησίως αµοιβή ίση µε 
το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 50 %. Η αµοιβή για την πέραν των 
120 ωρών ετησίως νόµιµη υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόµενο 
ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 75 %. 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 100 %. Από 
τις διατάξεις της 8900/1946 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εργασίας, όπως ερµηνεύθηκε µε την 25825/1951 όµοια απόφαση, σε συνδυασµό 
προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 2, 10 παρ. 1 του β.δ. 748/1966, 2 παρ. 1 
και 2 του Ν.∆. 3755/1957, όπως η παράγραφος 1 αυτού αντικαταστάθηκε διά του 
άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 435/1976 και η παράγραφος 2 (του Ν.∆. 3755/1957) 
αντικαταστάθηκε διά του άρθρου 1 του Ν.∆. 147/1973, προκύπτει ότι στους 
εργαζόµενους κατά τις Κυριακές και τις µη εργάσιµες εορτές καταβάλλεται, για κάθε 
Κυριακή και αργία, ανεξαρτήτως του κύρους της συµφωνίας περί της απασχολήσεως 
αυτής, το κανονισµένο εκάστοτε ηµεροµίσθιό τους αυξηµένο κατά 75 %, εφόσον η 
εργασία εξαντλήσει το κανονισµένο ηµερήσιο ωράριο, εάν υπολείπεται του νοµίµου 
ωραρίου, το ποσό της παραπάνω προσαυξήσεως µειώνεται ανάλογα και εάν 
υπερβαίνει το νόµιµο ωράριο αυξάνεται ανάλογα. Η κατά 75 % προσαύξηση αυτή 
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υπολογίζεται πάντοτε επί του νοµίµου ηµεροµισθίου ή στο 1/25 του νοµίµου µηνιαίου 
µισθού, δηλαδή επί των υποχρεωτικώς θεσπισµένων ελαχίστων ορίων των αποδοχών 
του εργαζοµένου, που περιλαµβάνουν τον βασικό µισθό και τα κατά νόµο επιδόµατα. 
Για την εργασία που παρέχει ο εργαζόµενος τη νύκτα, δηλαδή από την 10η νυκτερινή 
ώρα µέχρι την 6η πρωϊνή, δικαιούται πρόσθετη αµοιβή (προσαύξηση) 25 %, η οποία 
υπολογίζεται µε βάση το σύνολο των νοµίµων αποδοχών του, που περιλαµβάνουν τον 
βασικό µισθό και τα από το νόµο οριζόµενα επιδόµατα, σύµφωνα µε την 18310/1946 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, όπως αυτή ερµηνεύθηκε 
και συµπληρώθηκε µε την 25825/1951 όµοια απόφαση και την Φ. 27019/1953 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Αν η νυκτερινή εργασία συµπίπτει σε τµήµα της 
νύκτας (µεταξύ της 10ης νυκτερινής και 6ης πρωϊνής), τότε οφείλεται ανάλογη 
προσαύξηση, που αντιστοιχεί στις ώρες της νυκτερινής απασχολήσεως.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για 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.  
- Ο αναιρετικός λόγος από το άρθρο 559 αριθµός 19 ΚΠολ∆ ιδρύεται 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 κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόστηκε ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός χαρακτηρισµός των κρίσιµων 
πραγµατικών γεγονότων. ∆εν ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν υπάρχουν ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση, 
συσχετισµό και αξιολόγηση των αποδείξεων και την αιτιολόγηση της εξαγωγής από 
αυτές του αποδεικτικού πορίσµατος, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς και χωρίς 
αντιφάσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 435/1976, άρθ. 1, 2, 
Νόµοι: 1346/1983, άρθ. 29, 
Νόµοι: 2874/2000, άρθ. 4,  
Νόµοι: 3385/2005, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρόνος εργασίας - Υπερωριακή απασχόληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 837 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπερωριακή απασχόληση. ΟΤΕ. 
- Ο Ειδικός Κανονισµός Ωρών Εργασίας του Προσωπικού του ΟΤΕ, ο οποίος κατ' 
εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ΑΝ 301/1968, βάσει διαµορφωθέντος υπό το 
κράτος των προϊσχυσάντων Συνταγµάτων 1952 και 1968 συµπληρωµατικού 
συνταγµατικού εθίµου, εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΤΕ κατά την 
υπ' αριθµ. 1201/6-8-1971 συνεδρίασή του και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 717/4-9-1972 τ. Β'), επέχει ισχύ ουσιαστικού νόµου και 
εφαρµόζεται κατά το άρθρο 1 παρ. 2 αυτού στο µόνιµο ή δόκιµο και έκτακτο 
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προσωπικό του ΟΤΕ, καθορίζει δε αναλυτικά στο άρθρο 5 την διάρκεια της εργασίας 
του προσωπικού. Έτσι η παρ. 1 αυτού ορίζει: "Αι ώραι εργασίας του προσωπικού 
κατά πλήρως εργάσιµον εβδοµάδα ορίζονται εις: α) τεσσαράκοντα µίαν διά την 
χειµερινήν περίοδον, ήτοι από 16/10 µέχρι 15/5 και β) τριάκοντα οκτώ διά την 
θερινήν περίοδον, ήτοι από 16/5 µέχρι και της 15/10", η δε παρ. 2α αυτού "Κατ' 
εξαίρεσιν αι ώραι εργασίας του προσωπικού κατά πλήρως εργάσιµον εβδοµάδα 
ορίζονται εις α) τριάκοντα εξ διά το προσωπικόν το απασχολούµενον εις τας 
τηλεγραφικάς µηχανάς, τας χειριστρίας εκµεταλλεύσεως, καθώς και το προσωπικόν 
το απασχολούµενον εις τον χειρισµόν των διατρητικών και επαληθευτικών µηχανών 
του µηχανογραφικού κέντρου". Περαιτέρω, η παρ. 9 αυτού ορίζει: "Η εν τω παρόντι 
άρθρω καθοριζοµένη κατά περίπτωση διάρκεια εβδοµαδιαίας ή ηµερησίας εργασίας 
(ωράριον εργασίας) του προσωπικού δύναται να µεταβάλλεται κατά την κρίσιν του 
∆ιοικητού εντός των πλαισίων της εργατικής νοµοθεσίας, ισχυόντων των εν 
παραγράφω 3 του άρθρου 1 οριζοµένων". Η τελευταία διάταξη (άρθρο 1 παρ. 3) 
ορίζει: "Ο διά των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού καθορισµός της διάρκειας 
της παρεχοµένης εργασίας υπό του προσωπικού του Ο.Τ.Ε. εις όρια ελάσσονα των 
υπό της κειµένης νοµοθεσίας εκάστοτε οριζοµένων, ως και ο καθορισµός των λοιπών 
ορίων παροχής εργασίας του προσωπικού, εν ουδεµία περιπτώσει συνιστούν 
κεκτηµένα δικαιώµατα του προσωπικού, επιφυλασσοµένου εις την διοίκησιν του 
Ο.Τ.Ε. του δικαιώµατος επαυξήσεως της διάρκειας της εργασίας και µεταβολής των 
λοιπών όρων παροχής ταύτης, εντός των πλαισίων της κειµένης νοµοθεσίας, τούτων 
µη δυναµένων να θεωρηθώσιν υπό του προσωπικού ως µονοµερούς βλαπτικής 
µεταβολής των όρων της συµβάσεως εργασίας". Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 
10 αυτού (Ειδικού Κανονισµού Ωρών Εργασίας του Προσωπικού του Ο.Τ.Ε.), η 
εργασία του προσωπικού, που απασχολείται κατά συνεχές ωράριο εργασίας στις 
αναφερόµενες στο άρθρο αυτό εργασίες, διακόπτεται ενδιάµεσα προς ανάπαυσή του, 
ως ακολούθως: Για συνεχή απασχόληση: α)... β)... γ) 6 ωρών και πάνω επί δύο 
30λεπτα. Εξάλλου, η παρ. 11 του άρθρου 13 του επίσης ισχύ νόµου επέχοντος από 9-
9-1969 Γενικού Κανονισµού Προσωπικού Ο.Τ.Ε. ορίζει: "Εις προσωπικόν, πλην του 
Ανωτέρου και Ανωτάτου, παρέχον µετ' έγκρισιν του Ο.Τ.Ε. υπηρεσίαν καθ' 
υπέρβασιν του κατά τον Ειδικόν Κανονισµόν Ωρών Εργασίας Προσωπικού 
καθοριζοµένου ωραρίου εργασίας (υπερωρίαι), χορηγείται αποζηµίωσις ίση προς την 
υπό της κειµένης νοµοθεσίας προβλεποµένην διά την καθ' υπερωρίαν εργασία". 
Τέλος, δοθέντος ότι ο Ο.Τ.Ε. αποτελεί βιοµηχανική επιχείρηση, ανήκουσα στο 
δηµόσιο τοµέα, που ως σκοπό έχει την εκµετάλλευση των πάσης φύσεως 
τηλεπικοινωνιών, ενσυρµάτων και ασυρµάτων, εσωτερικού και εξωτερικού, χάριν 
εξυπηρετήσεως του κοινού, το νόµιµο ωράριο για το προσωπικό του, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 του Ν. 2269/1920 "περί κυρώσεως της συµβάσεως της ∆ιεθνούς 
Συνδιασκέψεως Εργασίας της Ουασιγκτώνος" και 2 του Π.∆. της 27-6/4-7-1932 "περί 
κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων", είναι 
8ωρο ηµερησίως και 48ωρο εβδοµαδιαίως. Από τον συνδυασµό των ανωτέρω 
διατάξεων προκύπτει, ότι τα µε βάση τον Ειδικό Κανονισµό Ωρών Εργασίας του 
Προσωπικού Ο.Τ.Ε. καθοριζόµενα, µε αποφάσεις του ∆ιοικητή του Ο.Τ.Ε., 
ευνοϊκότερα χρονικά όρια εργασίας για το προσωπικό αυτού, δεν συνιστούν νόµιµα 
ανώτατα χρονικά όρια εργασίας, ώστε η πέρα από αυτά εργασία να είναι παράνοµη 
υπερωριακή, αλλά αποτελούν (εφόσον έγιναν αποδεκτά από το προσωπικό, έστω και 
σιωπηρώς µε την εφαρµογή τους) συµβατικά χρονικά όρια, τα οποία ισχύουν, εφόσον 
δεν καταργηθούν από την ∆ιοίκηση του Ο.Τ.Ε. (κατά το ρητώς επιφυλαχθέν σ' αυτήν 
µε τον ως άνω Κανονισµό δικαίωµα), και η πέρα από τα οποία και µέχρι τα νόµιµα 
ανώτατα όρια απασχόληση αµείβεται, σύµφωνα µε την ειδική διάταξη του άρθρου 13 
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παρ. 11 του Γ.Κ.Π./Ο.Τ.Ε., µε την αµοιβή της νόµιµης υπερωριακής εργασίας κατά 
το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 435/1976 (ΑΠ 930/2006, 1146/2005, 1368/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648, 653, 679, 
ΑΝ: 301/1968, άρθ. 7,  
Νόµοι: 435/1976, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1082/1980, άρθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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